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MILLET MECLISI 
TUTANAK DERGISI 

66 ncı Birleşim 

5 . 3.1971 Cuma 

— • • • 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 

Sayfa 
53 

.53 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI İ53 

1. — Hükümetin, dört Amerikalının 
kaçırümasiyle de ilgili, son olaylar hakkın
da biflgd vermesine dair verilen bâzı öner
geler ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in 
bu konuda, yapılan kovuşturmaları da 
içine alan, demeci. 53:59 

2. — Başkanlık Divanında agık bulu-
lunan üyeliklere seçim. 59 

3. — loel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın; T. B. M. M. üyeliği ile bağdaşmıyan 
işler (hakkındaki kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/401, 4/137) 159:02 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargıl'-
nm; Maaş Kanununa ek 4379 saylıı Ka
nunu değiştiren 5585 ve 6724 sayılı ka
nunlara bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/212,4/131) 

Sayfa 
5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın; 648 sayılı ıSiyasi Partiler Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/386, 
4/136) 62:63 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 
142/1 nci maddelerinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 'gün
deme alınmasına dair önergesi (2/388, 
4/132) 63 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın; genel bir affın çıkarılması hakkın
daki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/383,4/133) 63:05 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'-
nm; 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun, «Adaylık şartları» (başlığını taşıyan 
34 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin içtüzüğün 
36 ncı maddesine 'göre gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/366,4/134) 05:66 
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Sayfa 
9. — içel Milletvekili Celâl Kargık'-

nın; dış ticaretin Devletleştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi. (2/396, 4/135) 66:72 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm; 228 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi (hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre günde
me alınmasına dair önergesi. (2/373, 
4/130) 72:74 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 74 

1. — iş Kanunu tasarısı ve 23 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/347) 
(S. Sayısı : 239 ve ve 239 a 1 nci ek) 74:75 

2. — Hendek kazası Kemaliye ma
hallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 
1329 doğumlu Faik özer'in bakiye ce
zasının affı hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/149) (S. 
Sayısı : 24 e 1 nci ek) 75 

d. — 654 sayılı Toplum Zabıtası ku-
rviması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/78) (S. Sayısı : 27 -ve 27 
ye 1 nci ek) 75 

4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/234) (S. Sayısı : 
129 ve 129 a 1 nci ek) 75 

5. — Osman Salmankurt'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (İ/204) (S. Sayısı : 1B5 
ve 165 e 1 nci ek) 75 

6. — İzmir Milletvekili Şükrü Ak
kan ve 9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm 
Kulaç'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 nci 
ek) 75 

7. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğ-
lr/ma vatani hizmet tertibinden aylık 

j Sayfa 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları 
(1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 ya 1 nci 
ek) 75 

8. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer Ener
ji Alanında hukukî mesuliyete dair söz
leşme» de yer almadığı anlaşılan 11 nci 
maddenin tasdiki hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/121) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) 75 

9. — Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (1/198) (S. Sayısı : 219 V2 219 
a 1 nci ek) 75:76 

10. — Yeniden açılacak (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri) nin 
kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında (ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
222 ve 222 ye 1 nci ek) 76 

11. — Belediye Gelirleri kanunu ta
sarısı ve Kütahya Milletvekii ilhan Er-
soy ve 34 arkadaşının, Belediye gelirleri 
kanunu teklifi ve Maliye, içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/329, 2/328) (S. 
Sayısı : 224 ve 224 e 1 ııöi ek) 76 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, in
hisar beyiyeleri üçte birlerinin harb ma
lullerine ve şehit yetimlerine tahsis vs 
tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) 
(Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl-
maa'm, içtüzüğün 36 ncı maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi 21.1.1971 
tarihli 39 ncu Birleşimde kabul edilerek) 
(S. Sayısı : 245) 76:77 

13. — 1076 sayılı Yedek Subay ve ye
dek askerî mamurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı 
Kanunun 97 sayılı Kanunla değişik 3 ncü 

I maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-

5 0 - ^ 
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sıun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 
246) 77 

14. — istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
'tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/208) (S. Sayısı : 
214 e İnc i ek) 77:81 

15. — Salihli ilçesinin Eskicami mahal
lesi 1028 hanesinde najklen kaydedilen Ali 
Nacioğlu Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 
doğumlu Kâmil Akman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) 81 

16. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap 
bucağı Işıkpmar köyü hane 37, cilt 5, say
fa 52 de îkayıtlı Necmettinoğlu, Emine'-
den olma 1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin 
Kahraman'in, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
bisi : 46 ya 1 nci ek) 81 

17. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy 
hane 18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Fatma'dan olma 13.3.1940 
doğumlu Kemal Uluköylü'nün ölüm ce
zasına çarptırılması* hakkında Başbakan- ı 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra~ I 
poru (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 81: J 

82 
18. — îzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin 

Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 101 ha
ne, 7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı 
Şükrüoğlu, Zehra'dan doğma 10 . 8 . 1929 
doğumlu Mahmut Yel'ıin, ölüm cezasına 
«çarptırılmasına dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
<S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) 82 

19. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü ha
ne 90, cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, 
Ali Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9.1.1948 
doğumlu Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci ek) 82 

20. — Turgutlu'nun Hamidiye mahalle
si 846 hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa | 

5 . 3 . 197^ O : 1 
Sayfa 

kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi," Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakupoğlu Ya
şa'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu Faik 
Vartekli, Turgutlu Hamidiye mahallesi 
846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye ma
hallesi 295 haneye gitmiş, Kurtuluş ma
hallesi, Yasemin sokak 8 numarada otu
rur Yakup kızı Yaşa'dan doğma 1.4.1947 
doğumlu Kadriye Partici'nin ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/204) (S. Sayısı : 160 a 1 nci ek) 82 

21. — Bursa Milletvekili Kasım ön
adım'm, «Ticari işletme rehni» kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/17) 
(S. Sayısı : 128 e 1 nci ek) 82:87 

V - SORULAR VE GEVAPLAR 87 

A) Yazılı sorular ve cevapları 87 

1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, 
İzmir - Basmane tren hattının Uşak'a ka
dar devam etmesine dair sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Orhan Turgut'un yazıh ce
vabı. (7/303) 87 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, 1970 ve sonraki yıllarda Maraş'-
ta DSİ tarafından yapılması tasavvur edi
len konulara dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazıh cevabı. (7/319) 87:88 

3. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, 1970 - 1971 öğretim yılı içinde, 
Maraş ilindeki okulların öğretmen ihtiya
cına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz'un yazıh cevabı. (7/323) 88:91 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri
nin kalkınması için alınan tedbirlere dair 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Hasan Dinçer'in yazıh cevabı. (7/323) 91:94 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Holanda'da çalışan bâzı Türk iş
çilerine çocuk paralarının verilmeyişi se
bebine dair sorusu ve Çalışma Bakanı Sey-
fi öztürk ile İçişleri Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun yazılı cevaplan. (7/349) 94:95 
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Skıyfa 
6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan

gal'ın, Kolera nedeniyle ihracı durdurulan 
yaş meyva ve sebzelerin ihracının hangi 
gümrük kapısından, ne şekilde yapıldı
ğına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gür
han Titrek'in yazılı cevabı. (7/350) 95:97 

7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak ilindeki Mehmet Çe-
likel Lisesinde yapılan ikili öğrenimden, 
tek öğrenim sistemine geçilmesine dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
un yazılı cevabı. (7/359) 97 

8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak'a bağlı Esenler kö
yü ilkokulunda iki öğretmen arasında çı
kan anlaşmazlığa dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı. 
(7/360) 97:99 

9. — Sivas Milletvekili Vahit Bozat-
lı'nm, nebati yağların fiyatına ve piyasa
da bulunmayış sebebine dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Gürsan Titrek'in yazılı ce
vabı. (7/388) 99:100 

10. — Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'ın, Kırıkkale ilçesine otomatik 
telefon santralı yapılmasına dair sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul'un 
yazılı cevabı. (7/390) 100:101', 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nın, gençlik sorunlarının halledil
mesine dair Başbakandan sorusu ve Genç
lik Bakanı İsmet Sezginin yazılı cevabı. 
(7/396) " 101:103 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunca, ma
lûllük, ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle aylık 
bağlananlara dair sorusu ve Çalışma Ba
kanı Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı. 
(7/397) 103:106 

Sayfa 
13. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-

hürk'ün, Maraş ili içinde bugüne kadar 
tesbit edilen madenlere dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/404) 106:112 

14T. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Askerî Orman İşletmesinin en ke
sif ormanlarının hangi bölgede olduğuna 
dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin 
Özalp'in yazılı cevabı. (7/418) 112:113 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya ili Akyazı ilçesine bağ
lı Akbalık köyünün su taşkınlarından ko
runmasına dair yazılı sorusu ve Köy iş
leri Bakanı Turhan Kapanlı ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe'-
nin yazılı cevapları. (7/429) 113:114 

16. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, kaçakçılığın önlenmesi için alman ted
birlerin tatbikine dair sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğ-
lu'nun yazılı cevabı. (7/435) 114:115 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Deniz Ticaret Filomuzun geliştirilmesi
ne dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Or
han Tuğrul'un yazılı cevabı (7/436) 1115:117 

18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, idari reformun biran evel gerçekleşti
rilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/437) 117:118 

19. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
in, Güney - Doğudaki bâzı illerin zabıta 
kadrolarının yetersizliğine dair sorusu ve 
îçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/438) 118:12a 

20. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm 
Trafik Genel Müdürlüğü kurulmasına dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Mente
şeoğlu'nun yazılı cevabı. (7/440) 120 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yarım saat ara ile iki oturum yapan Genel 
Kurlda, yapılan yoklamalar sonucunda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

5 . 3 . 1971 Cuma günü saat 15,06 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Talât Köseoğlu Enver Akova 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

II • GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor 
lan (1/438) (S. Sayısı : 291) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KATİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, iş kanunu tasarılarını 
değiştirme önergelerinin süresi bitmiştir. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu sabaha karşı Amerika Birleşik Devletle

rine ait 4 personelin para talebi karşılığında 
kaçırıldığı kamu oyunca duylmuştur. Hüküme
tin bu konuda Yüce Meclise bilgi vermesi hu
susunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

1. — Hükümetin, dört Amerikalının kaçırıl-
masiyle de ilgili, son olaylar hakkında bilgi ver
mesine dair verilen bâzı önergeler ve Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer'in, bu konuda, yapılan 
kovuşturmaları da içine alan demeci. 

BAŞKAN — Dört önerge vardır. Bu öner
geler, iç olaylar konusunda Hükümetten izahat 
istiyen mahiyettedir. Şimdi, önergeleri geliş 
sırasına göre okutuyorum. 

Hayrettin Hanağası 
Elâzığ 

— 53 — 
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"Yüksek Başkanlığa 

Ankara'da 4 Amerikalının kaçırıldığı, yarın 
akşama kadar istenilen miktarda para verilme
diği takdirde bu kişilerin öldürüleceği söylen
tileri vardır. 

Bu kadar mühim bir hâdisenin İçişleri Ba
kanı tarafından açıklanmasını arz ederiz. 

Malatya Sivas 
Hakkı Gökçe Ekrem Kangal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
içtüzüğün 222 nci maddesinin (119) dip not

taki kapsam içinde Hükümeti aşağıdaki konu
da açıklayıcı demeç vermeye çağırıyorum. 

Saygılarımla. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 

«Söylentilere göre, bugün meçhul şahıslar 
tarafından 4 Amerikalı kaçırılmış. Bu 4 kişi
nin her biri için 100 er bin dolar talebe dilmiş. 
Bu doğru mudur? Bu işin aslı nedir?» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün sabahtan itibaren Orta - Doğu Teknik 

Üniversitesinde çok vahim ve kanlı olaylar ce
reyan etmektedir. Kardeşi kardeşe kurşunlatan 
bu olayların sonu nereye varacak ve bu du
rum daha ne kadar devam edecektir? 

Kamu oyu büyük bir şaşkınlık ve ıstırap 
içinde bulunmaktadır. Türlü rivayetler ortalık
ta dolaşmaktadır. Hâdiselerin bizzat tertipçisi 
ve sahneye koyucusu olarak Hükümet zan altın
da bulunduruluyor.. Gerçekten de Hükümet en 
basit olayların takibi ve sonuçlandırılmasında 
acz içinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu 
suretle Hükümetin tutum ve davranışı bu ka
bil şayiaları kuvvetlendirmektedir. 

içişleri Bakanının Meclise geniş bilgi ver
mesi bir zaruret halini almıştır. 

Yüksek Başkanlığınızca gereğinin yapılma
sını arz ederim. 

Sivas 
Mustafa Tiımisi 

BAŞKAN — öayın Hilmi işgüzar tarafm-
tan aynı mahiyette verilmiş olan önergeyi de 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizde cereyan eden insan kaldır

ma olayları hakkında Hükümetin Meclise bilgi 

vermesini ve ne gibi tedbirler düşünüldüğü hü^ 
susunda ilgililerden bilgi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu Öner
gelerin dayandığı içtüzüğün 119 ncu dip notu
nu hatırlatmak bakımından okuyorum ve mu
ameleye geçiyoruz. 

119 dip not : «Milletvekilleri, Hükümet iç 
ve dış durum hakkında demeç vermeye davet 
eden önergeler verebilirler. Hükümetin bu yol
da verdiği demeçten sonra, gerek önerge sa
hiplerine ve gerek başkalarına söz verilmez.» 

Hükümet adına Sayın Hasan Dinçer..f 
FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — Sayın 

Başkan, gündem dışı söz talebettiğimi de oku
yun, Meclise duyurun lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — Bir 

önergem vardır, ne muamele yapacağınızı lüt
fen söyleyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Za-
tıâliniz bu işi çok iyi bilirler M, gündem dışı 
taleplerini Meclise okumak adeti yoktur efen
dim. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Tamamen Başkanın takdirine bağlıdır Sa
yın eski Başkan. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Şimdi okunmuş olan çeşitli önergelerde muh
telif gruplara mensup sayın arkadaşlarım, son 
olaylar hakkında Hükümetin izahat vermesini 
istemektedirler. Esasen Hükümet adına bir iza
hat vermek lüzumunu hissetmiş ve Meclis açıl
madan önce de Sayın Başkanlığa Hükümet adı
na bir izahat verme arzusunda olduğumuzu ay
rıca intikâl ettirmiştik. Bu itibarla, Hükümetin 
düşüncesi ile muhtelif gruplara mensup arka
daşların düşüncelerinde bu noktada, yani iza
hat verme noktasında bir mutabakat bulundu
ğu görülmektedir. 

Bilindiği gibi son günlerde yurdumuzun bü
yük şehirlerinde, tahsisen büyük şehirlerde; 
Ankara ve istanbul'da çeşitli huzur bozucu 
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olaylar cereyan etmektedir. Ezcümle, dinamit, 
Molotof - kokteyli ve saatli bomba gibi patla
yıcı maddeleri muhtelif yerlere yüzyüze yerleştir
mek ve... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Acizlikten. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Tenhalıktan bilistifade atıp kaçmak 
suretiyle... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Acizlikten 
bilistifade. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
çok rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bir tethiş havası yaratmak istendiği 
herkesin gördüğü, müşahede ettiği ve bildiği 
bir vakıa olduğu gibi, ayrıca muhtelif polis 
noktalarına ateş edildiği, polis arabalarına ateş 
açıldığı ve devriya gezen polislere kurşun sı
kıldığı da keza bilinen ve esef verici vakıalar
dır. 

Bu kanun dışı tethişçi'davranışta bulunan
ların takip sırasında üniversitelere ve üniversi
telere bağlı yurtlara sığındıkları da bir gerçek
tir. Ezcümle, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdu
na, sığınanların aranmasına karşı nasıl silâhlı 
bir mukavemet ve mukabele yapıldığı daha 
hatıralardan silinmemiş, tazeliğini muhafaza 
eden müessif bir olay olarak yaşamaktadır. Yi
ne Hacettepe Yurdunda aynı şekilde polise mu
kavemet eden, yurdun her katında barikat kur
mak suretiyle, dinamit ve molotof kokteyli at
mak suretiyle ve çeşitli silâhları Devletin zabı
ta kuvvetlerine tevcih etmek suretiyle mukave
met gösterildiği de keza unutulmamış hâdise
lerdendir. 

Bu kısa izahatım son hâdiseye takaddüm 
eden günler içerisinde tethişçi grupların neler 
yaptığını ve neler yapmak istidadında olduğu
nu zannediyorum ki, ifadeye kâfidir. 

Şimdi son olaya geliyorum: Evvelki gün 
gece Ankara'ya 10 Km. mesafede muhabere 
merkezi olan bir yerden, gece yarısından sonra 
nöbeti bittiği için şehre dönmek istiyen 4 Ame
rikalı astsubay bir Türk şoförün sevk ve idare 
ettiği arabayla anaasfalta çıkmak için seyir 
halinde iken, 4 - 5 silâhlı tarafından yol kapa
tılmış, pusu kurulmuş ve otomatik silâhlarla 

bu 4 Amerikalı arabalarından inmeye mecbur 
edilmişlerdir. 

Silâh tehdidiyle 4 Amerikalı bir araba
ya bindirilmiş ve bunlardan 5 kişiden 3 ü 
Amerikalıları bindikleri arabaya binerek, bun
ları tehdidiyle kaçırmışlar; diğer ikisi de, bir 
araba hepsini almadığı için, Amerikalılara ait 
arabayla bunların arkasından hareket etmişler
dir. Olaydan yarım saat kadar sonra, diğer ikin
ci arabada bulunan iki kişi, arabanın numarası, 
markası v. s. bilgiler elde edildiği için ve dev
riye gezmekte olan polis ekiplerinin dikkatini 
de ayrıca çektiği için sıkıştırılmış ve yakalan
mak üzereyken bu arabada bulunanlardan biri
si yani adının Hüseyin inan olduğunu tesbit 
ettiğimiz şahıs kaçmaya muvaffak olmuş, diğe
ri Mete Ertekin adlı mütecaviz de yanında si
lâhı olduğu halde yakalanmıştır. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Nasıl 
kaçıyor?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müda
hale etmiyelim, çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Mete Ertekin'in alınan ifadesine gö
re, Amerikalıları kaçırmak için pusu kuran ve 
bu işi tertipliyen 5 kişinin şunlar olduğu anla
şılmaktadır. Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hü
seyin inan, Mete Ertekin Ve 5 ncisi bu ifadeyi 
verenin ismen bilemediği, ismini veremediği bir 
şahıs olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yine Mete Ertekin'in ifadesine göre, kendi
lerinin Orta-Doğu Teknik Üniversitesinde ka
rargâh kurdukları tesbit edilmiştir, ifade bu 
muhtevayı taşımaktadır. Başka menbalardan 
da, bu kaçırma olayını tertibeden kimselerin, 
Orta-Doğu Teknik üniversitesine gizlenmiş ol
dukları haberlerinin alınması üzerine, Sulh Ce
za Hâkiminden alınan arama kararı üzerine, 
bu sabahın erken saatlerinde Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin etrafı daha evvelden çevril
miş ve erken saatlerde aramaya başlanmıştır. 

Aramaya polis ve jandarma memur edilmiş 
ve dış ihatayı; dış çemberi de ayrıca askerî bir
likler sağlamıştır. Jandarma kumandanı alba
yın aramayı yapacağı 'şeklnfdekiresmî karan 
ve hâkim kararını açıklaması ve rektöre mese
leyi intikâr ettirmesi üzerine, arama yaptırmı-
yaeakları beyaniyle, oradaki talebelerin elebaş-
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lan silâh istimaline başlamışlardır. Bu suretle 
silâh istimal eden talebelerle, aramaya memur 
edilen jandarmalar arasında silâhlı bir müsade
me başlamış ve uzun süre devam etmiştir,. 

Silâhlı müsademede, üniversitede bulunan, 
saklanan ve onlara yardımcı olanların kullan
dıkları silâhların uzun menzilli silâhlar olduğu, 
bu arada dinamit ve sair patlayıcı maddeleri de 
bol miktarda polise ve jandarmaya karşı isti
mal ettikleri tesbit edilmiştir. 

ilk müsademenin sonunda elde edilen yaralı 
ve ölü tablosu şöyledir: 

Bir jandarma üsteğmeni kalçasından kurşun
la yaralanmıştır ve hastanededir. Bir jandarma 
eri ağır şekilde yaralanmıştır, hastanededir. 
Bir jandarma eri hafif şekilde yaralanmıştır, 
tedavidedir. Bir talebe ağır yaralanmıştır, has
taneye kaldırılırken ölmüştür. Beş talebe Nu
mune Hastanesinde tedavidedir. Alınan bilgile
re göre, yaralarında hayati tehlike arz eden 
bir mahiyet yoktur. 

Bu verdiğim rakamlar kesin sonuçlar olma
yıp, henüz daha aramanın ve yer yer mukave
metin devam etmesi karşısında nihai bir ifade 
olarak telâkki edilmemelidir. 

Aramaya karşı silâhlı mukabele ve mukave
met, arz ettiğim gibi uzun süre devam etmiş, 
sonra bu mukavemet kesilmiş, jandarmanın 
yurt binalarına yaklaşması ve aramaya başlama
sa imkânları hâsıl olmuş gibi görünmüş ve fa
kat tekrar bir silâhlı mukavemetle karşılaşıl
mıştır. Bu silâhlı mukavemet de bir süre devam 
etmiş ve az evvel aldığımız bilgilere göre, yurt
ların, bloklarının bâzılarından beyaz mendiller, 
çarşaflar sallanmak suretiyle bir teslim olma 
işareti verilmiş ve yer yer toplanmalar başla
mıştır. Ancak bu, tamamına sâri bir durum de
ğildir. 

Bu çemberden, öğleye doğru üç kişinin bir 
yol bularak kaçtıkları tesbit edilmiş ve onla
rın... (D. P. ve M. G. P. sıralarından gürültü
ler) 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Nasıl kaçı
yor?... 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Onların takibine karadan ve hava
dan helikopterle devam olunmuş ve kısa süren 
bir takip neticesi bu üç kişi yakalanmıştır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sözlerimin ba
şında kısa bir bilançosunu verdiğim olaylar, 
tedhiş olayları, kanuna karşı gelme olaylara, za
bıtaya karşı gelme olayları ve sion olarak Orta -
Doğu üniversitesinde yapılmak istenen arama
lara karşı silâhla mukavemet edilmiş olması 
olayı, Ibiıze, kanunlara karşı gelen bir tedhişçi 
grupu mevcudiyetini gayet ayan beyan göster
mektedir. 

Şimdi, bu tedhişçi grup kimlerden mürek
keptir ve ne yapmak istiyor, neye karşıdır me
selesini beraberce mütalâa edelim. Bunların 
kimler olduğu, maksatlarının ne olduğu artık 
ayan beyan bellidir. Bunun için fazla bir şey 
söylemeye lüzum görmeden, ihtiyaç duymadan, 
yalnız bunların kaçır/madan sonra TRT ye, Ana
dolu Ajansma ve daha başka basın bürolarına 
bıraktıkları beyannameyi beraberce gözden ge
çildiğimiz zaman, ne yapmak isteıdükleri, hangi 
yolum, yolcusu oldukları zannetdiyorum ki, daha 
kesin bir şekilde ortaya çıkmış olur. 

Şimdi bu vesikayı aynen okuyorum. Bu bir 
ibret vesikasıdır, Yüce Heyetinizin parti farkı 
gözetmeden ve siyasi görüş ayrılıklarını bir ta
rafa itmek (suretiyle bu memleketin rejimine 
kastedenlere karşı birleşme itiyadımın ve isti
dadının karşısında meseleyi beraberce gözden 
geçirmemizde zannediyorum ki fayda varidır. 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz dahi ver
miyorlar... Söz vermiyorsunuz, bir de birleşmek
ten,, beraberlikten bahsediyorsunuz. 

IBAŞKAN — Sayın Tombuış, lütfen yeriniz
den müdahale etmeyiniz. (DP. sıralarından an-
laşılmıyan müdahaleler.) 

FERRUH BOZBEYLt (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok rica ederim, bildirinin okunmasına 
müsaade etmeyiniz. (DP. sıralarımdan, gürültü
ler) 

IBAŞKAN — Lütfen, lütfen efemdim... Mü
saade buyurunuz. 

FERRUH BOZBEYLt (İstanbul) .— Sayım 
Başkan, çok önemlidir, okunmasuna müsaade 
etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bıoızbeyli, müsaade buyu
run.. Hatip konuşuyor efendim. Hatip konuşur
ken, kimseye ısöz veremem efendim. Buyurun 
sayın hatip. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, rejime kas-
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''bedenlere karşı birleşecek miıyiz, yoksa kavga 
mı edeceğiz? 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Bu bil
dirinin okunmasına müsaade etmemelisiniz Sa
yın Başkan. 

KEIMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bu biMirinin zabıtlara geçmesinle müsaade et
meyiniz. 

(DP. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, tak
dir Bakanındır. İster okur, ister okumaz... Mü
saade buyurun. (DP. sıralarından ayağa kalk
malar ve gürültüler) 

Müsaade buyurun, yerinize oturun efendim.. 
Efendim lütfen yerinize oturun. (DP. sunaların
dan «bildiriyi okutamazsınız» sesleri) Lütfen 
yerinize oturunuz efendim. (DP. sıralarından 
gürültüler) Lütfen yerinize oturunuz efendim. 

Bildiri malûm değil mi Sayın Bakanım? 
Zaten çıkmıştır. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Basımda... 

FARUK SÜKAN (Konya) — Bu beyanna
meyi okutamazsınız burada. 

BAŞKAN — Müsaade buyuruin efendim... 
Sayın iSükan, müsaade buyurun. (DP. sırala
rından şiddetli gürültüler) 

FARUK SÜKAN (Konya) — (Komünist be
yannamesi okunmaz burada. Bu beyamname ko-
anüınist manifestosndur, burada okutamazsınız. 

'BAŞKAN — Müsaade (buyurun efendim, 
FARUK SÜKAN (Konya) — Komünist be

yannâmesini okutamazsınız burada... Okuta
mazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN —IMüsaade buyurun efendim.. Mü
saade buyurunuz, yerinize oturunuz efendim... 
(DP. sıralarından! şiddetli gürültüler, anlaşıla-
mıyan müdahaleler) Lütfen yerinize oturunuz 
efendim. 

N. ÎSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Komünist beyannamesini burada okutamaz
sınız... 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, sükûnetle 
yürütelim işi.. Lütfen yerinize oturunuz. (DP. 
ve AP. sıralarından karşılıklı konuşmalar, anla
şılamayan müdahaleler) Müsaade buyurun, lüt
fen yerinize oturunuz efendim. Muamele ya
parım. (AP. ve DP. sırıalanndan karşılıklı ko
nuşmalar ve münakaşalar) 

Lütfen yerinize oturunuz efendim, müsaade 
buyurun. Sayın Çakıroğlu, müsaade buyurun 
efendim. İştiram ediyorum efendim, bu şekil
de müzakere olmaz. Çok ırlica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (DP. sıralarından 
gürültüler) Müsaade buyurun efendim, Bakanı 
dinliyelim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Mulhterem arkadaşlarım, hassasiye
tinizde haklısınız. Ama biz de bu hassasiyette 
sizden geri değiliz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — «Ama» sı 
yok, aması fazla. Süleyman gelsin konuşsun. 
Sultan Süleyman gelsin konuşsun. 

DEVLET (BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — E müsaade edin efendim, bir dinle
yin beni. (DP. sıralarından anlaşılamıyan mü
dahaleler, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gizli 
celse talebediyorum, memleket gidiyor elden! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz.. Sinirletnmeyiniz efendim, rica 
ediyorum efendim. Müsaade buyurunuz. (DP. 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyurlnuz 
efendim, müsaade buyurumuz. Müsaade buyu
run 'efendim, nedir bakalım, ne konuşacak efen
dim dinliyelim Sayın Bakanı. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Arkadaşlarım boş yere endişe edi
yorlar. Bir beni dinleseler, endişelerinin yersiz 
olduğunu anlıyacaksımız. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun 
(DP. sıralarından gürültüler) Müsaade buyu
run efendim, müsaade buyurun Bakanı dinliye
lim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bu vesikanın tamamını okumada sa
kınca olduğunu, hassasiyet göstermek suretiyle 
bâzı arkadaşlarım izhar buyurdular. Hassasi
yetlerine teşekkür ederim. Efflbette bu kürsüden, 
söylenmesi maihzurlu olan şeylerle, söylenmesin
de mahzur lolmıyan şeyleri ayırdetmek asıldır. 
Ancak bu vesika bütün ımuhitevasiyle dünyaya 
ilân edilmiş bir vesikadır. Bununla beraber, ben 
Yüce Heyetin hissiyatını hürmetle karşılamak 
suretiyle tamamıtm okumaktan sarfınazar edip, 
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muhtevası hakkımda arkadaşlarınım endişe et- I 
medikleri noktalarda bâzı bilgiler vermek isti
yorum. 

PEREUH B025BEYLİ (İstanbul) — Efen
dim, 'tamamının okunması zaruri ise gizli celse 
talebetsin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Efendim, 
«okumuyorum» diyor Sayın Bakan. Müsaade bu
yurun efendim. (DP 'sıralarından gürültüler) 
(AP. sıralarından gürültüler) (AP. ve DP. sı
maları arasımda karşılıklı konuşmalar, anlaşıla-
ımıyan müdahaleler, gürültüler) I 

NECATI KALAYCIOĞLU (Konya) — Ke
mal Bağcıoğlu, erkeksen gel buraya... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
ıSayın Kalaycıoğlu lütfen,. (DP. sıralarından şid
detli gürültüler) 

N. İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— 'Süleyman Bey gelsin konuşsun, Kemal Kur
daki (himaye eden gelsin lbur|aıda konuşsıziîi. (Şid
detli. gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Çakıroğlu 
lütfen efendim, Saym Bakan izahatta bulundu- 1 
lar. (DP. sıralarından şiddetli gürültüler) 

Lütfen müsaade buyurum, efendim. iSayın 
Bakan ıbu hassasiyetinizi göz önüne alarak be
yanda bulundular efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, meşe-eleri... 
(Şiddetli gürültüler) 

ATA BODUR (Ordu) — Bir de gülüyor, 
ıSeyfi Bey ağlanacak haline gülme. 

BAŞKAN — Saym Bodur lütfen, rica edi
yorum, çok rica ediyorum. Hassasiyetiniz göz 
önlüne alınmıştır efendim, Sayım Bakan beyan
da buluındulai'. 

Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Meseleleri hislerimizle değil, aklı
mızla ele almaya ve ejözmeye mecburuz. (Muha
lefet sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Buyurun Saym Bakan. Cevap vermeyin efen
dim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Siz bu vesikada... (Bu sırada Genel I 
Kurul salonuna İsmet İnönü giridi ve CHP. sı
ralarından şiddetli alkışlar, «bravo»ı sesleri) | 

— 58 

5 . 3 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET ©AKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Bu vesikada Türk rejimine karşı, de
mokratik rejime karşı (bir isyan hareketinin açık 
ifadesi vardır. Bunu da mı glzliyeceğiz? İBunun 
takipçisi olduklarını İddia eden, ilân eden bir 
mahiyet vardır. Şimdi bu vesikayı tertip eden
leri, bu isyanı ilân edenleri Türk polisi, Türk 
jandarması ve Türk ıSilâhlı Kuvvetleri aramak
tadır. İşte aramanın mahiyeti budur muhterem 
arkadaşlarım. 

Bu hareket karşısında, bu kadar rejime ve 
Cumhuriyete meydan okuyan bir davranışın 
karşısında yapılacak şey bunların mesullerini, 
mürettiplerini ve sâliklerini bulup yakalamak 
ve hukuk devleti nizamının emrettiği istikamet
te Türk adaletine teslim etmek Hükümetin va
zifesidir. (D. P. sıralanndan «siz (bunu yapa
mazsınız» sesleri) 

Bunu yapmak için enerjik bir şekilde hare
ket edilmiştir ve henüz daha aramanın neticesi 
alınmış değildir. Elbette aramanın neticesi alın
dıktan sonra bunun bir bilançosu çıkartılacak, 
kimler elde edilmiştir, hangi çeşit 'silâhlar bu
lunmuştur, n'e çeşit kanun dışı davranışlar ya
pılmıştır, bunların muharebesi yapılıp Yüce 
Heyetinize durum ayrıca arz 'edilecektir. Fakat 
şimdiki halde Orta - Doğu'da hem yer yer çatış
ma devam etmekte, hem de arama devam et
mektedir. Hal (böyle olunca daha fazda bilgi arz 
etmeye imkân bulunmadığını takdir buyurur
sunuz. 

Ancak Yüce Heyetinizin, hangi partiden 
olursa olsun, memleketin rejimine Ve kaderine 
kasdetmiş olan bu davranışın karşısında teessür 
duymamasının ve Ibu davranışın karşısında cep
he birliği yapmamasının mümkün olmadığı ha
kikatini bir kere daha ifade 'etmek ve hatırlat
mak isterim. Neticesi alındıktan sonra ayrıca 
Yüce Heyetinize izahat arz edilecektir. (Saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından şiddetli al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın ımilletvekilleri, pek çok 
gündem dışı söz istenmiştir. Hiçbirisine takdir 
hakkımı kullanarak söz vermiyorum. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz vermi
yorsunuz. »Söz söylemiyeöeğiz, ama birlikte ha
reket edeceğiz; nasıl iş Ibu? (Gürültüler) 
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BAŞKAN — 'Sayın Kargılı'nın vermiş (oldu
ğu ve komisyonlarda görüşmesi yapılması lâ-
zımgelen kanun tekliflerinin 45 gün zarfında 
görüşülmediği gerekçesiyle doğrudan doğruya 
Yüce Mecliste görüşülmesini istiyen önergeleri 
vardır. 

Ancak isaym milletvekilleri, Ibu öneıigelerin 
seçimlerden sonra görüşülmesi talebedilmiekte-
dir. Bu (hususun seçimlerden sonra görüşülmesi
ni oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye
liklere seçim. 

BAŞKAN — iSeçimllere gediyoruz efendim. 
Gündemde foir Ibaşkanvekilliği, îki kâtiplik 

seçimi vardır. Her ikisinin Ibir arada yapılması
nı teklif ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... 
Her ikisi birlikte yapılacaktır. 

Üç kişilik bir tasnif h'eyeti seçeceğiz. Oy pus-
lalan dağıtılsın. 

ıSayın 'Turgut Nizamoğlu... Buradalar. 8ayın 
NeMl Oktay... Buradalar. ıSaym Eşref Derİn-
çay?.. Yok. Sayın Doğan Kitaplı?.. Yok. Sayın 
Ferhat Nuri Yıldırım... Buradalar. 

Tasnif komisyonu ıSaym Ferhat Nuri Yıldı
rım, iSayın Mehmet Neoil Oktay, (Sayın Turgut 
Nizamoğlu'dur. 

îki kutu kürsünün soluna ve sağına konul
muştur. Birincisi Ibaşkanvekilliği içindir, ikinci
si kâtiplik içindir. 

Seçimlere nereden başlanacağını teshit ediyo
ruz: Hüseyin Özalp, Samsun'dan başlanılacak
tır. 

(Samsun milletvekillerinden başlanılarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kulanmıyan sayın üye?. 
Sayın Turgut Nizamoğlu, Sayın Nebil Ok

tay, Sayın Ferhat Nuri Yıldırım lütfen tasnif 
komisyonu olarak görev 'başına. 

Oyunu kullanmıyan 'sayın üye?.. Yok. Oyla
ma işlemi Ibitmişitir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, seçim

lerle ilgili tasnif sonuçları gelmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Açık bulunan Millet Meclisi BaşJkanveMlliği 

için yapılan seçime (277) üye katılmış ve neti

cede aşağıda ismi bulunan üye hizasında gös
terilen oyu almıştır. 

Arz olunur. 
tfye Üye 

Ankara Siirt 
F. Nuri Yıldırım M. Nebil Oktay 

üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Durakoğlu 253 
İsntiail Arar 16 
Ata Bodur 1 
Boş 6 
iptal 1 

BAŞKAN — Böylece Sayın Durakoğlu Baş-
kanveküMği seçimlini kazanmıştır. Başkanınız 
olarak tebrik eder, görevinde basanlar dilerim. 
(Alkışlar) 

Kâtip üyelikler için yapılan seçimle ilgili 
tasnif sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Açık bulunan Millet Meclisi Başkanlık Di

vanı Kâtiplikleri için yapılan seçime (278) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bu
lunan üyeler hizalarında gösterilen oylan al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Yozgat Siirt 
Turgut Nizamoğlu M. Nebil Oktay 

üye 
Ankara 

F. Nuri Yıldırım 
N. Çelik Yazıcıoğlu 269 
Kenen Aral 252 
S. Demirel 6 
î. inönü 1 
H. Çetinkaya 1 
V. Bakirli 1 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın 

Kenan Aral ve Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu ar
kadaşlarımız Divan Kâtipliği üyeliklerine seçil
mişlerdir. Başkanınız olarak tebrik eder, vazi
felerinde basanlar dilerim. (Alkışlar) 

3. — îçel Milletvekili Celâl Kargılının; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmı-
yan işler hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 net maddesine göre gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/401, 4/137) 
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BAŞKAN — Daha evvel almış olduğunuz 
karar segeğince, İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
istinaden Sayın Celâl Kargılı'nm vermiş oldu
ğu önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 

bağdaşmıyan işler hakkındaki kanun teklifim 
9 . 12 . 1970 tarihinde Anayasa Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Teklifin Komisyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen Komis
yonda görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine binaen 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Celâl Kargılı 
içel 

BAŞKAN — önergesini izah etmek üzere 
Celâl Kargılı, buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Türkiye'nin toz - duman içerisinde olduğu 
bir günde huzurunuzu, bir kanun teklifinin ko
misyonlarda normal müddetini doldurduğu hal
de görüşülmediğinden içtüzüğün 36 ncı madde
si uyarınca gündeme alınarak görüşülmesi ne
deniyle işgal etmiş bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye hepinizin ma
lûmudur ki, çok önemli aşamalar geçirmekte
dir. Bu aşamaların geçmesi esnasında Parlâ
mentoya düşen görev büyüktür. Bir şans icabı 
belki de önemli aşamaların aştığı bir günde 
Türk kamu oyunu Parlâmentoya karşı bugüne 
kadar türlü, çeşitli ve kasıtlı, kasıtsız veya ka
bul edilsin, kabul edilmesin dışarıdan ve içe
riden eleştiriler yapılmakta olduğu bir zaman
da huzurunuza gelen bu teklifimin kabul edil
mesi tahmin ediyorum ki, Türk kamu oyunda 
Parlâmento ve parlömanterler üzerinde duyu
lan bir değer ölçüsünü sempatik yönde gelişti
recektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle bugün 
dünyanın her tarafında ve her sosyal yapıda 
olduğu gibi, kişinin kendi kendisini öz eleştiri
si, müesseselerin kendi kendisini öz eleştirisi de 
bu suretle yapılma fırsatı Parlâmentoya veril
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz beğenelim yâ 
da beğenmiyelim, dünyadaki mevcut türlü 
doktriner görüşler olabilir, olacaktır, bunlar de
vam edecektir; ama bunlar kimi tarafından be
ğenilir, kimi tarafından kabul edilir, kimi tara
fından beğenilmez, kimi tarafından kabul edil
mez. Matlubolan, kendi öz eleştirimizi bu neden
le yapma fırsatını bulmuş olmamdan dolayı bir
kaç söz söylemek istiyorum. 

TAHSİN YILMAZ ÖZTUNA (Konya) — 
Mevzua gel mevzua... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Mevzuun 
ehemmiyetini izah ediyorum. Mevzuun ehemmi
yetini izah edeceğim ki, bu teklifimin burada 
görüşülüp görüşülmemesi ve de gündeme alınıp 
alınmaması karar altına alınsın. Ehemmiyetini 
izah etmek için burada varım... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, müsaade eder 
misiniz? 

Şimdi, kanun teklifinizin izahına geçmeme
nizi rica edeceğim. Sadece komisyonların çaiış-
masiyle ilgili ve takririnizi müdafaa sadedinde 
konuşacaksınız. Kanun teklifinin müdafaasını 
yapmıyacaksmız, geldiği zaman onun müzakere
sini yapacağız burada. Hatırlatırım. 

Buyurun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çok yerinde söylüyorsunuz; fakat günde
me alınması ve görüşülmesi için ehemmiyetine 
binaen... 

BAŞKAN — Evet, buyurun sayın hatip, ha
tırlatıyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — içtüzükte 
de bu madde vardır, önergemde, ehemmiyetine 
binaen kanun teklifimin görüşülmesini öneriyo
rum. Bunu izah etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, üye
likle bağdaşmıyan işler hakkındaki 78 nci mad
desinin son fıkrasında şöyle demektedir: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşmıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir.» 

Bu kanun, Anayasanın 78 nci maddesine rağ
men bugüne kadar çıkarılmamıştır. Meseleyi 
kendi özeleştirimiz içerisinde ortaya koymak is
tiyorum. 

Beğenelim veya beğenmiyelim, Türk kamuo
yunun Parlâmentoya karşı sempati veya antipa-
ti duyduğu bir devirde şu huzurunuza gelmiş 
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olan, çıkaracağımız kanun teklifi tahmin ediyo
rum ki, önem arz etmektedir. 

Biz, şu inançta veya bu inançtaki birtakım 
insanları tenkidediyoruz. Ama, asıl görevi bu 
düzeni değiştirerek, halkın insanca yaşayacağı, 
bugünkü Anayasa paralelindeki bir düzeni kur
makla yükümlü olan Parlömanterlerin halen 
parlömanterlik görevlerini yanında, kendilerine 
kişisel kazanç sağlıyan işlerle uğraştıkları, tüc
carlık, mütaahhitlik, doktorluk, ihtisas yapma, 
avukatlık, komüsyonculuk, fabrikatörlük gibi 
bugünkü Türkiye koşulları içerisinde kendileri
ne kazanç sağlıyan işlerle meşgul oldukları bir 
gerçektir. Bunu saklıyamayız. Anayasa, bunu 
önlemek için bize, bugüne kadar bu kanunu 
Parlâmentodan çıkarmamızı önermiştir, madde 
olarak koymuştur. 

Şimdi, biz, Türkiye'nin bugünkü şartlarında 
Türk halkının ileriye gitmesini, geri kalmışlık
tan kurtulmasını görev olarak kabul etmemize, 
milletin bu görevi sırtımıza yüklemiş olmasına 
rağmen, biz parlömanterlik görevimizin yanı sı
ra bu gibi işlerle meşgul olur; tenkidettiğimiz 
insanlar yahut da fikirlerini beğenmediğimiz in
sanlar şu gayretin içerisinde olursa, Türk kamu
oyunda bir değerlendirme meselesi ortaya çıka
caktır. Bizim tenkidettiğimiz ya da bâzı kişile
rin tenkidedebildiği türlü görüşleri, türlü cere
yanları veya eylemleri yürüten dışarıdaki insan
ların, görevleri tamamen halkın hizmetinde ol
mak olan, aylık alan kişiler olmak dururnunda-
larken, milletvekillerinin kendilerine kazanç sağ
lıyan birtakım işlerle meşgul olmaları yanı sıra, 
bu kürsülerden tenkidedilen, kınanan insanların 
nelere katlandıklarına bakınız. 

Bugün bu düzeni değiştirmek kendilerinin 
görevi olmadığı halde, bu görevin asıl görevliler 
tarafından yerine getirilmediğini ve bu gidişle 
de getirilmiyeceğini gören ve anlıyan onbinler-
ce genç, böyle bir düzenin doktoru, avukatı, mü
hendisi, öğretmeni, mimarı ve yöneticisi olmak
tansa, halkımızın insanca yaşıyacağı bir düzene 
biran evvel kavuşması yolunda her türlü müca
deleyi göze alarak, «Bizim hayatımızın en bü
yük tadı olmuştur bu mücadele.» demektedirler. 
Bu uğurda istikballerinden, tahsillerinden, aile
lerinden koparak canları pahasına kendi inanç
ları uğrunda mücadele vermektedirler, inançla
rının tasvibedilmesi veya edilmemesi ayrı bir 

konu, ama inançları uğrunda kendi görevleri de 
değilken... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen sadede ge
linil. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sadedim 
içindeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, sadedin içinde değilsi
niz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, bizler, burada ten
kidettiğimiz kişiler kadar inandığımız dâvalar 
Uğruna ve görevimizin gereği sorumluluğumuzu 
yerine getirecek feragat ve fedakârlıkta buluna-
mazsak, istediğimiz kadar buradan bâzı cere
yanları, bâzı olayları ve bunları yürüten insan
ları tenkid edelim; eğer bunlar görevleri olma
dığı halde, görevleri olanlardan daha çok fera
gat ve fedakârlıkla inançları yolunda mücadele 
ve eylemde devam ediyorlarsa, belki bir müddet 
halkın gözünde kötü gösterilebilirler, halkın gö
zünde başka türlü değer ölçüleriyle değerlen
dirilebilirler, ama bu çalışma düzeni böyle de
vam ettiği müddetçe bu Parlâmento zarar gö
rü/. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nedenle diyorum 
ki, eğer bizler bugünkü Türkiye'nin geri kalmış
lığı içerisinde Türkiye'yi ileriye götürmek için 
feragat ve fedakârlıkla görevlerimizi sadece ve 
sadece halkın hizmetine ayırırsak ve bu ayırma
yı üç - beş insanı hastaneye yatırmak, üç - beş 
insanın okuldaki veya başka yerdeki iş takibini 
yerine getirmek şeklinde yerine getirdiğimizi 
kabul edersek, o zaman vicdan rahatlığiyle Türk 
kamuoyunun karşısına geçip dememiz lâzımdır 
ki, Türkiye'de okul yaptıran, hastane yaptıran, 
bunlardan başka sosyal hizmet gereği olarak ha
yır yoliyle kazandığı paraları hayır yoluna sarf 
eden insanların Parlâmentoya seçilmeleri ve 
böylece Parlâmentonun bir hayır cemiyeti hali
ne gelmesinin sağlanması gerekir. Çünkü biz, 
dört yıl müddetle azami 200 kişiyi hastaneye, 
200 kişiyi okula yerleştirir veyahut bir bu ka
dar sayıdaki insanın Ankara'daki işlerini taki
be debiliriz. Ama, bir hastane, bir okul yaptı
ran insan, günde 200 kişinin hastanede yatma
sına, günde 200 kişinin okula gitmesine cebebo-
lur. 

61 — 
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Muhterem arkadaşlarım, eğer biz parlöman- I 
terlik görevlerimizi böylesine bir takipçilik gö
revinin dışında tutmak istiyorsak ve biraz ev
vel gösterdiğimiz yükümlülüklere, vicdan ve 
inancımız yolunda millet hizmetine ayırmaya J 
karar verirsek, huzurunuza Anayasanın gereği 
«olarak getirmiş olduğum ve bugüne kadar Ko
misyonda her nedense görüşülmeden bekleti
len, normal bekleme süresini aşan; parlöman-
terlikle bağdaşmıyan işler konusundaki kanun 
teklifimin, bu fırsattan istifade edilerek ve Türk 
halkının, Türk kamuoyunun Parlâmentoya kar
şı yeni ve olumlu yönde değer ölçülerinin alın
masına sebebolmak için, parlömanterlikle bağ
daşmıyan ve bağdaşmıyacak olan işleri tesbit 
etmek yönünden, yani bir parlömanterin parlö-
manterlik görevi yanı sıra kendisine çıkar ve 
kazanç sağlıyan tüccarlık, fabrikatörlük, dok
torluk, mühendislik, avukatlık veya şurada, bu
rada ihtisas yapmasını, başka şekilde işlerle 
meşgul olmasını en kısa zamanda engelliyecek 
tolan bu kanun teklifimin gündeme alınarak gö
rüşülmesi hususunda oylarınızı olumlu yönde 
kullanmanızı temenni ederim. 

Saygılarımla. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Sayın Kargılı arkadaşımız, kendi teklifinin 
Anayasa Komisyonunda 45 gün bekletildiği hal
de neticelenmediği iddiasiyle bu takriri vermiş
tir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi, bir teklifin komis-
yanlarda 1,5 ny zarfında neticelenmediği tak
dirde, teklif rahibine bu teklifin Genel Kurul
da görüşülmesini isteme hakkını vermiştir. 

Ancak, 45 günlük müddetin başlangıcı, - daha 
evvel de arz etmiş olduğum gibi - komisyonla
rın fiilen teşekkül edip işe başlama tarihidir. 
Yüce Mecliste Demokratik Parti Grupunun te
şekkülü sebebiyle komisyonların üye oranları 
değişmiş ve bu oranlara göre son seçim de Şu
bat ayının başında yapılmıştır. Bu hale göre, 
Komisyonumuzun fiilen teşekkül ettiği ve işe 
başladığı tarihle bugün arasında 45 günlük müd
det henüz gecmimiştir. | 
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Diğer taraftan, Sayın Kargılı'nın teklifinin 
görüşülmesi için Komisyonumuzca bir Alt Ko
misyon teşekkül ettirilmiş ve o kanun teklifi 
bu komisyonun tetkikine sunulmuştur. 

Bu sebeple, henüz 45 günlük müddet geç
mediği için takrir sahibinin böyle bir şeyi tale
be hakkı yoktur, bu takririn reddini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

i. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının; Ma
aş Kanununa el; 4379 sayılı Kanunu değiştiren 
5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanım teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına 
dair Önergesi. (2/212, 4/131) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu de

ğiştiren 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifim 
9 . 1 . 1970 tarihinde Maliye Komisyonuna ve 
30 . 6 . 1970 tarihinde de Plân Komisyonuna ha
vale edilmiştir. 

Teklifin Koimsyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen Komis
yonda görüşülmemiştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, kanun 
teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine binaen 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner-
fe reddedilmiştir. 

5. — lç.el Milletvekili Celâl Kargüı'nm; 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31 ncı mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re gündeme alınmasına dair önergesi. (2/386, 
4/136) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31 nci 

maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kanun tekili im 30 . 7 . 1970 tarihinde Ana
yasa Komisyoruna havale edilmiştir. 

Teklifin Keimsyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen Komis
yonda görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, kanun 
teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine binaen 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşül-
me.-ûni arz ve teklif ederim. 

tçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Önergeyi oyunuza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner-
fe reddedilmiştir. 

6. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddele
rinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
(teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
gündeme alnım asına dair önergesi. (2/388, 4/132) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 

maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kannn tpklifim 31 . 7 . 1970 tarihinde 
Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklifin Komisyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen Komis
yonda görüşülmemiştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, kanun 
teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine binaen 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOR ALT AN (Sivas) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Sayın Celâl Kargılı'nın Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddelerinin tadili hak
kındaki teklifi, geçen yıl Adalet Komisyonuna 
havale edilmiş, ancak biraz önce Sayın Ana
yasa Komisyonu Başkanı Akçalı arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, Demokratik Partinin 
kuruluşundan sonra Millet Meclisindeki si
yasi parti gruplarının oranlanna göre yeniden 
komisyonların teşekkülü, 1 . 2 . 1971 tarihin
deki 45 nci Birleşimde ancak yapılalbilldiği için, 
bu tarihten sonra 45 günlük süresinin geçme
miş olması sebebiyle şekil yönünden içtüzüğün 
36 ncı maddesinden istifade ederek Sayın Kar
gılı'nın-bu teklifin Umumi Heyette görüşülme
sini isteme hakkının mevcudolmadığı kanaatinv 
deyiz. 

Kaldı ki, isin esası yönünden de muhterem 
üyeler takdir buyuracaklar, 141 ve 142 nci mad
deler, Türkiye'de toplumun ideolojik istikamet
lerde, çeşitli yönlerde tadil teklifi yapılmış 
önemli maddelerdir. Bunların, Meclisin ihtisas 
komisyonlarında görüşüldükten sonra Umumi 
Heyete gelmesinde fayda mülâhaza ettiğimiz 
için önergenin reddedilmesini istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

7. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; Ge
nel bir affın çıkarüması hakkındaki kanun tek
lifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre günde
me (ummasına dair önergesi. (2/383, 4/133) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel bir rifın çıkarılmasına dair kanun tek

lifim 27 . 7 . 1970 tarihinde Adalet Komisyo
nuna havale edilmiştir. 

Teklifin Komisyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen Komis
yonda görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, kanun 
teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine binaen 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

CELÂL KARGILI (içel) 
söz istiyorum. 

Sayın Başkan, 
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BAŞKAN — Sayın Kargılı, önergeyi izah 

sadedinde buyurunuz. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 

45 günlük sürenin dolmadığı arkadaşlarımızın 
ifadeleriyle sabittir. Bu itibarla bunun mü
zakere konusu edilmemesi ve oylanmaması lâ-
.zım gelir. 

BAŞKAN — Bu husus tetkik edilmiş ve 
Kanunlar Müdürlüğünce 45 günlük süre tes
bit edilmiştir. Biz bunları daha önce tesbit et
tik. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Belki yeniden huzurunuzu işgal etmiye-
cektim; fakaz komisyon sözcüsü veya komis
yon Başkanını temsilen veya başkanı olarak 
konuşan arkadaşlar bir hususu ortaya koy
muşlardır. Biraz evvel değerli bir arkadaşım, 
benim buraya gelerek, kanun tekliflerimin 45 
günü geçmeden önerge haline getirdiğimi ve 
bu işin usulsüz olarak oylamaya konduğunu 
önermiştir. Ben, bunu izah ederek meseleyi 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; eğer benim önerge
lerim içtüzüğe uygun şekilde Meclis Başkanlı
ğına verilmemiş olsa idi, bu kürsüye kadar 
gelmezdim. Çünkü, Meclis Başkanlık Divanı bu 
konularda, sizlerin de bir zamanlardaki mese
lelerde ortaya koyduğunuz şekilde, verilen öner
gelerin usule uygun olup olmadığını tetkik et
mekle yükümlüdür. Biraz evvel Sayın Başkan 
da, yapılan tesbit neticesinde 45 günün geç> 
miş olduğunun Başkanlıkça tesbit edildiğini 
ve bu nedenle önergelerin burada oya konul
duğunu ve görüşüldüğünü izah etmişlerdir. Bu 
bakımdan kendilerine teşekkürü bir borç bili
rim. 

Değerli arkadaşlarım; biz burada meselele
ri en doğru şekilde ve usulüne uygun getiriyo
ruz. Usulüne uygun getirdiğimiz meseleler da
hi, «usulsüzdür» diye, ki biraz evvel Başkanın 
kendi ağziyle «45 günü geçtiği tesbit edilmiş
tir, onun için buraya getirilmiştir» şeklinde 
Başkanlık Divanının kararma rağmen, usulsüz 
getirdiğimiz komisyon üyelerince burada söy
lenirse, biz artık bu meseleler üzerinde ta
rafsız, hissi ve değer ölçülerini, önyargıları 
itmeden bu kürsüde birtakım şeylerin konu
şulduğuna vicdanen kanaat getiremez duruma 
düşmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi huzurunuzda 
olan genel bir affın çıkarılması hakkındaki 
kanun teklifim de, komisyonda normal bekle
me müddeti olan 45 gün dolduğu halde bir tür
lü görüşülmemiş ve bu müddeti aştığı için ben 
de, içtüzüğün 36 ncı maddesinin bana verdi
ği haktan istifade ederek huzurunuza bu ka
nun teklifimi getirmiş bulunmaktayım. 

Aslında içtüzüğün bana verdiği hakka da
yanarak getirdiğim kanun teklifinin her bi
ri, sosyal bünyede çok geniş yeri olan mese
leleri yansıtan kanun teklifleridir ve inanı
yorum ki, bunu bir fırsat bilerek Genel Ku
rulda komisyon sözcüleri ve bütün arkadaşlar 
kanun teklifleri üzerinde yine konuşacaklardır. 
Mademki, komisyon görev müddeti içerisindo 
bu meseleyi halletmemiş, o zaman sizden usulü
ne uygun olarak, komisyonun görevi iken gö
revi müddetince halletmediği bir meseleyi, Baş
kanlık Divanının kararına rağmen buraya ge
lip «usulsüzlük vardır, daha gün dolmamıştır, 
biz bunu ileride inceliyeceğiz.» diye,, daha çok 
uzatarak, Türk kamu oyunun çok geniş kesim
lerini ilgilendiren bu meselelerin daha arka
ya atılması, zannediyorum ki, Türk kamu oyu
nun geniş kesimlerinde iyi intibalar bırakmı-
yacaklardır. 

Değrli arkadaşlarım; mademki, komisyon gö
revi müddetince ve görüşülme müddeti içeri
sindeki görevini yapmamış ve İçtüzüğün verdi
ği bir hak olarak, bir fırsat olarak kanun tek
lifi buraya getirilmiştir; burada yine komis
yon sözcülerinin bu kanun üzerinde her tür
lü konuşma hakları sabittir, komisyona geri çek
me hakları sabittir. Burada bu kanunları gö
rüşmek, birtakım sosyal meselelerin, sosyal 
yaraların halledilmesi, çareler bulunması ba
kımından Meclis Genel Kurulunda ele alınmış 
olması yönünden dâhi tatminkârlık ve huzur ge
tirecektir. 

Değerli arkadaşlarım; geliniz, normal za
manında görevini yapamıyan, içtüzüğün ver
diği bir hakla huzurunuza gelen ve Türk kamu 
oyunun büyük kesimlerinin büyük yaralarını 
yansıtan bu önerdiğim kanun tekliflerini bu
rada görüşelim. Komisyon sözcüleri isterler
se yine kanun tekliflerini geri alabilirler, ko
misyona getirebilirler. Ama bu meseleler gö
rüşülmeye başlansın. Şurada Hazirana 2 - 2,5 
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ay kadar bir zaman kaldı. Önümüzde çok az 
bir zaman var. Bu önergeler burada bu şekilde 
reddedilmekle, bu kanunların görüşülmesi oto-
matikman bir yıl daha yeniden ertelenmiş ve 
geriye atılmış oluyor. 

Üstelik, belki biz bu meselelerin içerisinde 
bulunmadığımız için, durumu onlar kadar tak
dirden âciziz ve durumdan mağdur değiliz. 
Bir insanın işinin bir gün dahi geriye atılma
sı, bu feza çağı asrında bir saat dahi geri
ye atılması çok önemli bir faktör. 

Saniyenin, saatin, günün çok önemli oldu
ğu bir devirde, ömrün çok kısa olduğu bir za
manda çok geniş kesimleri ilgilendiren bir me
selede hakkımıza dayanarak, bekleme müdde
timiz bitmiş, normal görevini yapamadığı için 
getirdiğimiz meseleleri reddederseniz, tahmin 
ediyorum M, bu insanların zamanlarına, ömür
lerine değer vermemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; genel bir af kanun 
teklifi huzurunuzdadır. Bu bozuk düzen yü
zünden suçsuzu, suçlu hale getiren ve kesin 
değer.. 

Sayın Aytaç Bey, uyarılarınıza ve dikkatle 
dinleyişinize çok teşekkür ederim. Fakat, ben 
burada bütün meseleleri hiçbir ön ve art niyet
siz konuşuyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen Genel Ku
rula hitabediniz,, şahsa değil, 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Ben size 
bir şey söylemedim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Yanlış 
söylemiş, yanlış ifade etmiş de olabilirim. Doğ
rudur, karar ölçülerinize saygı duymak lâzım
dır. Fakat ben diyorum ki; bu meseleler bu
raya gelsin, bir fırsattır; Türkiye'nin tam 
toz - duman içerisinde olduğu bir devirde, Türk 
kamu oyunun çok geniş kütlelerinin meseleleri 
buraya gelsin, konuşulsun, üzerinde fikirle
rinizi yürütün. Ama, illâki, «Bu meseleyi sen 
verdin, sen verdiğin için bu mesele burada 
görüşülemez» demek meseleyi halletmez. Ar
kadaşlar ; doğruyu düşmanımız da söylese, doğ
ruyu kim söylerse söylesin, eğer doğruysa doğ
rudur, yanlışsa yanlıştır. Meseleyi söylemek, 
doğruyu veya eğriyi söylemek meselesi de
ğildir, meselenin doğru veya eğri olması me
selesidir. Bu kanunların çıkması lâzım mıdır, 
değil midir? 

Muhterem arkadaşlarım; bir orman kanunu 
tasarısının meclislere intikal ettirildiğini, ha
zırlandığını bütün Türk milleti duymaktadır. 
Genel bir af, bugün Türkiye'de zaruret olmak
tan da ileri bir mahiyet arz etmiş vaziyettedir. 
Cemiyetin sosyal yapısının verdiği türlü bozuk
luklar ve hastalıklar yüzünden onbinlerce, yüz-
binlerce mahkûm ve mahkemelerde bu bozuk 
düzeni değiştirmek için haklarında fikirlerini, 
düşüncelerini ve kalemle görüşlerini ortaya ko
yan ve bu yolda eylemde bulunan binlerce, on
binlerce insanın dâva dosyaları boylarını aşmış 
ve her gün açılan bu dâva dosyalan,, bu bozuk 
düzeni değiştirmek için uğraşan insanlan suçlu 
hale getirir ise biz bu meseleyi, komisyonun gö
revi müddeti içerisinde görüşmediği için, haklı 
olarak getirdiğimizden dolayı geri çevirmeyi
niz. Ben, yüzbinlerce mahkûmun masum, bu bo
zuk düzenin türlü hastalıkları yüzünden kendi
si suçlu duruma düşmüş mağdur insanların me
selelerinin biran evvel ele alınmasını öngören 
bu kanun teklifimin, çok yerinde, çok haklı ola
rak buraya getirilen, sunulan bu kanun teklifi
nin gündeme alınarak görüşülmesini önerir, de
rin saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Önergeyi oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının; 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun, «adaylık şart
ları» başlığını taşıyan 34 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/366, 4/134) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun «aday

lık şartlan» başlığını taşıyan 34 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki teklifim 
11 . 6 . 1970 tarihinde Adalet Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Teklifin komisyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde, teklifin halen komisyon
da görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimin, mahiyetine ve ehemmiyetine binaen, 
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Genel Kurulun 'gündemine alınarak görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
memiştir. 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargûı'nın; Dış 
Ticaretin devletleştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gün
deme alınmasına dair önergesi (2/396, 4/135) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Mecüisi Başkanlığına 
Dış ticaretin devletleştirilmesi hakkındaki 

kanun teklifim 9 . 12 . 1970 tarihinde Ticaret 
Komisyonuna Iha/vale ©didiniştir. 

Teklifin komisyonda görüşülmesi süresi 
olan 45 gün dolduğu halde, teklifim halen ko
misyonda görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimin, mahiyetine ve ehemmiyetine binaen, 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşüüme-
sini arz ve teklif ederim. 

îçel 
Celâö, Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN —. Komisyon adına Doğan Kitaplı, 
buyurun efendim. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI DO
ĞAN KİTAPLI (Samsun) — ıSayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Celâl Kargılı da gayet iyi bilirler ki, 
Çarşamba günkü gündemimizde Kargılı'nm bu 
önergesi vardı, kendilerini de davet ettik, teş
rif ettiler, hattâ bana şahsan «bugün olmasın, 
ben hazırlıklı değilim. Gelecek toplantıya bıra
kalım.» dediler. Ekseriyet de bulamadığımız 
için, önümüzdeki Çarşambanın 'gündemine alın
dı. Bu önerge niye geldi.. Onu anlamak müm
kün değil. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 

CELÂL KARGILI (îçjel) — ISöz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Karigılı. 
İHSAN ATAÖV (Aritallya) — «Sayın Başkan, 

önerge hakkında 'ondan sonra ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, daha evvel siz 
söz vermiştiniz; konuşmanız kısa olacaktı. Lüt
fen 'sÖTÜ^ü'zde duralım 

CELÂL KARGILI (İçel) — Bayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Dış ticaretin devletleştirilmesi gibi çok 
önemli bir kanun tpklifdnin, İromisvorllarda gö
rüşülme müddeti geçtiği halde, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine uyarak önergemi vermiş bulunuyo
rum. 

Değerli sözcü arkadaşımın ortaya koyduğu 
husus doğrudur. Ben hiçbir doğruya eğri de
mem. Fakat şöyle doğrudur; 

Muhterem arkadaşlarım; böylesine bir ka
nım teklifinin komisyonda görüşülmesi önemli 
bir meseledir. Eğer bu kanun teklifi görüşüle-
cekse ya bir hafta evvelden, ya üç gün evvel
den, ya 24 saat evvelden her hangi bir şekilde 
benim muttali olmam lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; bana her hangi bir 
şekilde kanun teklifimin görüşüleceği gün, saat 
ve tarih söylenmemiştir. Yalnız, ben burada, 
Genel Kurul salonunda otururken komisyonun 
- ki, şahidolarak gösterebilirim - tahmin ediyo
rum aynı komisyonun memurlarından biri. saat 
3,5 sırasında yanıma gelerek; «Celâl Kargılı 
siz misiniz beyefendi?.. Sizin, dış ticaretin dev
letleştirilmesi hakkında kanun teklifiniz Tica
ret Komisyonunda görüşülecektir» diyor. 

Aynı gün yukarı çıkarken kutuma bakıyo
rum, bana resmen bir tebliğ yok. Değerli arka
daşımın yanma gittim, «kendisinden başka aşa
ğıda iki üye bulunduğunu ve toplantının müm
kün olamıyacağmı» kendileri bana bildirdi. 

Ben bu konuda şöyle dedim; 

Değerli arkadaşlarım, kutuma her hangi bir 
şey atılmadı, tebliğ de edilmedi, bana Genel Ku
rul salonunda bildirildi. Böylesine önemli bir 
meselenin bende dokümanları var. Dokümanla
rımı dahi yanıma almış değilim. Bu kadar önem
li bir meselede sizin karşınıza dokümanlarımla 
çıkmam icabeder, hiç olmazsa dokümanlarımı 
yanıma alma fırsatını verecek bir şekilde teb-
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ligin yapılması lâzımdı. Bu nedenle, eğer müm
künse - sözlerimi aynen tekrar ediyorum - çok 
önemli bir konudur. Beyefendi kendileri de arz 
ettiler, «zaten gerekçeniz de uzun yazılmıştır» 
dediler, çok önemli bir konudur, müsaade eder
seniz hiç olmazsa dokümanlarımı getireyim de
dim. Kendileri de buyurdular, «zaten toplantı 
olmıyacak. Bu toplantı gelecek haftaya kabr. 
Çünkü aşağıda iki tane üye var, başka üye yok» 
dediler. Takibettirdim, o sırada kâtip geldi 
«efendim iki üyeden başka üye yok, toplantı 
mümkün değildir» dedi. 

Muhterem arkadaş1 ar; şimdi, bunlar çok 
ciddi konular. Ben, arkadaşın söylediği hiçbir 
kelimeyi tahrif etmeden söyledim. Ama. bu 
Çarşamba toplanmaz, öbür Çarşamba toplan
maz, birkaç gün evvel tebliğ edilmez, normal 
zamanı geçer... 

Muhterem arkadaşlar, önümüzde bir tatil 
devresi geliyor ve Meclis yine tatile girecek. 
Böyle meseleler, dış ticaretin devletleştirilme
si gibi, milyar seviyesinde devletin para kay
bına sebebolan ve devletleştirildiği takdirde, 
iyice inanıyorum ki, Türk Devletini yabancıya 
el açtırmaktan kurtaracak olan bir konunun 
görüşülmesi elbette önemli bir mesele, Kendi
niz benimsiyebilirsiniz, benimsemiyebilirsiniz.. 
O ayrı. Ama Türk Devletini dışarıya el açtır-
mıyacak, avuç açtırmıyacak nitelikte önemli 
bir kanun teklifinin elbette görüşülmesi için 
hazırlanmak, çalışmak lâzımdır. Buradan, Ge
nel Kurul salonundan çağırtılarak - şahitle be
raber - «yukarda toplantı vardır» dediği za
man Komisyon toplantısı iki kişi ile yapılırsa, 
ben de elbette bu İçtüzükten istifade etmek su
retiyle kanun tekliflerimin burada görüşülme
sini istiyebilirim. Çünkü; bu tekliflerimde Türk 
Devleti ve milletinin sayısız menfaatleri var
dır. 

Tekliflerim geldiği zaman benim yüzüme vu
run; «sen, bunu yanlış hazırlamışsın, sen bil
gisizsin, sende iş yok» deyin. Bunların hepsini 
hak kabul ediyorum. 

Ama lütfedin, Türk Devletini dışarıya el 
avuç açmaktan kurtaracak bir kanun teklifinin 
biran evvel kanunlaşmasına fırsat verili, 

Değerli Komisyon sözcüsü arkadaşımın söy
lediği sözleri aynen kabul ediyorum. Şahit te 
her zaman huzurunuzdadır, hiçbir insan burada 
yalan söylemez. Çünkü olay odur. 

Bu nedenle; komisyonların iki kişiyi dahi 
bir araya getirip toplanamayışı yüzünden ve 
önümüzün yaz olması sebebiyle tatile girileceği 
cihetle bir yıl daha bu meselelerin görüşüleme
mesi ihtimaline binaen, lütfedersiniz oylarınız
la imkân veriniz de, şu mesele burada geniş ge
niş konuşulsun. Bunun için oylarınızı olumlu 
yönde kullanmanızı temenni eder, en derin say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Sayın Doğan Kitaplı, buyurun efendim. 

TİCARET KOMtSYONU BAŞKANI DOĞAN 
KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Vaktinizi almıyacağım. Yalnız bir hususu 
tashih etmek lüzumu hâsıl oldu; bendeniz, gün
demin hazırlanması ve bütün arkadaşlarımıza 
evvelden^dağıtılması hususuyla, Komisyon Baş
kanı olarak, bizzat meşgul olur ve Komisyon 
kâtibine talimat veririm. 

Hattâ, 'Sayın Kargılı'nm o \gün Komisyonu 
teşrif ettikleri zaman, «Bana bu hususta evvel
den her hangi bir işar vâki olmadı, her foangi 
ibir haber verilmedi.» demesi üzerine kendisinin 
huzurunda Komisyonun kâtibine sordum; «Gön
derilmedi mi?.» dedim. Komisyon kâtibi de «Her
kesin gözlerine koyduk.» dedi. Kendilerinin gö
züne konmuştur, oradan kaybolmuştur, bunun 
için bir şey demem, ama bütün arkadaşlara gün
dem gelmiştir. Komisyonda usuldür, bütün tek-
lifoilere ve komisyon üyelerine gündem, hiç ol
mazsa bir Ihafta evvelden bildirilir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen?... 
Sayın Mehmet Arslan, buyurun efendim. 

MEHMET ASLAN (Hatay) — Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Ben Ticaret Komisyonu üyesiyim. Biz de 
bu Komisyonun toplanması için defalarca yu
karıya çıkmış bulunmaktayız. Maalesef bugüne 
kadar toplanılamamıştır. 

Dış ticaretin devletleştirilmesi lehindeyim. 
Ben de ithalât ve ihracatçıyım. Bu işlerden, Sa
yın Ticaret Bakanından daha fazla anlarım. 

Geçenlerde İstanbul'da idim. İstanbul'da 
Türk ithalâtçılarının 2 000, 3 000, 4 000 dolar
lık ithalât işlerini bâzı karaJborsacı ithalâtçılar 
toplıyarak bunda bir tekel yaratmaktadırlar. 
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İthalât kâr haddi, bu meyanda kanuni olan 
% 50 miktarından % 400, % 500, % 300 ora
nına fırlamaktadır. İthal edilen eşyalar bahsi 
geçen karaborsacı ithalâtçılar yüzünden fahiş 
kârla satılmaktadır. 

Dış ticaret devletleştirildiği takdirde; bir 
ithalât ofisi Oturulur ve ithalât, bu ofis kanaliy-
le esnafımıza dağılır. Buna bir misal olarak 
kahvenin durumunu göstereceğim. 

Kahve satışının bir zamanlar tüccarın elin
de olduğunu ve satışın 80 - 150 lira arasında 
seyrettiğini biliyoruz. Ama bunun yanında kah
ve satışı 'Devlet eline geçtikten sonra kilosunun 
bütün Türkiye'de 30 - 35 liraya indiğini de bili
yoruz. Bu fiyattır, yani nereye giderseniz gidin 
kahvenin kilosu 30 - 85 liradır. 

Halbuki 1957, 1958, 1959 da kahvenin kilo
su 150 liraya kadar çıkmıştır. Bu, herkes tara
fından bilinmektedir. 

Ben de bu işi yapıyorum, ben de bu işi bili
yorum. Türkiye'de eğer 600 ithalâtçı varsa bu
nun yalnız 50 si Türk, geri kalanı gayrimüslim
dir; Yahudidir, 'Emenidir, Rumdur. Bunlar it
halâtı tekel haline getiriyorlar ve satışı % 400, 
% 500 gibi fahiş kâr ile yapıyorlar. 

Onun için ben, Sayın Celâl Kargılı'nm öner
gesinin lehindeyim. 

Hürmetle selâmlarım. 

TURHAN ÖZaüNER <içel) — Sayın Aslan, 
konuşmayı şahsın adına yaptığını söyle. 

MEHMET ASLAN (Hatay) — Bu konuşma
yı şahsım adına yaptım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, şahsınız adına-
dır. Zaten (grup adına olsa idi, sizi kürsüye ça
ğırırken beyan ederdim. 

Sayın Ataöv, buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — iSayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanı arkadaşımız 1,5 saattir, Tür

kiye'de büyük kütleleri ilgilendiren îş Kanunu
nu müzakere ettirebilmek için burada bekle
mektedir. İşçinin ve işverenin beklediği en 
önemli bir konu dururken, yine 1,5 saattir Ce
lâl Kargılı mücadelesi, münakaşası devam etti. 

Ben söz almıyacaktım. Yalnız, Celâl Kargılı 
buraya çıktığı zaman, İSayın Komisyon Başka
nının konuşmasına karşı, «ben hazır değildim» 
dedi. 

İthalâtın, ihracatın devletleştirilmesi gibi bir 
konuda kanun teklifi yapan bir arkadaşımın 
«ben hazırlıklı değilim» demesi, onun başkaları
nın hazırladığı teklifleri bir aracı olarak bura
ya getirmesi mânasına gelir. 

Bu itibarla arkadaşımız, kendisine bu kanun 
tekliflerini yazıveren zevatın kendisini iyice 
hazırlıyamadığmı kürsüden itiraf etmiş oluyor. 
Ama Türkiye Parlâmentosu, T. B. M. M. Türk 
işçisi, ustaları Celâl Kargılı'ya akıl versin diye 
daha fazla bekliyecek değildir, bekliyemez. Bu
raya çıkıp, efendim, igte, «Türkiye yabancıya 
el açmasın falan» diye lâf söyleyip inmek kolay. 
Ama burada bekliyen önemli kanunların müza
keresi için biraz da zaman ayırmak lâzım. 

Arkadaşımıza dikkat ettim; aylardan beri 
Meclise devam etmez. Fakat her nasılsa geldiği 
bir gün Komisyon kendisini aramış, bulmuş, 
«gel teklifin var, şunu konuşalım» demiş. O gün 
de kendisi, «hazır değilim, bana müsaade edin» 
demiş. Durum bu olduğuna göre, Komisyonun 
gündeminde bulunan bir teklifi «45 gün geçti» 
diye buraya nasıl getirip te müzakere ettirdiği
nin farkına varamadım. 

Çünkü, arkadaşımız galiba bu takrirleri de 
başkası yazıverdiği için, bunları birbirine karış
tırmış olacak. 

IMuhterem arkadaşlar, bu konu çok önemli 
bir konudur. Bu konu komisyonlarda görüşül
meden, ticaretin devletleştirilmesi gibi ideolo
jik mânaya gelen ve Türkiye'yi, komünist mem
leketlerde örnekleri görülen bir konuya, bir ka
lıba sokmak istiyen sapık ideolojilere, böyle 
alelacele kararlarda fırsat vermek doğru değil
dir. 

Bu itibarla, Komisyonun gündeminde bulu
nan bu maddenin burada takrirle müzakere 
edilmesi bile aslımda iyi bir şey değil. Biraz ev
vel konuşan sevgili komisyon üyesi arkadaşla
rımdan birisi, «Komisyon toplanamadı, ben de 
ithalâtçı - ihracatçıyım, bunda da % 400 - 500 
kâr ediliyor, falan, bu da olmalıdır, devletleşti-
rilmelidir, ötekisi şu komisyon aldı, buna bu ve
rildi falan» dedi. 

Biz, ithalâtçı ve ihracatçı değiliz. Böyle bü
yük kârları da görmedik, duymadık. 

ISATVtt AR1SLAN (Denizli) — iŞellefyan'dan 
'haberin yok mu? 

— 63 — 
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İflSAN ATAÖV (Devamla) — Ama, böyle 
büyük kâr eden arkadaşlara sorarlar; «bu ka
dar kâr ettin de ne vergi verdin?» deriler ada
ma. 

Onun için, bu nazik meselelerin de bu kür
süden konuşulması doğru değil. Geliniz, biz bu 
işi burada bırakalım, €elâl Kargılı'nın teklifini, 
her zaman yaptığımız gibi, olumsuz bir insanın, 
olumsuz yazılarının, olumsuz tekliflerini olum
suz oylarımızla reddedelim, Türk işçisinin ka
nununu müzakere için bir fırsat bulalım. 

IBu itibarla bu takriri reddeden sevgili arka
daşlarım. 

BAŞKAN — iSayın Hilmi Okçu, buyurun. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) >— İSayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Kanun teklifini yapan arkadaşımız, bu tek
lifinin komisyondaki müddetinin dolmasından 
dolayı İçtüzük hükümleri gereğince, içtüzüğün 
kendisine verdiği yetkiye istinaden, Umumi He
yette görüşülmesini arzu etmektedir. Burada 
mevzuun esasının konuşulmasına lüzum yoktur. 
Ama buraya çıkan arkadaşlarımız mevzuun esa
sını anlatmak istediler. 

'Komisyonlar, aslında İhtisas komisyonlarıdır. 
Birçok noktalarda bilgilerinden istifade edilir. 
öyle zannediyorum ki bu teklifi buraya getiren 
arkadaşımız, teklifinin görüşülmesinin gecik
mesinden mütevellit bir üzüntü içerisindedir. 
Bu teklifi bu yüzden buraya getirmiştir. Bu 
teklifi buraya getirmiş olmanın yanında Komis
yonun buna müstaceliyet vermesini arzu etmek
tedir. 

Mevzuun esasıma girmeyi arzu etmemekle 
beraber bir noktada buna mecbur kalıyorum; 
demokratik nizamı ve karma ekonomi sistemi
ni kabul etmiş dünya memleketlerinin hiç ol
mazsa birisinde ithalât ve ihracatın devletleşti
rilmiş olmasının bir örneğini verebilirlerse, böy
le bir Devlet varsa, kendileriyle fikrî yönde mü
nakaşaya girişebiliriz. Bu, ayrı bir mevzu. Bu, 
her şeye rağmen komisyonda tetkiki icaflbeden 
bir mevzudur. Ve bunu devletin yapısı ile, reji
mi ile ilgili bir mevzu olarak mütalâa ederim. 
Hattâ, partilerin felsefesi ile ilgili bir mevzu
dur. Bir parti çıkar, benim felsefem budur der, 
rey ister, gelir, yapar. Bizim felsefemiz de buna 
karşıdır. 
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Biz, ihracat ve ithalâtın devletleştirilmesine 
karşıyız. Böyle bir felsefenin mensuplarıyız. 
Ama, bu, demokratik tarzda cereyan eder. Kar
ma ekonomi sistemini kabul etmiş memleketler
den bir misal gösterirlerse biz bundan memnu
niyet duyarız. 

Bunlara rağmen Celâl Kargılı arkadaşımı bu 
teklifini, gecikmeden mütevellit verdiği kanı
sındayım. Bir yetkisini kullanmıştır. Buna da 
saygı duyarım. Bu, tetkike muhtaç bir mevzu
dur. Takdir Yüce Heyetindir, 'hürmetler ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kargılı. 
A. P. sıralarından bir milletvekili - Sayın 

Balkan, bu müzakere mevzuu oldu, iki lehte iki 
aleyhte söz verseydiniz yeterdi. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmediği 
müddetçe müzakere devam eder. Usulî bir mua
mele değildir bu efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — İSayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Bir üye buraya çıkıp şahsım hakkında birta
kım lâflar etmeseydi ben sizin huzurunuzu tek
rar işgal etmiyecektim. 

Değerli arkadaşlarım, politika, cesaret isti-
yen bir şeydir. 

Muhterem Ataöv arkadaşım buraya, zabıt
lara geçen bir iddia ile gelmiştir; «Celâl Kargı
lı, bu kanun tekliflerini ve buradaki çalışmala
rını kendisi hazırlamıyor, başkaları hazırlıyor 
ve kendisi burada dile getiriyor» şeklinde bir 
konuşma yapmıştır. 

Değerli arkadaşımın bu iddiasını İstediği 
gün ve zamanda, tesbitli bir şekilde huzurunuz
da ispat ettiği an ben derhal milletvekilliğinden 
ayrılacağım. Ama değerli arkadaşım, bunu ispat 
edemediği müddetçe de kendisini, Türk kamu 
oyu önünde bir kere daha gayrimeşru milletve
kili olarak görmeye devam edeceğim. Bu sonu
na kadar böyle olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir iddia yapılır.. 

BAŞKAN — Şahsiyetle uğraşmayınız efen
dim, rica ederim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — iddia yapı
lırken buraya delilleriyle gelir. 

Muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşım taa 
baştan beri denetim organı olan Anayasanın 
maddesini kullandığım zaman; «Kanunlar var, 
Meclisi çalıştırmıyor» diye bu kürsüye çıkarak 
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bana karşı gelir. Türk kamu oyunun geniş ke
simlerini ilgilendiren kanun tekliflerini, İçtü
züğün bana verdiği haklara dayanarak buraya 
getirdiğim zaman, yine aynış ekilde karşıma çı
karlar. ıŞimdi hazırladığım kanun tekliflerini 
getiririm, komisyonlarda görüşülmesi için gün
lerce, aylarca sabırla beklerim, herkes şurada 
burada, şu veya bu görüşü savunabilir ama ben 
ömrümü vicdanım ve kafamdaki duyguları bir
leştirmem sayesinde doğru bildiğim yollarda 
yürüyerek geçiririm. 

Sayın Ataöv buraya çıkmış, bana şunu demiş, 
bunu demiş.. Öbürü gelmiş, şöyle hücumda bu
lunmuş böyle hücumda bulunmuş... 

'Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'nin, geri 
kalmışlıktan kurtulması için çalışan bir ker
vanın parçalarından biriyiz. Biz, başucumuzda 
can veren arkadaşlarımızın, «ölünceye kadar 
gözünüzü kırpmadan Türkiye'nin, Türk halkı
nın geri kalmışlıktan kurtulması ve insan gibi 
yaşaması için çalışacaksınız» şeklindeki son va
siyetlerini omuzlarımıza yüklenmenin tadını tat
mış insanız. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için ben Sayın 
Ataöv'ü hoş görüyorum. Çünkü o, bu tadı, bu 
zevki tatmaktan çok uzakta bir insandır. 

BAŞKAN*^- Sataşmayınız efendim, sataşma
yınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bana «15 gündür burada görün
müyordu, bâzı zamanlar görünüyordu» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben ölünceye kadar bu 
inançla uğraşacak ve savaşacak bir insan ola
rak, bana halk hizmetinde burada fırsat veril
diği zaman, burada hizmet ederim. Burada halk 
hizmetine fırsat verilmediği, bu fırsat engellen
diği takdirde, geldiğim yerde, halkın içinde, 
gençlerin içinde Türkiye'nin ileriye doğru git
mesine çalışarak, katkıda bulunabildiğim kadar 
katkıda bulunurum. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum, 
bana burada çalışma fırsatı verirseniz burada 
çakışacağım. Çalışma fırsatı vermezseniz, halkla 
birlikte, halkla elele parlömanterlik görevimi 
gencecik insanlarla birlikte, onların heyecanını 
tadarak devam ettireceğim. 

Bu nedenle tekrar ediyorum; iddiasını ispat 
edemediği müddetçe Sayın Ataöv, delillere da
yanarak, benim şahsi görüşüm içerisinde kendi

sini bu dönemin bitimine kadar gayrimeşru bir 
milletvekili olarak kabul ediyorum. İddiasını is
pat ettiği takdirde delillere dayanarak.. 

BAŞKAN — (Şahsiyatla uğraşmayınız Sayın 
Kargılı. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Milletve
killiğinden istifayı derhal göze alırım. 

Kaldı ki, değerli arkadaşlarım, bir cümle 
ile söylîyeyim, kendilerinin şu sıralardan söyle
diği isimler, Doğan Avcıoğlu, Muammer Aksoy, 
îlhami Soysal, ilhan Selçuk... 

BAŞKAN — Şahsiyatla uğraşmayınız lüt
fen. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Şu veya bu 
gibi isimleri.. 

[BAŞKAN — Şahsiyatla uğraşmayın.. Lütfen 
şahsiyatla uğraşmayın, sözünüzü keserim. Ol
maz.. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Olmaz.. Lütfen şahsiyatla uğ
raşmayınız efendim. Bu kürsüden milletvekiline 
her türlü konuşma, çalışma imkânları sağlanır 
Sayın Kargılı. Yalnız usule uygun olmak şar-
tiyle. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, teşekkürlerimi bildiririm, cümlemi bitiriyo
rum. 

Eğer bu kişilerin ağzından, bir tek insandan, 
Meclis kürsüsüne getirdiğim meselelerde en ufak 
bir yardım gördüğümü, bu insanların ağzından 
dahi ispat ettiği takdirde, yine istifayı göze alı
yorum. Çünkü, o insanlar, her yaptığını doğru 
olarak söyliyecek kadar şerefli ve onurlu insan
lardır. 

Derin saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sevgili arka
daşlarım, bu, bir talihsizliktir. Bazen partiler
de yanlışlıkla insanlar buraya gelir. Bu zat da 
Cumhuriyet Halk Partisinin içerisine yanlışlık
la girmiş, buraya onların sayesinde gelmiştir. 
Fakat çabuk yerini buldu. 

BAŞKAN — Sizden de ricam, şahsiyatla uğ
raşmayın Sayın Ataöv. Rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
kimin gayrimeşru olduğunu anlatmam lâzım. 
Çünkü «gayrimeşru» dedi ya.. 

BAŞKAN — Evet, kendinizi müdafaa.. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Celâl Kargılı 

aslında milletvekilliği sıfatını benimsememiş bir 
zattır. Bu, milletvekilliği gayrimeşru değil, ana
sından doğuşu gayrimeşrudur bunun. (O. H. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim şahsiyatla uğraş
mayın Sayın Ataöv 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anasından 
anasından.. 

[BAŞKAN —- Rica ediyorum, rica ediyorum.. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Anasından 

Çirkin doğmuş bir çocuktur bu. 
İBAŞKAN — Rica ediyorum ISayın Ataöv, 

Şahsiyatla uğraşmayınız rica ediyorum. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Böyle bir in

şana... (Gürültüler) 
CELÂL KARGILI (içel) ^- Gayrimeşru sen

sin. Senin sülâlen benim sülâlemin ayağının to
zu olamaz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Böyle bir in
sana muhatabolmak talihsizliğine de insan dü
şüyor. (0ü*niltüler) 

CELÂL KARGILI (İçel) — Seni şerefsiz ilân 
ediyorum. Gayrimeşru, piç sensin, gayrimeşru 
piç ta kendinsin. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Usulü tatbik edeceğim Sayın 
Ataöv, rica ediyorum şahsiyatla uğraşmayın. 
(Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kendisini 
muhatabalmıyorum, kendisine lâf söylemeye te
nezzül etmiyorum, burada söylediği bir sözü 
cerhetmek için buzurunuzu işgal ettim. Saygılar 
sunarım. (Gürültüler) 

İBAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

CELÂL KARGILI (İçel) — !Söz istiyorum 
Sayın Başkan. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı münakaşalar) 

COŞKUN İKARAGÖZOĞLU (İzmir) — Na
sıl konuşuyor, ISayın Başkan, Meclisin mehabeti 
bozuluyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, ben gerekli ika
zı yaptım efendim. Gerekli ihtarı yaptım efen
dim, buyurun siz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sözünü geri alsın, burada canımı veririm. Sözü
nü geri alsın, bunu yemem. («Sözünü geri al
sın» sesleri) (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Ben gereken ikazı yaptım. Bu
yurun.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — ıSebeboluyor-, 
sunuz, söz sermemeniz lâzım idi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İkaz ettim ve sözünü kestim 
efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Beni fikren ha
tırın, her şeyi söyleyin, ama haysiyetime dokun
mayın, öldürün beni. Bu bir tüzük meselesidir, 
ben tüzüğü savunuyorum. (Gürültüler, «sözünü 
geri alsın» sesleri) 

İBAŞKAN — Ben müsaade etmedim ve sözü
nü kestim efendim. «Tavzih etsin» sesleri, gü
rültüler) 

Tavzih yoktur efendim usulde, buyurun. 
önergeyi okuyun efendim. (Gürültüler) 
HASAN BASR1 ALBAYRAK (Rize) — 

Grup adına söz istiyorum. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sözünü geri aldırmak sizin göreviniz efendim. 
Sayın Başkan, ben ne söyledim burada?.. Gel
sinler beni öldürsünler burada. 

İBAŞKAN — 'Sayın Kargılı, müsaade buyu
run. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sözünü geri al
sın. 

İBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. Usulü tatbik ediyorum, müsaade 
buyurun efendim. (Gürültüler) («Sözünü geri 
alsm» sesleri) 

CELÂL KARGILI (içel) — Namuslu bir 
Parlâmentonun usulüdür, «gayrimeşru» sözünü 
geri alsm. 

OSMAN ISOĞUKPINAR (Ankara) — Bu 
haysiyetsizliktir, Meclise yakışmaz Başkan. (Gü
rültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Müdahaleniz
le buna sebeboldunuz. Olmaz öyle şey. 

'BAŞKAN — ISayın özgüner, var mıdır, za
bıtlardan «söz geri alma» usulde? 

Müsaade buyurun, kimseye söz vermiyorum. 
OSMAN ISOĞUKPINAR (Ankara) — Sen 

«gayrimeşrusun» denmez, bu haysiyetsizliktir, 
Meclise yakışmaz. 

BAŞKAN — Beyefendi, buna muhatabolan 
şahıs söz alır, gelir cevap verir. ıSize ait bir şey 
yoktur, müsaade buyurun. (Gürültüler) («Cel
beyi tatil edin» sesleri) Hiçbir suretle celseyi 
tatil etmem. 
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Buyurun önergeyi okuyun efendim. 
CELÂL KARGILI (irel) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçti efendim, bu önergeyi ka
pattık. Sayın Kargılı, sizin söyledikleriniz za
bıtlara geçti efendim, hepsi. Ne söylediyseniz 
zabıtlara geçti. Zabıtlara geçti efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sözünü geri 
aldırmak sizin vazifeniz. 

BAŞKAN — Usulde «sözü geri aldırma» 
diye 'bir şey yoktur ©fendim. Yoktur toöyle bir 
usulî muamele. Mümkün değil. Söylediğinizin 
hepsi zabta geçti burada, hâlâ geçiyor. (Gü
rültüler). 

COŞKUN İKARAGÖZOĞLU (İzmir) — İçtü
züğü uygulayın Sayın Başkan, bir hatip Mec
lis kürsüsünden böyle (konuşamaz. 

BAŞKAN — Meclis kürsüsünden konuştu
ğu zaman ben ikaz ettim ve sözünü kestim 
©fendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Bu Meclisi şe
refsiz hale getiren sizlersiniz, Ibiz Meclisi kur
tarmak istiyoruz bunlardan. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Vazifemi yaptım efendim, bu
yurun siz. (Gürültüler). («Sözünü geri alsın» 
'sesler1!) Usulde «sözünü geri alma» diye bir-
şey yoktur efendim. (Gürültüler). 

Buyuurn okuyun önergeyi. (Gürültüler). 
Önergeyi okutuyorum efendim. (Gürültüler) 
Buyurun okuyun efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum, sataşma var. 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
228 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/373, 4/130) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emekli Sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık 

ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetle
rin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün 
ve 228 sayılı Kanuna 'bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifim 24 . 6 . 1970 tari
hinde Çalışma Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklifin Komisyon'da görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen Komis
yonda görüşülmemiştir. 

( içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, ka
nun teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine <bi-
naen Genel Kurulun gündemine alınarak gö^ 
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz üstiyen 
sayın üye? 

CELÂL KARGILI (içel) — önerge üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (Kargılı. Lüt
fen sakin olalım. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — 
Meclisi hangi seviyeye düşürdüğünüzü takdir 
ediyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum. ISayın Başkan. Bir Parlâmento üyesine bu 
kadar ağır hakaret olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Bu-
| rada önerge görüşüyoruz. Zatıâliniz de söz is-

iteyiniz, 10 defa söz veririm. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — «ayın Baş

kan, 'bu ağır hakaret zabıtlara geçmiştir, gere
ğini yapın bunun. 

BAŞKAN — Hangisi ©fendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — IKötü bir 

teamül yaratıyorsunuz. 
BAŞKAN — Hangisi efendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bİr gayri-

ımeşru doğumdan bahsedilemez burada. 
BAŞKAN — Ben sözünü kestim, ikazımı 

yaptım ve ihtarımı verdim efendim. (Gürültü
ler). 

Buyurun Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, biraz evvel söyledim, bu 
söze karşı tepki gösteren 'bütün şerefli üyele
ri, hayatımın sonuna kadar şahsa, şahsiyete şe
reflere, haysiyetlere saygılı insanlar olarak, 
gözümün önüne getireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilemezisiniz, be
nim için bu sözün ne kadar hançerleyioi oldu
ğunu. Benim can pahasından korktuğum yok. 
Eğer ben bir görevi, Türk Milletine hizmet et
ime görevini ıböylesine gayrimeşru, şerefsiz bir 
insanın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şerefsiz sen
sin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ve şah-
j siyetlere hakaret eden şerefsiz bir insanın mü-
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cadelesinde bitirmemıeyi gtöze aldığım için, şah
siyat yapmadan sözüme devam ediyorum. Be
nim mücadelemde, Ibeni öldürebilirsiniz, «kork
muyorum» diyorum. Birciniz çıkar, «bu adam 
zavallıdır» der, öldürür, saygı duyanım. 

[Muhterem arkadaşlarım, ama (ben bugün 
hu değerli arkadaşlarımın, şerefli larkadaşlan-
mın gösterdiği hassasiyet karşısında ben bura
da durmuşjsam, ben bu sözü yemişsem hançer 
gibi, ıben böylesine insanlarla bir mücadeleyi 
(bitirmeden, yolda yan kalmadan, yolda yan 
(beni 'böylesine tipsiz ve ne idüğü bütün Türk 
kamu oyunca bilinen bir insanın (bitiş mücade
lesinde (bitirmediğim için, bu Söz hançer gibi 
yüreğime saplandı. Ama, değeri arkadaşlarım, 
gün gelecektir, her doğru meydana çıkacaktır. 
Ben Tanrının huzurunda, hepinize sonsuz te
şekkürlerimi sunarım. Zaman zaman herkesin 
(karşısında, herkesin yanında olabilirim, beni 
mensulbolduğum (bir Parti ihraoedebilir. Beni 
mensuibolduğum partinin lihracetmesi, beni Ata
türkçü düşüncelerimden, beni halkçılık ilkele
rinden, (beni hiçbir türlü inandığım görüşler
den ayıramaz. Beni, siz yarın tasvibedersiniz, 
yarın tenkidedersiniz, bunlar önemi değil de
ğer i arkadaşlarım. Ama hepinize şu zevki 
ve de şu tadı, zor tadı Allahm tatdırmasını is
terim. Yalnız ve tek mücadele, ama ödev ve 
amaç insanlık mücadelesi ise, insanlığın kurtu
luşu, insanların insan gibi yaşaması uğruna 
mücadele ise, elbette biz çok hançerler yiyece
ğiz. Elbette bu hançerleri yerken ciğerimiz pa
ramparça ' olacak ama, biz, burada veya bura
dan dışarda umurumuzda değil milletvekilliği, 
(bize lâyık görmiyebil'irsiniz milletvekilliğini, 
<biz innadığımıız şekilde milletvekilliği yapıyo
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen (Sayın Kargılı, lütfen 
artık.. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Allah bu milleti fazilet yolunda, 
Ihak yolunda şerefli, haysiyetli, onurlu ve va
sıf! ve Türk Milletine hizmet etmeyi her şey
den üstün tutan insanların önderliğinde bu mil
lete hizmet etme fırsatını nasibetsin. 

Saygılarımı sunarım. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Sayın 

Başkan, ©öz istiyorum. Usul hakkında. 
SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — Tutumu

nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ne usulü 
efendim? Nedir tutumum, yerinizden söyleyin. 
Nedir efendim? 

SAKİP H1ÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Yüce Mecliste milletvekilliği kisvesini 
taşıyan iki kişi, milletvekillğine, hattâ hattâ, 
normal insanların ıgelp gittiği, oturduğu bir 
cemiyette dahi söylenmesi çok ıçirkin olan, fazi
lete sığmıyan çok çirkin iki söz söylemiştir. 
Ve siz Başlkan olarak bu iki arkadaşa İçtüzük
ten doğan yetkinizle cezai işlemi yapmadınız. 
Bu hususta söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Müsaade buyurun. İçtüzükte 
ihaJtip konuştuğu sıralarda hatibin konuşmasın
dan dolayı bir ceza verilmez. Ancak her hangi 
bir nezih lisanın dışına çıiktığı takdirde, li
sanı nezahete davet olunur veya İçtüzük hü
kümleri çiğnendiği zaman sözü kesilir. Ben 
bu görevimi yaptım, her iki hatibe, konu dı
şına çıktıklarını, sadet dışına çıktıklarını ve 
Tüzüğü çiğnedikleri gerekçesi ile gerekli ikaz
ları yapıtım ve sözlerini kestim efendim. Gere
ken ceza budur, Isanı nezahaJte davet, bir mil
letvekili için en büyük cezadır. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bu konun 
usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade -buyurun efendim? 
Oylamaya geçiyorum Sayın özgüner. Nedir sö
zünüz, buyurun yerinizden söyleyin. Ne hakkm-

. da olduğunu anlıyayım efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
usul hakkında söz istiyorum, zabıtlara geçmesi 
için oradan konuşacağım. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçer efendim ko-
c.nuştuğunuz yerden. Zabıtlara geçer, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, bir kaç kelime ile iarz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade etmiyorum, 
bulunduğunuz yerden ifade edin. Bulunduğu
nuz yerden, evvelâ hangi usulsüz muamele var, 
bize anlatın. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — İki milletve
kilinin konuşması, Meclis itibarına gölge düşü
rücü ıbir durum ve seviyeye ulaşmıştır. Sayın 
Başkan, bir milletvekili olarak bu şekilde ko
nuşmalara tutumunuz sebebolmuştur. Bu hu
susta söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, biraz 
evvel yapmış olduğum izahat buna cevap verir 
mahiyettedir. Ben ancak sıradan tecavüzkâr 
lâflar olduğu takdirde o zaman cezayı tatbik 
ederim. Konuşan hatibe ceza tatbik edilirse 
«söz hürriyeti» diye bir şey kalmaz. Ben an
cak konuşan hatibin sözü tützük dışına çık-

IV - GöRÜŞı 

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

BAKSAN — Tümü üzerindeki 'görüşmeler 
tamamlanmış, maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. Değiştirge önergeleri verilen maddeler 
üzerinde görüşme açılacaktır 

IBURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan; geçici komisyon için bir önerge var 
efendim. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Tarifler 
Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak 

her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye 
işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye 
işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin ge
nel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları asli ve sürekli görevler dışında kalan 
işlerde bedenen veyahut bedenen ve fikren çalı
şanlardan, bedeni çalışması fikrî çalışmasına 
galip olanlar, T. O. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olsalar ve kanunlara göre kadro karşılığı 
aylık alsalar bile Ibu kanun bakımından işçi 
sayılırlar. Bu fıkra hükmü gereğince işçi nite
liğinin tesbiltinden doğacak uyuşmazlıklar, Sen
dikalar Kanunundaki esaslar dâhilinde Yük
sek Hakem Kurulunca kesin olarak karara bağ
lanır. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyeri
ne bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve ba
kım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu 
gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden 
sayılır. 

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin 
ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir, işveren vekilinin bu sıfat

tığı takdirde ona gereken uisuli muameleyi 
yaparım. 

Oylamaya geçiyorum efendim, önergeyi oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

iGündeme geçiyoruz ef endiım. 

JSN İŞLER 

la işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden 
doğrudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çe-
ışit sorumlulk ve zorunluluklar işveren vekil
leri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği 
sıfatı, işçilere tanınan hak ve vecibeleri orta
dan kaldırmaz. 

iBir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini mün
hasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran 
diğer bir işverenin kendi isçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden 
doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte 
sorumludur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde değiştir
ge önergeleri vardır. 

Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; halen üzerinde görüştüğü
müz İş Kanunu tasarısının bâzı maddeleri üze
rinde değiştirge teklifleri verilmiştir. Sayın 
Başkandan ve muhterem heyetinizden istirha
mım, üzerinde değişiklik önergesi verilmiş bu
lunan maddelerin okunmadan doğrudan doğru
ya komisyonumuza havale edilmesini, değişik
lik önergesi verilmemiş bulunan maddelerin 
okunarak müzakere edilmesini arz ve talebedi-
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon; önergelerle 

birlikte bütün maddeleri geri mi alıyorsunuz 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Evet efendim, hepsini 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Üzerinde değiştirge önergesi 
verilen maddelerin Komisyona verilmesi ve 
üzerinde değiştirge önergesi verilmiyen diğer 
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maddelerin ayrıca müzakeresi mümkün değil
dir, tedahül olma ihtimali vardır. O bakımdan 
bütün maddelerin komisyona iadesi Başkanlık
ça uygun görülmüştür. Bu yönden kanunun 
müzakeresi geriye kalmıştır. . 

2. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/149) (S. Sayısı : 24 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Hükümet 
burada; müzakereye başlıyoruz. 

Tekabbül raporunu ve raporu okutuyorum. 
(Raporlar okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

"Yok. 
Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Redde mütedair olan rapor 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
I 

hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. Hükümet? 
Var. Gelecek Birleşime ertelenmiştir. 

4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Ticaret komisyonu? Burada, 
Hükümet? Burada. 

Tekabbül raporunu ve raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Plân Komisyonu bu kanun ta

sarısını müdafaa etmek durumundadır. Bu ba
kımdan Plân Komisyonu burada mı efendim? 
(«Yok» sesleri) Yok. 

Rapor okundu, Komisyon yoktur; bu ba
kımdan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 

(1) 24 ve 24 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Maliye ve Plân komisyonları? 
Yok. Komisyon bulunmadığı cihetle kanun ta
sarısı gelecek birleşime bırakılmıştır. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Saym Başkan, şu ana kadar Hükü
meti temsilen burada bulundum, ama bundan 
sonraki muamelelerde ilgili bakanların bulun
masını rica edeceğim. 

BAŞKAN — İlgili bakan bulunmadığı ci
hetle görüşme gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç/a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili bakan 
yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — İlgili Bakan bulunmadığı cihet
le gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili Bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

9. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Saym 
Başkan, bir noktayı işaret edeyim; müzakere
lerin başından bu saate kadar Hükümet yok. 
Bundan sonra da bulunması mümkün değil. 
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BAŞKAN — Niçin mümkün olmasın? Efen
dim, biz okumaya mecburuz. Okuduğumuz sı
rada gelebilir. Usul budur efendim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Bari 
bir tezkere gönderelim de gelme imkânlarını 
sağlıyalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Biz okumaya mecburuz. 

10. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(8. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

11. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 el nci 
ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili Bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar beyiyeleri i 
üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30.5.1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) ı 
(Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, İçtü
züğün 36 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi 21.11.1971 tarihli 39 ncu Birleşimde ka
bul edilerek) (S. Sayısı : 245) 

BAŞKAN — Daha önce Yüce Meclisin almış 
olduğu bir karar gereğince gündeme alınmıştır. 
Sayın Bakan buradalar. 

Sayın Bakanım, bu kanunun müzakeresine 
katılacak mısınız efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, ben hangi kanun olduğu
nu bilmiyorum, şimdi geldim. 

BAŞKAN — Raporu okuyacağız efendim. 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Saym 

Başkan, Maliye Komisyonu mu Plân Komisyo
nu mu? I 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu konu
da bir rapor hazırlamadığı cihetle, Komisyo
nun bulunması şart değildir. Çünkü, bu doğru
dan doğruya, İçtüzüğün 36 nci maddesi gere
ğince Meclis tarafından gündeme alınmıştır. 

İnhisar Beyiyeleri üçte birinin Harb Malûl
lerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 

ek Kanun 

Madde 1. — İnhisar Beyiyeleri üçte birleri
nin Harb Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tah
sis ve Tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 
sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — 5434 sayılı T. O. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (a), (b), (c) 
ve (d) fıkralarına göre harb malûlü statüsün
de bulunanların ve şehit yetimlerinin bu kanun 
uyarınca almakta oldukları inhisar beyiyeleri 
üçte birleri 1969 yılında dağıtılan miktarlar 
üzerinden saklı tutulur. 

Hazarda veya fevkalâde hallerde talim, tat
bikat ve manevra sırasında Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun ve Yönetmeliği
nin gerektirdiği askerî görevlerle özel kanunla
rın tahmil ettiği görevlerin ifası sırasında ve 
bu görev ve hizmetlerin çeşitli sebep ve tesir
leriyle vazife malûlü sayılanlara ve aynı şekilde 
vazife sırasında ölenlerin dul ve yetimlerine, 
bu kanuna göre ödenecek inhisar beyiyeleri üç
te birleri diğerlerinin saklı tutulan hakları 
dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden usu
lüne göre ödenir. 

Ancak, 2 nci fıkra hükmüne girenlere dağı
tılan miktarlar 1 nci fıkra hükmüne girenlerin 
1969 yılında aldıkları seviyeye ulaştıktan sonra 
artan miktar Hazineye kalır. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, tasarı
nın Komisyonda tezekkür edilmesi için Komis
yona iadesini istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Plân Komisyonu kendi
sine bu kanun teklifinin havalesini istiyor. Doğ
rudan doğruya gündeme alınmış olan bir tekli
fin kendisine havalesini bir komisyon istiyebi-
lir. 
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Bu teklifin Komisyona iade edilmesini ka
bul edenler lütfen igaret buyursunlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Kanun teklifi Komisyo
na tevdi edilmiştir. 

13. — 1076 sayılı Yedek. Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu bu
rada, ilgili Bakan yok. İlgili Bakan olmadığı 
cihetle gelecek birleşime bırakılmıştır. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş
kan, 8 nci maddede geçmiş bulunuyordu, Sa
yın Millî Eğitim Bakanı teşrif ettiler, acaba 
mümkün mü? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

14. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/208) 
(S. Sayısı : 214 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu burada, il
gili Bakan burada. 

Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. Tekab-
bül raporunu okutuyorum : 

(TekaJbbül raporu okundu.)! 
BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen 

«ayın üye?. 
Buyurun Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün görüşmek üzere Başkanlık Divanın

ca gerekçesi okunan ve İstanbul Teknik Üni
versitesinin bir ölçüde reorganizasyonu mâna
sını taşıyan önemli konuyu müzakere etmek 
fırsatım bulduğumuz için, cidden ciddî bir 
görev yapmanın hazzını duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; bu tasan takdim, 
tehir ile Yüce Meclise gelebilmiştir. Birçok 

(1) 214 ve 214 e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 

meseleler arasında fırsat bulup da, görüşülme 
imkânı olamamıştır. Gerçekten durum, gerek
çede de ifade edildiği üzere ve onun ötesin
de fiilî durumu kanun ile tescil etmek mâna
sını taşımaktadır. 

Yurdumuzda yüksek seviyede teknik öğre
tim veren müesseselerin en ciddîsi, tarihi en 
eski olanı, köklü bir müessese olması hasebiy
le İstanbul Teknik Üniversitesidir. Gelişen 
teknolojik şatrlar dolayısiyle eğitim sistemin
de de buna paralel bâzı değişiikliklerin yapıl
ması, elbette zaruri idi. Nitekim, İstanbul 
Teknik Üniversitesinin patronajı altında ge
lişmekte olan Karadeniz Teknik Üniversitesin
de tecrübelerden mülhem olarak bu fakülte 
mevcuttu. Bunun hazırlığında İstanbul Tek
nik Üniversitesi profesörlerinin ve Millî Eğitim 
Bakanlığı camiasının büyük katkısı olmuştur. 
Yani, Temel Bilimler Fakültesini çeşitli dallar
da serpiştirmek yerine, Batı ülkelerinde ol
duğu gibi bir «Temel Bilimler Fakültesi» adı 
altında bunları toplamak, ilgiM fakültelerin 
değişik sürelerde değişik dersler alması yerine 
bu fakültede muayyen devrelerde eğitim yap
maları şart koşulmaktadır. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 6 fakülte
sinde temel bilimler okutuluyordu. Bir koor
dinasyon sağlamak güçlüğü de var idi. Bunun 
bir fakülte çatısı altında toplanması, gerek lâ-
boratuvar çalışmaları bakımından çok daha 
etkili olacak ve bu fakültenin gelişmesi, daha 
doğrusu temel bilimler sahasındaki gelişmeler 
yeni bir hız ve imlkân kazanacaktır. Bu yön
den tasarının lehinde olduğumuzu arz ediyo
rum. Gerçekten Türkiye'mizin kalkınmasında 
büyük katkısı bulunan İstanbul Teknik Üni
versitesinin böyle bir fakülteye kavuşmasını 
memnuniyetle karşıladığımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Huzurunuza gelmiş olan tasarı dolayısiyle 

bir noktaya temas etmek istiyorum. 

Bugün Türkiye'de üniversite, fakülte, yüksek 
okullar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 
şehirlerimizde toplanmaktadır. Bu şehirleri
mizin, bugünkü şartlar altında bu fakülteleri 
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ve üniversiteleri taşıyacak durumda olmadığı
nı daha dünkü ve bugünkü olaylarda görmek
teyiz. 

Türk Milletinin vilâyetinden, kazalarından, 
köylerinden yetişen tertemiz çocuklarını, behe-
rnahal Ankara, İstanbul, izmir gibi büyük şe
hirlerde açtığımla üniversite ve fakültelerde 
toplanmanın manasızlığını bugün anlıyoruz. 
Çekemiyor.. Bu bakımdan İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlanacak olan bu fakültenin 
taşra illerinden hangisi olursa olsun birinde 
kurulması, hem oranın kalkınmasına yardım 
eder; hem de üniversitelerin, yüksek olkulların 
oralara âdilâne dağılmasına yardım eder. Bu 
bakımdan Sayın Millî Eğitim Bakanından rica 
ediyorum; hepsini Ankara, İstanbul, İzmir'e 
toplamayalım. Bugünkü anarşiye biz sebebi
yet veriyoruz. Taşra illeri de kalkınmış olur, 
oranın çocukları da kendi anasının, babasının 
yanında okuma fırsatını bulur. Bu bakımdan 
tasarının aleyhindeyim. 

Saygılar ısunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görü-
şülmosini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine dayanarak; İstanbul Telindik Üni
versitesine bağlı «Temel Bilimler Fakültesi» 
açılmıştır. 

1 BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz üşü
yen sayın üye?.. Buyurun Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşım kısmen 
bu mevzua dokundu. Bu sene ve daha evvel
ki senelerde Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
görüşmelerinde gerek grup adına, gerekse 
şahsım adına kanaatlerimi söylemiş idim. 

Türkiye'de maalesef çok derinliklere ve es
ki yıllara varan bir hastalığımız vardır. Üni-
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i vensite açmakta, yüksek okul açmakta İstan
bul sevdasından, İzmir, Ankara aşkından bir 
türlü vazgeçememiştedir. İstanbul'da iki ta
ne üniversite, birçok yüksek okul; Ankara'da 
üç tane üniversite, birçok yüksek okul üst 
üste binmektedir. Bu toplanış dengeli kalkın
ma anlayışından uzak olup vatanın bir köşesi
nin her anlamda gelişmesine imkân verirken, 
maalesef diğer köşelerin fakir, zelil, zebun 
kalmasına vesile olmaktadır. Kalkınmadan 
kasıt, sadece fabrika yapmak, yol yokmak, ik
tisadi imkânlara elverişli tesisleri kurmak de
ğildir. Eğitimde de dengeli kalkınmaya fır
sat ve imkân vermeye mecburuz. 

Büyük şehirlerdeki izdihamlar, huzursuz
luklar, fakülte üstüne fakülte, üniversite üstü
ne üniversite açmak sosyal nizamdaki huzur
suzluğu, geçimdeki güçlüğü, halen içinde bu
lunduğumuz anarşi denecek huzursuzluğu yı
ğın yığın yığmaktan doğmaktadır. Avrupa 
dahi, Amerika dahi büyük şehirlere toplanmış 
olan, kesafet peyda etmiş olan üniversite ve fa
kültelerini yayıyor ve dağıtıyor. Biz ise, 
mütemadiyen toplamaya devam etmekteyiz. 

Baha evvelki konuşmalarımda arz ettim; 
Londra, Berlin, Moskova üniversiteleri, en çok 
talebesi olan üniversite 40 binin üstünde; ama 
bİBİm Ankara ve İstanbul'daki üniversiteler
deki talebe miktarı 40 binin de üstündedir. 
Eu yığılış, devamlı bu şehirlerde toplanış şek
li, Türkiye'nin mevcut huzursuzluğunu aşılı-
yan, iktisadi ve sosyal ve meısken mevzuunda
ki sıkıntıları doğuran belli başı sebeptir. Muh
terem Bakanıma sonsuz saygım vardır, bu mev
zuda kendisi ile anlaşmışızdır. Sağ olsun bu 
anlayış ile Anadolu'ya yayılan, yeni yeni fa
külteler açan hizmetleri, imkânları da var
dır. Ne olur?.. İstanbul'la bir fakülte açmak
la bir şey olmaz. Yeni açılan Temel Bilim
ler Fakültesini İstanbul'a Teknik Üniversitenin 
içine değil de, bir başka vilâyete açmak şek
linde imkân verirse, ben şahsan daha çok müs
terih olacağım. Anadolu'nun bir köşesinde 
laçılmsusi hem oranın ilmî yönden gelişmesini, 
hem ela mevcut huzursuzluklarda hiç olmazsa 
bir bardağın daha imkânlı ve emin bir yere ta
şınmasına fırsat verilmiş olacak. Benim .şahsi 
görüşüm bu. Gelin bunu açalım; fakat tstan-

| buJI'dıa değil Trakya'da açalım, Kırklareli'nde 

78 -



M. Meclisi B : 66 5 . 3 . 1971/ O : 1 

açalım. Profesörü gidebilir, ders verebilir, 
her türlü imkânları vardır. Edirne üniversi
tesi tasanınız vardır, orada açılısın; ileride ku
rulacak Edirne Üniversitesinin nüvesi olsun. 
Yine İstanbul Teknik Üniversitesinin patrona
jında bu üniversite kurulsun, bu lanlayış ile 
gelişsin. 

Benim naçizane görüşüm bu yolda olacak
tır. Yine oraya yığış şekli mevcut huzursuz
luklarda bir kere daha yığınak yapmak, izdi
hamı artırmak bakımından hayırlı, uğurlu de
ğil; huzursuzluklarda güç, kuvvet doğuracak-

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Millî Eğitim Bakanı, 
buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Saym Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Bu kanun tasarısı ile İstanbul Teknik Üni
versitesine yeniden kapasite yaratan geniş 
(bir fakülte ilâve edilmemektedir. Biz sayın 
konuşmacı arkadaşlarım ile aynı paralelde 
düşünüyoruz. Bundan böyle yüksek öğrenim 
kuruluşlarını istanbul, Ankara gibi büyük şe
hirlerin dışına yayma konusunda kararlıyız 
ve hattâ daha ileri giderek şunu ifade et
mek istiyorum, kapasite artışına dahi müsaa
de etmiyeceğiz; yani daha fazla talebenin bu 
büyük şehirlerde yığılmasını önleyici teklif
lerimiz ileride olacaktır. Bu teklifler arka
daşlarımız tarafından kabul edildiği g'ün 
Hükümetimiz tarafından ele alınacak ve ta
san halinde büyük Meclislere intikal ede
cektir. Esasen müesseselerimizin optiamal bü
yüklüklerini tesbit etmek istiyoruz. Gelişi 
güzel gelişmeleri önlemek istiyoruz ve plân 
hedeflerine, insangücü ihtiyacına uygun bir 
şekilde yüksek öğrenim kuruluşlarını tesis 
ederek yurt sathına yaymak istiyoruz. 

Bu kanun tasansı ile istanbul'da Teknik 
Üniyersitede esasen mevcudolan ve görevini 
yapan bir kuruluşa ayn bir hüviyet veriyo
ruz. Kanun tasansmm diğer maddeleri tet
kik edildiği zaman görülecektir ki, bâzı kad
roları bâzı fakültelerden alıyor ve Temel Bi
limler Fakültesinde topluyoruz. Bu su
retle bir gruplama yapıyoruz ve temel bi
limler konusunda daha iyi çalışır bir meka- • 
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nizma kurma arzusundayız. Esasen yapıl
makta olan, çeşitli fakültelerin kadrolann-
da bulunan öğretim üyelerinin esasen yap
makta olduklan işi yeni bir şekle soku
yor ve bu suretle bugünün ihtiyacına cevap 
verecek nitelikteki «Temel Bilimler Fakül
te» lerini kurma ve yayma yoluna giriyo
ruz. Bu 'düşündüğümüz istikamette bir geliş
medir. Sayın arkadaşlanmızın temas etmiş 
oldukları konularda biz de Hükümet olarak 
hassas davranıyoruz ve davranacağız. Bu hu
susu belirtir, saygılarımı sunanm. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye .. Yok. Maddeyi oylannıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...'Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Temel Bilimler Fakültesinin 
amaç ve görevleri şunlardır : 

a) Meteoroloji mühendisliği, matematik 
mühendisliği ve fizik mühendisliği bölüm
lerinde ve diğer bilim dallannda lisans, yük
sek lisans veya mühendislik ve yüksek mü
hendislik seviyelerinde öğretim yapmak, bi
limsel araştırmalar ve doktora çalışmaları yap
tırmak ; 

b) İ. T. Ü. ye bağlı bütün fakültelerin te
mel ve genel bilimlere giren derslerini okut
mak ve bu derslerle ilgili bütün uygulama ça
lışmalarını yaptırmaktır. 

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

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Saym Çetinkaya, buyurunuz. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlanm; 
Bir yıl evvel, yani 12 . 2 . H970 tarihinde 

Meclisimize sevk edilen bu kanun tasansiylle, 
Teknik Üniversitenin, gelişen teknoloji yönün
den ihtiyaç duyulduğu foir yeni branş açmakta 
olduğu memnuniyet vericidir, Bilimsel araştır
ma ve doktora yapma imkânını verecek bu mad
denin kabulü ile daha geniş çalışma imkânını 
bulacak temel üniversitemize bir dalın eMenmiş 
olması hepimizi memnun edecek bir kanun ola
caktır. 

İkinci bir önemli nokta da şudur : 
İstanbul Teknik Üniversitesine, teknik bilim 

çalışmalarını, araştırmaları geliştirmek ve böy-
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lece bilimsel araştırmaları genişletecek şekilde I 
öğretim yapma imkânını da vermiş olacağız. 
Bugün üniversitelerimize teknik yönden gelişen 
çağa göre bâzı yenilikleri getirmek ve böylece 
yetişecek olan teknik elemanı kendi branşlariyle 
ilgili, münhasıran kendi sahasında çalışma im
kânını verecek böyle bir kanuna bu maddenin 
eklenmesini ve bu şekilde, çıkmasını olumlu 
karşılıyorum. 
. Bu yönden müspet oy vermenizi istirham 

eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka savın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.., Madde kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — istanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1958 tarihli 
ve 5246 sayılı Kanuna Tbağlı (1) sayılı cetvelde
ki ve bu cetvele çeşitli kanunlarla eklenen kad
rolardan inşaat. Mimarlık, Makina ve Maden 
fakültelerine ait ilişik (1) isayılı Cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve bunların yerine «Temel 
Bilimler Fakültesi» ne ait ilişik (2) ve (4) sa
yılı cetveller eklenmiştir. 

(4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1970 malî 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- ı 
ym üve?. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, izin verirseniz bir noktayı soraca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Şim

di, kanun Hükümetçe 12 . 2 . 1970 te sevk edil
miş. Ve komisyon kısa bir müddet içinde mese
leyi sonuca 'bağlamış ve Meclise yollamıştır. 
Meclise geliş tarihinden sonra 657 sayılı Kanu
nu 1327 sayılı Kanunla değiştirmiştir. Şimdi bu
radaki eski 657 sayılı Kanuna göre tanzim edi
len Kanun 1327 sayılı Kanundan sonra çıktığı
na göre, ücret ödemelerinde bir çelişki olur mu 
diye endişem vardır. 1327 sayılı Kanun, «üni
versite öğretim üyeleri bu kanun kapsamı dışın
dadır» diyor. Üniversite öğretim üyeleri için d'e 
yeni bdr kanun çıkarmamışız. Bu noktada iler
de büyük (bir ihtilâf olur endişesi içindeyim. Ko- | 
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misyonun veya Hükümetin bu konuda izahat 
vermelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; bilindiği gibi üniversiteler ve üniver-
siter diğer öğretim müesseseleri 657 sayılı Ka
nunun kapsamı dışında bırakıldı. Eski kanun
ları yürürlüktedir ve o bakımdan bir problem 
getirmiyecektir. 

Şayet yeni üniversite personel rejimi çıkmış 
olsaydı, dediğiniz mahzur belirecekti. O bakım
dan şimdilik bir mahzur mütalâa etmiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — ilişik (3) sayılı cetvelde göste

rilen ek görev tazminat kadrosu, istanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kadroları- hakkındaki 
7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'stiyen sa
yın üye Yok. Maddeyi oylarınıza i-unuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaîbul edil
miştir. 

Efendim, 4 ncü maddeden sonra kanun tasa
rısına bir madde eklenmesi hususunuda Sayın 
Hüsamettin Başer tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Istanöbul Teknik Üniversitesine bağlı Temel 

Bilimler Fakültesinin istanbul dışında foir iflde 
kurulur seklinde ek madde 1 olarak ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Temenni mahiyetinde verilmiş 

bir ö" ereredir bu. 
HÜSAMETTİN BASER (Nevşehir) — Te

menni dee-il Sayın Başkan, tasarıya bir ek mad
de hq;liT>do iPâve edilmesir-i ıVtivorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Söz is
tiyorum. Savm Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, İm konuda müzakere 
açmamız mümkün değildir, 123 ncü madde ge
reğince. Bunlar değiştirge önergeleri mahiyetin
dedir, bu konuda müzakere açamıyacağız, oyla
rınızla halledeceksiniz. 
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NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, önerge müzakeresi yapılmamış yeni 
bir hüküm teklif etmektedir. Meclis aydınlatıl
madan oy verilemez. Bu bakımdan müzakere 
açıflması icabet tiği kanısındayım. 

BAŞKAM* — Efendim, müsaade ederseniz 
123 ncü maddeyi okuyorum : «Munzam madde
ler teklifi içinde tadilnameler, (değiştirme öner
geleri) hakkındaki usul tatbik edilir.» 

123 ncü madde uyaranca müzakere açmamız 
mümkün değildir. Bu konuda sayın komisyonun 
söyliyeceği bir husus var mıdır? 

PLÂN KOMÎSYONTJ ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, tasarı
nın 1 nci maddesiyle kurulacak fakültenin Tek
nik Üniversiteye bağlı olarak kurulması kabul 
edilmiştir. Böyle bir maddenin eklenmesi müm
kün değildir. Bu nedenle komisyon olarak katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor. 
Hükümetin bu konudaki görüşü nedir? 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Bu mümkün değildir, çünkü hem 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa aykırı, hem 
de Anayasaya aykırı düşer. O bakımdan katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katıümıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Geçici maddeyi okutuyorum : 

Geçici madde — (1) sayılı cetvelle kadrolara 
kaldırılan însaat. Mimarlık. Makina ve Maden 
fakülteüerinde görevli öğretim üve ve yardım
cılarından avlıklara, kadro ve unvanları değiş-
miyenlerle; Devrim Tarihi ve T. C Rejimi der
sini okutmaya memur, Meteoroloji Şubesi öğre
tim görevlileri ve öğretim yardımcılara, Maden 
Hukuku dersi öğretim görevlisi olarak görevli 
bullunanlaran (kazanılmış hakları saklı kalmak 
kaydiyle) yeniden tâyinlerine lüzum olmadan 
bunlar (2) sayılı cetveldeki kadrolara geçerler 
ve aylıklarını bu kadrolardan almaya devam 
ederler. 

Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelle kadrola
rı kaldırılan öğretim üye ve yardımcılarına; bu 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvelle alman yeni kad
rolara geçinceye kadar, kaldırılan kadrolara 

üzerinden almakta oldukları aylıklarının öden
mesine devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye Yok. Geçici maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihini taki-

beden ay sonunda yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı: 30 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili bakan 
yok. Bu 'bakımdan gelecek birleşime, bırakılmış
tır. 

16. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Şıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı NecmetUnoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı: 46 
ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Bakan yok. 
Bu bakımdan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköyü hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/47) (S. Sayısı: 47 ye 1 nci ek) 
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BAŞKAN — Komisyon (burada, ilgili Bakan 
yok. Bu bakımdan gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

18. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı: 77 ye 1 nci ek) 

19. — Yalvac'ın Tokmakçtk köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/159) (S. Sayısı: 78 e 1 nci eky 

20. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1.4. 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204 )(S. Sayısı 160 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemin 16, 17 ve 18 nci sı
ralarında yer alan raporların müzakereleri il
gili Bakan bulunmadığı cihetle gelecek birleşime 
kalmıştır. 

21. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
«Ticari işletme rehni» kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/17) (S. Sayısı: 128 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın bakan 
buradalar. 

Tekabbül raporunu okutuyorum : 
(Benimseme raporu okundu). 
BAŞKAN — Komisyon raporu bastırılarak 

sayın üyelere dağıtılmış olduğu cihetle, Komis
yon raporunun okunmasını istemiyenler... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Rapor okun
sun efendim. 

(1) 128 ve 128 e 1 nci ek S. Sayılı basmaya
nı tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sını istiyorsunuz. Zaten yarım sayfadır, okun
sun. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) (*) 
BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde Sayın 

özgüner... Yok. Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, huzurumuza getirilen teklifi; bilhas
sa Anadolu'muzun küçük kasabalarında ticari 
işletmenin devamı için lüzumlu olan krediyi, şu
nun bunun birinci ikinci imzasına lüzum kalma
dan, ticari işletme sahibi vatandaşlarımızın ken
di öz malını rehin etmek suretiyle, kimseye bo
yun bükmeden kredi almasını mümkün kılaca
ğından dolayı çok yerinde bir kanun teklifi ola
rak mütalâa ediyorum. Getiren arkadaşa da te
şekkür ediyorum. 

Bu sebeple teklife müspet rey vereceğim, ar
kadaşlarımın da müspet rey vermelerini temen
ni ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, önümüzde bulunan kanun teklifi önem
li bir tekliftir. Şu bakımdan önemlidir ki, kot 
olarak kabul edilen temel kanun olan Medenî 
Kanundan ayrılmdığı ifade edilmektedir. 

«Türk Medeni Kanununun 858 ncü madde
sine istisna teşkil eden bu kanun..» denildiğine 
göre, Medenî Kanundan ayrılmak için çok cid
dî sebeplerin olması lâzım gelir. Biz burada o 
sebepleri, o ciddiyette, o tafsilâtta görememek
teyiz. Onun için, Komisyondan istirham ediyo
rum, Medenî Kanunun esasından hangi sebep
lerle uzaklaşıldığını, üniversitelerin, bilim adam
larının bu konudaki görüşlerinin ne olduğunu 
bize ifade etsinler. Ancak o zaman biz tatmin 
olabiliriz. Bunu istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ocakcıoğlu. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, görüşülmek üzere 
huzurumuza getirilen kanun teklifi bir esnafın 
taşınabilir alet ve edevatını bir bankaya rehin 
koymak suretiyle kredi teminini sağlıyacaktır. 

Şimdi, Medeni Kanunun hükümlerine göre, 
menkul rehni teslim ile tekemmül ediyor. Bir 
esnaf elindeki alet ve edevatını yahut malını 
devamlı kullanmak mecburiyetindedir ve teslimi 
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mümkün değildir; mesleğini icra edemiyecektir. 
Bu kanun teklifi Medenî Kanunun, «Menkul 

rehni teslim ile tekemmül eder» hükmünü or
tadan kaldırmaktadır. Bu teklif böyle bir ana 
maddeyi ortadan kaldırmak şeklini getiriyor. 

Bunun sakıncaları şurada oluyor: Bir kere 
anakanunda değişiklik yapmak için esaslı şe
kilde düşünmeye ve tetkik yapmaya mecburuz. 
Arkasından, menkul bir rehindir, bu rehin edile
rek karşılığında para çekilecektir. Oysa menkul 
mal rehin edildikten sonra her zaman elden çı
karılabilir. Kötü niyeti bulunan esnaf, banka
dan kredi temin etmek maksadiyle elindeki ma
lını rehin karşılığı olarak gösterecek ve bu malı 
icabında elinden çıkarıp ticaret ve sanatını da 
bırakmak suretiyle aldığı kredinin üzerine ya
tacaktır. Alınacak kredinin bir teminatı olmu
yor. 

Gerek anakanundaki menkul rehnine ait 
esası değiştirdiği için ve gerekse getirilen hük
mü kötü niyetle kullanacak kişilerin çıkabilece
ğinden bu teklifin kabul edilmesinin aleyhin-
deyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, Bursa Mil
letvekili Kasım Önadım'ın huzurumuza getir
miş bulunduğu «Ticari işletme rehni» kanun 
teklifi üzerinde iki noktaya temas etmek isti
yorum. 

Bir kere Türk Medeni Kanununda menkul ve 
gayrimenkullerin hangi hallerde ve nasıl rehne-
dileceğine dair sarih hükümler vardır. Ticaret 
Kanununda da hangi hallerde ve nasıl kredi 
alınacağına dair hükümler mevcuttur^ Bankalar 
Kanununda da bu mevzuda sarih hükümler var
dır. 

Şimdi bir ticarî işletme düşünün. Teklif ile 
getirilen ticarî işletme rehnidir. Bu şekildeki re
hin her zaman suiistimale meydan verebilir. Açık 
kapıdır. Tesis kredisi olsa belki anlarım, tesis 
sabittir; fakat işletme rehni dolayısiyle alınacak 
kredi her zaman Türk ticaret ve ekonomisine 
fayda yerine zarar getirebilir. Çünkü bizde he
nüz ticaret ahlâkı maalesef oturmuş değildir. 

Bunları tatbikatta görüyoruz. Arkadaşımı
zın da bu teklifi hüsnüniyetle getirdiğine kaani-
yiz, fakat Medenî Kanunun sistemini bozacak, 
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ticari âleme fayda değil zarar getirecektir. Bu 
bakımdan teklifin ben de aleyhindeyim, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bu kanun teklifinin 
çıkmasiyle evvelce ticari hayattaki bir boşluk 
doldurulmuş olacaktır. 

Evvelce ticaret hukukunda «yed-i emin» di
ye bir müessese vardı. Arkadaşlarımımız bunu 
bilirler. Menkul karşılığında kredi verildiğin
de, bu menkul bir yed-i emine veya yed-i emin 
olarak kendisine teslim edilirdi ve muamele de 
böylece yürütülür idi. Son Ticaret Kanununun 
tadiliyle yed-i emin müessesesi kalkınca, men
kul mallar mukabilinde, eğer o şahsın teminat 
göstereceği kefil ve gayrimenkul gibi .takviye
leri yok ise kredi muamelesini yürütmek müm
kün değildir. 

İşte bu kanun, piyasada bir müddetten beri 
boşluğu hissedilen, ihtiyaç duyulan bu ticarî 
fonksiyonu ifa-edecek hüvviyeti haizdir. 

Burada rehnin nasıl alınacağı, ne hüküm 
ifade edeceği, hangi şartlarla rehin; alınabileceği 
ve hangi şartlarla devredilebileceği teferrua-
tıyle ilerideki maddelerde yazılıdır. Kanaati
mizce bu kanun teklifi yerindedir, büyük bir 
boşluğu doldurmaktadır. Komisyonlarda uzun 
müddet ve birkaç defa görüşülmüştür; son ola
rak da komisyonlarda ittifakla kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin bu yönüyle nazarı itibara 
alınarak düşüncenizin müsbet istikâmette tecel
lisi dileğiyle saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Kanun teklifi, küçük esnafın yıllardan beri 

beklediği bir kanundur. Çıraklıktan başlamak 
suretiyle sermayesizliği yüzünden sanatını icra 
edemiyen ve dört gözle bu kanunun çıkmasını 
bekliyen ve esnafı memnun edebilecek bir kanun 
teklifidir. 

Teklifin maddelerine geçildiğinde muhtelif 
maddeler üzerinde değişiklik tekliflerimiz ola
cak ; ama benim bir tek nokta üzerinde üzüntüm 
var; bunu hemen söylüyorum. 

Bundan evvelki kanunlarda olduğu gibi 
gruplar adına vazifelendirilmiş arkadaşlarımız 
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gecenin bu geç saatinde Mecliste değiller. Mad
deler üzerinde hazırlanmış teklifleri yerecek 
olan arkadaşlarımız da burada yok, Bana ister
seniz gücenin, Yalova kaplıcaları meselesinde 
olduğu gibi, ki açık oylamada geçti^ Meclisteki 
arkadaşlarımız reddetti, kulisteki arkadaşları
mız beyaz oy verdi geçti; bilmiyorum Senatoda 
ne olur... E yine 450 kişiden 30 kişi buradayız; 
konuşacak arkadaşlarımız yok... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bu her zaman 
böyle, mebus mebusluğunu bilsin... 

BAŞKAN — Rica ederim... 
Sayın Asutay, tümü üzerinde görüşmenizi ri

ca edeceğim. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

Evet Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun, ne ilgisi var bunun 

tümü üzerindeki görüşmelerle. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

Sayın Başkan, arkadaşımız benimle beraber ol
duğunu söylüyor... 

BAŞKAN — Siz arkadaşa cevap vermeyiniz 
efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Siz fikir birliğine de müsaade etmiyorsunuz; 
arkadaşımız bizimle beraber, aynı görüşte... 

Onun içindir ki, kanunun tümü önümüzdeki 
ilk birleşimde grup sözcülerimizin de hazır bu
lunduğu bir toplantıda görüşülmelidir. Diğer 
kanunlar gibi, «üç kişiyle çıkarıldı» deyip, bü
yük esnaf, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları bu
güne kadar ezegeldikleri esnafı «çok ekseri-
yetsiz bir oturumda çıkmıştır» diye yine ezmek 
için yeni bir mücadele içine girilmemelidir. Kü
çük bir fırsat daha verilmeli ve grup sözcüle
rinin hazır bulunduğu bir günde bu kanunu mü
zakere etmeliyiz. 

Teşekkür ederim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ekseriyet yok 

Sayın Balkan! 
BAŞKAN — Ekseriyet bulunmaması böyle 

mi beyan edilir efendim? 
Tümü üzerinde Sayın Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım. 
Bu kanun teklifini Adalet Komisyonunda 

oldukça tetkik etme cihetine gittik, müzakere
lerine katıldık. O tarihte aynı Komisyonun 
üyesi idim, şahsi kanaatlerimi arz etmeye ça
lışacağım: 

5 . 3 .1971 O ^1 

I Malûmunuz, halen gayrimenkul rehin mües
sesesi her yönü ile uygulanmakta ve bilhassa 
kredi işlemlerinde, çeşitli teminatlarda gayri-
menkullerin tapuya müsecçel olması itibariyle 
kolaylıkla rehin edilmeleri mümkün oluyor ve 
bu müessese, Medeni Kanunun koyduğu bir mü
essese olarak kolaylıkla çalışabiliyor. 

Bunun dışında menkul rehin müessesesi, mev
cut Medeni Kanunumuzda oldukça kısıtlanmış 
ve her türlü Luiistimâli önliyecek dar hudutlar 
içinde tutulmuştur. Bu kanun teklifini getiren 
arkadaş, özellikle küçük esnafı, sanatkârları 
koruyucu ve onlara her hangi bir gayrimenkul 
ipoteği göstermek, rehni göstermek gibi mü
kellefiyetlere, ağır yükleri yüklememek için, 
veyahut bunun dışında başka tüccarların imza
sı ile kredi müesseselerinden yararlanmasını ber
taraf etmek için, sadece, bugünkü ticari piya
sada oldukça büyük yekûn teşkil eden küçük 
esnaf ve sanatkârların ellerindeki makina ve 
teçhizatını teslim etmeksizin, yine kendi 
yedinde bulundurmak üzere rehin etmelerini 
sağlayıcı bir yol olarak ıbu kanunu getirmek 
istemektedir. 

Kamunun metninde, arkadaşlarımızın haklı 
olarak izhar ettikleri endişeleri giderici Hüküm
ler vardır. Mütaakıp maddelerde bunları in
celemek fırsatı bulunacaktır. 

Ancak, şu bir gerçektir ki, küçük esnaf ve 
sanatkârın kriedi ihtiyacını, teminat ihtiyacını 
kolaylıkla sağlamak için ihtiyaca uygun bir 
müessesedir. Yalnız biz İhalen tou konuyu, Tür
kiye Halk Bankasıinın uygulaması ile şu şe
kilde halletmeye çalışıyoruz : 

Türkiye Halk Bankası halen bâzı küçük es
naf ve sanatkârların elinde bulunan büyük 
araçları, makinaları bu şekil teslim almak kay-
diyle bir senede raptetmekte, ancak bilâhara 
yediemin olarak da, esnafım kendisine, teslim al
dığı makinayı teslim etmektedir. Bu gibi mu
vazaalı bir yolu, bıı tasan kabul edilirse, ber
taraf etmiş oluyoruz. 

Ancak, menkul reihinin de kendine özel 
önemli sakıncaları vardır. Bilhassa el değiştir
melerde, o malın rehinli olup olmadığını tes-
bittte, gayrimehkullerdeiki gibi îbir sicili olma
dığı için, üçüncü şahısların zarar görme ihti-

j mali mevcut. Fakat biz büyük esnafın, büyük 
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çoğunluğu iteşkil eden küçük esnafın, sanat- ı 
kârların »böyle bir imkâna kavuşturulmasını, 
kredi müessesesinden kolaylıkla yararlanmala
rını, büyük tüccarlarım kef aletnie ihtiyacol-
maksızın, icabında kendi gösterecekleri makina 
v.s. teçhizatı rehnetmek suretiyle banka kre
dilerinden, sair rehin imkânlarından yararlan
masını arzu ettiğimiz için 'bu tasannıcn Adalet 
Komisyonundan çıkmasına taraftar olduk. Se
bebi budur. Takdir Yüce Heyetinizindir, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — ISaym Kalaycıoğlu, buyurun. 
NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bu kanun kanaatimizce bürokrasiyi önliye-

oek bir kanundur. 
Kanun, Yüce Meclise verileli epeyce bir za

man olmuştur. Orta sınıfın, pratik olarak kre
di almasını sağlıyacak bir kanun olarak gör
mekteyiz bunu. Krediye hak kazanmış olan kü
çük sanatkâr ve esnaf grupu, şahsiyetini ezdir
meden kredi alma imkânına kavuşacaktır ka
naatindeyiz. Esasen, Halk Bankası ve Esnaf 
Kefalet Kooperatifi, küçük esnaf ve sanatkâ
ra bu konuda gerekli yardımı yapmakta ise de, 
birçok muameleler bu konuda vatandaşı hayli 
yormakta, yıpratmakta ve hattâ 3 500 lira için, 
3 000 lira için vatandaşı bir başka vatandaşa 
muhtaceder duruma getirmektedir. Kanun, bi
zim kanaatimizce, küçük esnaf ve sanatkârın 
şahsiyetini kazandıracak vasıfta bir kanundur. 
Komisyonlarda yeteri kadar incelenmiş, tetkik 
edilmiştir. Daha fazla sürüncemede kalmasının 
doğrfu olmadığı kanaatindeyiz. 

Demokratik Parti Grupu olarak da bu ka
nunun lehimdeyiz. Kanunlaşmasını Yüce Mec
lisin gayretlerinden diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — iSayın Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım, 
Teklifin bir ihtiyaçtan doğduğu anlaşılıyor. 

Kanunlaştığı takdirde birtakım faydalar geti
receği de arkadaşlarımız tarafımdan izah edil
di. Ancak, biraz evvel konuşan arkadaşları-
mın da belirttiği gibi, teklif, Medeni Kanunun 
temel müesseselerinden birisine istisna getiri
yor. Böyle olumca, Medeni Kanunlarda deği
şiklik yapmak çok 'dikkatle üzerinde işlem ya- | 
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pılacak meseleler meyanımdadır. Bu itibarla 
titiz davranmakta fayda varıdır. 

Önümüze gelen metim tekliftir, bir arkada
şımızın öncülük ettiği metindir. Tasan olsa 
idi, Hükümetin yetkili organlarda, değerli uz
manları eliyle bu istisnanın fayda ve mahzur
larını gereği gibi araştırdığım farz ederek 
teselli olabilirdik. Böyle de değil, bir teklif 
olarak önümüze gelmiştir. O halde Hüküme
tin bu meseleyi gereği gibi inceleyip inceleme
diğinde terddüt vardır. Bu müzakereler sıra
sında, çoğu kere derin tatbikata dayalı tec
rübelerin ve araştırmalara dayalı bilimsel dü
şüncelerin ışığında ele alınması gereken ıbu ko
nunun çabucak oylanıp kabul dilmesi, düşüne
mediğimiz birtakım hatalara sebebolur, kaygı
sını yarattı, bunu yadırgamamak gerekiyor. Ya 
Sayın Hükümet, uzmanlarının da düşünce ve 
görüşlerini ihtiva eden geniş bir izahat versin 
Meclise, tereddütlerin vâridolmadığını anlatsın 
veyahut Komisyon bu vazifeyi yapsın. Böyle
ce bizler de huzur içinde oy kullanma, imkâ
nımı bulalım. 

Hayli gecikmiş olan bu teklifin bir celse 
dalha gecikmesi, eğer hatadan sakınmamızı sağ-
lıyacaksa, göze alınabilir kanısındayım. Dar 
kadrolar içerisinde, telâş ile yapılan oylama
lardan hâsıl olacak baltaları kısa süreler içe
risinde düzeltmeye mecbur oluyoruz. Geçenler
de müzakeresini yaptığımız vergi kanunlarında 
da buna benzer sıkıntılar başımıza geldi. O 
itibarla istirhamım, mümkünse bunu, Hükü
metin geniş izahatını dinledikten sonra oylı-
yalım veya Hükümetin de, Komisyonun da, 
oy verecek arkadaşların da hazırlanmasına 
imkân vermek üzere, önümüzdeki celseye bı
rakalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurun. 
HASAN TÜRKAY (tsitanbul) — Sayın Baş

kam, mnumterem arkadaşlar, 

Bu teklif geçen dönemde ilıgili komisyonlar
da enine, boyuna incelenmiş, Hükümet ve 
Hükümet adına teknisyenler komisyonda ge
niş izahatta bulunmuş ve Hükümetin de işti
rakiyle, teknisyenlerin de vermiş oldukları iza
hat muvacehesinde geçen devre bu tasarı ko
misyondan ittifakla geçmiştir. 
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iBu devre Komisyon 20 gün evvel toplanmış, 

yine bu tasarıyı ittifakla benimsemiş. 
Demek oluyor ki, hu teklif üzerinde Komis

yonda her hangi (bir görüş ayrılığı yok. (Sadece 
burada muhalefete mensuibolan arkadaşlarımız 
(buna rağmen teklif üzerinde bâzı maddelerde 
değişiklik istediklerini beyan ettiler, hakları
dır, mümkündür, olacaktır. 

Teklifim şudur : Zatetn zannediyorum tümü 
üzerinde altı - yedi arkadaşımız konuştu. Ko
nuşmalar Ihemen hemen sona ermiş bulunuyor. 
(Maddelere geçilmesine karar verilsin, ve orada 
bu iş kesilsin ve bir dahaki celsede maddeler 
üzerinde değişiklik yapılmasını istiyen arka
daşlarımız hazırlıklarını yapısın, grup yetkili
leri ve grup sözcüleri de hazır bulunur ve bu 
iş böylelikle halledilmiş, olur, daha serî bir ça
lışmanın da içine girmiş oluruz. Takdir Yüce 
Heyetinizindir, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Sayım Akkan, buyurun, 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun teklifi Türk esnafına yeni 
İnaklar getirmektedir. Esnaf kredileri, biliyor
sunuz 2 500, 5 000, çevirme kredileri olarak, 
zannediyorum son zamanlarda bu 10 000 e ka
dar da çıkarılmış bulunuyor, ©dindirme ve te* 
sis kredileri de bir miktar veriliyor, fakat gay
rimenkul rehni karşılığında veriliyor. 

Esnaf, işgücünü, çıraklıktan başlamak su
retiyle bir dükkân açmaya, bir müessese kur
maya inhisar ettiren adamdır. Onun için gay
rimenkul mülkiyetine önem veremez. Bunun 
için ilk ele alacağı şey âleti, edevatıdır. Bu 
suretle, esnafın gelişebilmesi için gayrimenkul 
ipoteğine imkân, vermiyecek bir kanuna ihti
yaç vardır. Bu kanun da, işte bu teklifle ka
nunlaşmış olacaktır. 

Bu kanun, «Rehnin muhteva ve kapsamış 
maddesinde, «ticari işletme şekli aşağıdaki un
surları kapsar»! diye bir hüküm getirmekle ye
niden bir rehin sicili teşkil ettirmektedir. Gay
rimenkul sicilinde nasıl gayrimenkul ipoteği 
fvaz'ediliyorsa, bu kanun hükümlerine göre ku
rulacak olan yeni bir müessesede de menkul 
rehni tescil edilmek suretiyle mümkün hale ge
lecektir. 

Bâzı arkadaşlarımız şöyle düşünüyorlar : 
Bu, Medeni Kanunun umumi hükümlerine mu
gayir düşer... 

(Hayır arkadaşlar; bizim mevzuatımızda bu^ 
na paralel hükümler vardır. Meselâ 2836 sa
yılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununda 
bir kanuni rehin vardır. Çiftçinin, beyanname 
verdiği zaman gösterdiği bütün mahsulü men
kul olarak, hattâ ağacın üzerinde olarak rehin 
maMyetindedir. Çiftçi mensubolduğu koopera
tiften izin almaksızın yıllık ürününü saitmak 
hakkını dahi haiz değildir. Bu sebeple, çiftçiye 
tanınmış fbir hak vardır menkul rehni (bakı
mından, mahsul rehni bakımından, bunun kar
şılığımda gayrimenkul ipoteği aranmaksızın çe
virme kredileri ve hattâ tesis kredileri verile
bilmektedir. 

Bu kanun da esnafa bu imkânı getirmek
tedir. Bununla, Türk esnafı gelişebilmek imkân
larını bulacaktır. Bu sebeple, biz Demokratik 
Parti olarak bu kanun teklifinin lehindeyiz. 
Bir gün evvel kanunlaşmasında Türk esnafına 
büyük faydalar getireceğine kesin olarak inanı
yoruz. Bu sebeple, oylarımız müspet olacaktır. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, fa
kat zaten söz istiyen sayın üye d© kalmamıştır. 
O bakımdan yeterlik önergesini okutmuyorum. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gayriciddî bir 
iş oldu. 

BAŞKAN — Ef endim, ne demek, «gayricid
dî^ ne demektir, o 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Milletvekilleri 
konuştular, komisyondan (bâzı hususları sordu
lar ve açıklama yapılmasını istediler. Komisyon 
konuşmadan, izahat vermeden oylaidınız. İşte 
bu gayriciddîdir. 

BAŞKAN — Hangisi gayriciddî, efendim 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyona 

söz vermeden yapılan muamele gayriciddîdir. 
BAŞKAN — Komisyon söz istedi, ama son

radan söz istedi, oylama sırasında söz istedi. 
Gayriciddî bir iş yoktur efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok şey var 
efendim. 

BAŞKAN — Maddelerin görüşülmesinde 
komisyon söz istiyecektir. 

İvedilikle görüşülmesi teklif edilmiştir. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... İvedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmişjtir. 
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Vaktin gecikmesi ve sayın grupların ve 
grup başkanlarının da bu maddeler üzerinde 
hazırlanmaları için birleşimi 8 Mart 1971 Pa-
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zartesi saat 15,00 te toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,50 

^ • f c 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — U§ak Milletvekili Âdil Turan'm, İz
mir - Basmane teren hattının Uşak'a kadar de
vam etmesine dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Orhan Tuğrul'un yazılı cevabı (7/303) 

5 . 8 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını mü
saadelerinize saygiyle sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

İzmir - Basmane istasyonundan kalkan mo
torlu treni Eşme istasyonuna kadar gelmekte ve 
bu ilçenin bağlı bulunduğu Uşak'a dahi var
madan geri dönmektedir. Esasen Basmane -
Uşak - Kütahya yönüne giden normal trenler 
yetersiz ve bakımsızdır. Hattâ diğerleriyle kı
yaslanacak olursa, adı geçen hat daima üvey 
evlât muamelesi görmüştür. Bu duruma göre 
motorlu trenin Kütahya - Ankara, bu mümkün 
olmazsa mutlaka Uşak'a kadar işlemesi zorunlu 
görülmektedir. Gereğinin yapılması ve bu ko
nuda Bakanlık görüşünün açıklanması? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Ulaştırma 

Dairesi Başkanlığı 
111-8/163-870 

21 . 1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . İ l . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/303-2316 15420 sayılı ya
zınız. 

Basmane - Eşme arasında işliyen mototrenin 
Ankara'ya veya Uşak'a kadar devam ettirilmesi
ne mütedair Uşak Milletvekili Sayın Âdil Tu
ran'm yazık soru önergesi tetkik olundu. 

Evvelce Alaşehir'e kadar işletilmekte olan 
sözü edilen trenin ısrarlı istekler sebebiyle ve 
Alaşehir'deki dönüş seferi için bekleme müdde
tinden istifade edilerek güçlükle ancak Eşme'ye 
kadar uzatılabMiği, bu trenin Uşak'a kadar de
vam ettirilmesi halinde 2 nci bir mototren di
zisine ihtiyaç olacağı, işletmenin elindeki dizi
lerle bugünkü seferlerin güçlükle idame etti-
rilebildiği ve bâzı dizilerin tamire alınması ile 
birçok motorlu servislerin buharlı işletmeye 
çevrildiği, bu durum muvacehesinde izmir - Eş
me arasında işliyen mototrenin Uşak'a kadar 
uzatılmasının bugün için mümkün olmadığı ne
ticesine varılmıştır. 

Arz ederim. 
Orhan Tuğrul 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
1970 ve sonraki yıllarda Maraş'ta DSİ tarafın
dan yapılması tasavvur edilen konulara dair 
sorus°', '"e Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nahit Menteşenin yazılı cevabı (7/319) 

2 . 10 . 1970 

Milk-t Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürk 
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1970 ve daha ilerki yıllarda Maraş ili için
de DSİ tarafından yapılan, yapılacak olan ve 
tasavvur olunan tüm konular nelerdir? özel
likle Kartalkaya, Aslantaş, Menzelet, Kara
kuz, Adatepe, Gâvurgölü, Türkoğlu barajları 
hakkında ne düşünülmektedir? Bunlar hak
kında etüt, plân ve program çalışmaları ne saf
hadadır. 

T. C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon \e Genel 
ilişikler Müşarvirliği 

Sayı : 16/71-1-242/72-07151 
10 . 2 . 1971 

Konu : Maraş Milletvekili Sa
yın ibrahim öztürk'ün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gene1. Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü 11 . 11 . 1970 tarih ve 7/319-2431/17450 sa
yılı yazı : 

Maraş Milletvekili Sayın ibrahim öztürk'ün 
1970 ve sonraki yıllarda Maraş'ta Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması 
tasavvur edilen konulara dair yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Nahit Menteşe 

Maraş Milletvekili Sayın ibrahim öztürk'ün 
1970 ve sonraki yıllarda Maraş'ta Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması 
tasavvur edilen konulara dair yazılı soru öner

gesine ait cevap 
Soru : 
1970 ve daha ileriki yıllarda Maraş ili için

de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan yapılan, yapılacak olan ve tasavvur olunan 
tüm konular nelerdir? 

özellikle Kartalkaya, Aslantaş, Menzelet, 
Karakuz, Adatepe, Gâvurgölü, Türkoğlu ba
rajları hakkında ne düşünülmektedir? Bunlar 
hakkında etüt. plân ve program çalışmaları ne 
safhadadır? 

Cevap : 
Kartalyaya, Barajı : 
Kartalkaya Barajı 51 498 000 Tl. maliyetli, 

sulama maksatlı, 195 milyon m3 su depolama ha-

\ cimli, 30 665 hektar arazi sulama sahasına hiz
met edecek, halen su tutulmuş durumda olup 
3 241 000 Tl. ödenekle 1971 uygulama yılı için
de ikmâl edilecektir. 

Aslantaş projesi : 
I 402 000 000 Tl. toplam inşaat yatırımlı bu 

proje ile 119 760 hektar sulama, 57 460 hektar 
taşkın koruma ve 85 Mw. lık güç ile enerji üre
timi sağlanacaktır. 

Baraj inşaatının uygulama programlarına 
alınması hususu dış kredi imkânlarına bağlı 
olup, 1971 yılı içinde ancak baraj yolu ele alı
nacaktır. 

Menzelet, Karakuz ve Adatepe : 
Adı geçen projelerin bedelleri sırasiyle 

763 000 000 Tl, 90 000 000 Tl., 365 000 000 Tl. 
dır. Hizmet kapasiteleri ise Menzelet projesinin 
46 430 hektar sulama, 134 Mw. enerji, Karakuz 
16 595 hektar .mlama ve Adatepe de 36 345 hek
tar sulama olacaktır. Bu projeler bütçe imkân
ları muvacehesinde ilerki yıllar programlarında 
ele alınabilecektir. 

Gâvur Gölü Bataklığı projesi : 
Toplam inşaat yatırım 15 767 000 Tl. tuta

rında bir projedir. Bu proje ile 7 200 hektar 
arazi kurutulacak olup plânlamanın ikmâlini 
mütaakip ileriki yıllar uygulama programları
na teklif edilebilecektir. 

Türkoğlu Barajı : 
II 900 000 Tl. keşif bedelli bu baraj 4.93 mil

yon m3 depolama hacimli sulama maksatlıdır. 
Plânlama çalışmaları yapılmaktadır. 

3. —• Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, 1970 - 1971 öğretim yılı içinde, Maraş ilin
deki okulların öğretmen ihtiyacına dair sorusu 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı 
cevabı. (7/323) 

9 . 10 . 1970 

M. M. Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun iSayın Millî Eği

tim Bakanı tarafından cevaplandınlmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

Soru : 1. 1970 - 1971 öğretim yılı içinde 
Maraş ili içinde bulunan lise, ortaokul ve mes
leki öğretim kurumlarında ne kadar ve hangi 
ders öğretmenine ihtiyaç vardır? Bu dersle-
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rin öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır? 
En kısa zamanda asil öğretmen tâyinleri ya
pılacak mıdır? 

2. 1970 ve 1971 yıllarında Maraş ilinde 
yapılan ve yapılacak olan Millî Eğitim yatı
rımları nelerdir? İşler ne safhadadır? Ay
rılan ve harcanan ödenek miktarı nedir? 

3. Elbistan (Mukremin halil) Lisesi Ma
tematik öğretmeni ve Elbistan Tös Başkanı 
Durmuş Kebabçı hangi sebeple Bozova Orta
okuluna nakledilmiştir? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 12 . 11 . 1970 tarih ve 7/323 - 2453 

/17728 sayılı yazınıza, 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 

1970 - 1971 öğretim yılı içinde Maraş ilinde
ki okulların öğretmen ihtiyacına dair, yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz öderim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim öztürk'-
ün,.1970 - 1971 öğretim yılı içinde Maraş ilin
deki okulların öğretmen ihtiyacına dair, yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı 
okulların, 1965 - 1966 öğretim yılı başında 
toplam olarak öğrenci mevcudu 514 318 iken 
bu miktar 1970 - 1971 öğretim yılı ba
şında 1 014 398 e yükselmiş yeni okul
lar açılması bile, hızlı nüfus çoğalma
sına paralel olarak bu kurumlardaki öğ
renci sayısının önemli nisbette artış göster
mesi karşısında öğretim ve eğitim hizmetle
rinin her alanında alman tedbirler yeterli 
hale getirilmiş ve özellikle öğretmen kad
rosunun takviyesini zaruri kılmasına rağmen, 
öğretmen yetiştiren kurumlardan ve üniver
site mezunlarından eğitim görevine atanan
ların toplamı ile her yıl büyüyen öğretmen 
ihtiyacını karşılamak mümkün olamamış, 
özellikle bâzı branşlarda en önemli merkez
ler için dahi ikinci devre öğretmeni buluna
mamış, yüksek vasıflı insangücüne şiddetle 
ihtiyaç duyulan bu sektöre gereği kadar rağ
bet sağlanamamıştır. 

Orta Öğretimde okul sayısı 1965 - 1966 öğ
retim yılı başında 952 iken, 1970 -1971 öğretim 

yılı başında bu miktar 2 154 e çıkmış, ülkemizde 
kalkınma stratejisine ve Millî Eğitim ile ilgili 
Anayasal hükümlere uyulmak zaruretleri ve 
mânevi inşa alanındaki hizmetlere susamış ha
liyle halkımızın okul ve öğretmen istiyebilmek 
için diğer bütün faktörleri hazırlamak ve tamam
lamak hususunda yarış edercesine gösterdiği 
iştiyakı, öğretmen yokluğu gerekçesiyle fi-
renlemenin, hizmet anlayışı içinde mümkün 
olamaması, «bâzı bakımlardan eksikleri bulu
nan bir organizasyona mı gidilmeli?» -veya 
«hiç eksiği bulunmıyan müesseseler kurma 
imkânına kavuşuncaya kadar okul açmamalı 
mı?» soruları karşısında Bakanlık olarak birinci 
şekle uymanın zaruri görülmesi gibi sebepler 
Bakanlık davranışının dayanağını teşkil et
mektedir. 

1. Kanunen, haftada bir ortaokul öğret
meni en az 18, en çok 24 saat ve bir lise öğ
retmeni de en az 15, en çok 21 saat ders okut
makla yükümlü bulunduğuna göre, halen Ma
raş ili dâhilinde 3 lise ve 8 ortaokulda, top
lam ve yaklaşık olarak 4 edebiyat, 1 Fizik, 
1 Felsefe, 1 Sanat Tarihi, 10 Matematik^ 4 
Kimya, 8 ingilizce, 2 Fransızca, 1 Almanca, 6 
Türkçe, 6 Sosyal Bilgiler, 4 Fen Bilgisi, 1 
Din Bilgisi, 6 Beden Eğitimi, 15 Resim - tş 7 
Ev - iş, 3 Müzik öğretmeni ile kapatılacak ka
dar açık dera bulunmaktadır. 

Bu açık derslerden bir kısmının içinde bu
lunduğumuz öğretim yılı başında, 439 sayılı 
«Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek ve 
Orta Dereceli Okullar öğretmenlerinin Hafta
lık Ders Saatleri ile Ek Ders ücretleri hak
kında Kanun» uyarınca, okul kadrosundaki 
asil öğretmenlere ücret karşılığı ek ders ola
rak ve bir kısmının mahallen okul dışından 
atanan ücretli öğretmenlerle kapatılmasına 
çalışılmaktadır. 

Asil öğretmenlere branş dışı olarak ve-
rilemiyen ve ücretli öğretmenlerle kapatılmı-
yan, her okulda bir kısım ders saatleri bizza-
rur açık geçmekte ve halen bu açıkları kapat
mak için asil öğretmen atanmasına imkân bu
lunamamaktadır. 

Maraş'm Çokak, Ekinözü ve Tanır orta
okullarında halen öğretmen ihtiyacı yoktur. 

Maraş Kız İlköğretmen Okulunda 1970 -1971 
öğretim yılında (3) Meslek Dersleri ile (1) 
Ev - İş ihtiyaç vardır. 
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Meslek Dersi öğretmeni ihtiyacının temini 
için, Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümünü dı
şardan Ibitiriıp halen sıra 'beklemekte olan 
ilkokul öğretmenlerine teklif yapılmış bulun
maktadır. istekli çıktığında derhal tâyin ci

hetine gidilecektir. 

Maraş Kız Enstitüsünde, inigilizce, Beden 
Eğitim ve Müzik öğretmenlerine ihtiyaç bulun
makta olup, bu açıklar mahallen kapatıl
maktadır. 

1970 - 1971 öğretim yılında Maraş ıSanai 
Enstitüsünde; 

1. Beden Eğitimi, 
1. Yabancı Dil, 
1. Tesviye Atelyesi, 
1. Demir Atelyesi, 
öğretmenine ihtiyaç bulunmaktadır. 
öğretmen temininde tâyin yapılacaktır. 
Maraş Ticaret Lisesinde halen 18 saat 

İngilizce dersi açık geçmekte ve öğretmen te
minine çalışılmaktadır. 

2. 1970 yılı Devlet Yatırım Programın
da Maraş ilinde 34 derslik yapımı ölçü ola
rak alınmış ve bu maksatla 1 700 000 lira 
tahsis edilmiştir. 

İlden alınan ilk bilgilere göre; 
10 ilkokul onarılmıştır, 6 ek derslik, 3 

derslik (harap okul yerine), 1 öğretmen evi 
yapılmıştır. 

1971 yılında Maraş'ta 141 dersliğin yaplı-
ması teklif edilmiştir. Henüz yapılacak yar
dımın miktarı dolayısiyle yardımın miktarı 
ve dolayısiyle gönderilecek parayla ne kadar 
ne kadar derslik yapılacağı bilinmemektedir. 

1970 yılında, Pazarcık Yatılı Bölge Okulu
nun yapımı programa alammış ve ihalesi ya
pılmıştır. 

1971 yılında da Maraş merkezinde bir Ya
tılı Bölge Okulunun yapımı teklif edilmiştir. 

1970 yılı yatırım programiyle Maraş ili El
bistan ilçesi merkezinde 12 derslikli ve 1 600 000 
lira proje malhiyetli bir ortaokul yaptırılması 
kararlaştırılmıştır. Bu proje için gerekli olan 
arsa mahallince zamanında temin edilemedi
ğinden, işin henüz ihale safhasına girileme-
mişitir. ıSon olarak Hazineye ait bir arsa sağ
lanarak Belediyece ortaokul yeri nlarak gös
terilmiş, Belediye Meclisinin imar plânı üze

rinde yaptığı değişiklik imar ve iskân Bakan
lığınca onandıktan sonra inşaata başlanacak
tır. 

1971 yılı yatırım programiyle Maraş - Af
şin Ortaokulu için, 12 derslikli ek paviyon tipi 
650 000 lira maliyetli bir bina ile Göksün - Çar
dak Ortaokulunda 200 000 lira maliyetli 
ikmal işaatı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Maraş Kız îlk Öğretmen Okulu inşaatı, 
komple olarak 1962 - 1967 yıllan arasında ta
mamlatılmış olduğundan 197o - 1971 yılların
da bu okulumuz için bir yatırım düşünülme
mektedir. 

Maraş Kız Enstitüsü bina onanını için, 
1970 malı yılında 17 000 lira, 

Elbistan Akşam Kız Sanat Okuruna tahsis 
edilen İsmet Paşa ilkokulu binasının onan
ını için de 1970 malî yılında 10 000 lira gön
derilmiştir. 

1969 - 1970 öğretim yılında Afşin ilçesinde 
bir Akşam Kız ıSanat Okulu açılmıştır. Mezkûr 
okul binasının bir bölümünün tamamlanması 
düşünülmektedir. 

Maraş Kız Sanat Enstitüsü kalorifer tesi
satının yapımı, ödenek temin edildiği tak
dirde, ele alınacaktır. 

3. Elbistan Mükrimin Halil Lisesi Mate
matik Öğretmeni Durmuş Kebapçı hakkında 
soruşturma yapan Bakanlığımız müfettişi tara
fından düzenlenen fezlekede adı geçen öğret
menin : 

a) öğrencileri okul idaresinin emirlerine 
karşı gelmeye ve saygısızlıkta bulunmaya teş
vik ettiği, Hükümet politikası aleyhinde ko
nuşmalar yaptığı, 

!b) löğrenci Süleyman Mert'in evinde ya
pılan toplantıda, öğretmen boykotu ile ilgili 
pankartlar hazırlattığı,, boykot lehinde öğ
rencilere telkinde bulunduğu, boykot esna
sında öğrencilerin okula gelmelerine mâni 
olmak için tedbirler kararlaştırdığı, öğrenci
leri okul idaresi aleyhine kışkırtıcı sözler 
sarf ettiği, 

c) Okulun isminin değiştirilerek «Halk 
Lisesi» olması fikrini savunarak ve öğrenci
lere bu yolda telkinlerde bulunarak idare ve 
bilhassa Müdür Hüsamettin Yınanç aleyhinde 
bir hava estirmeye çalıştığı, 
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d) Derslerinde konu ve müfredat prog
ramı dışına çıkarak, Türkiye'deki rejim bo
zukluğundan bahsedip sosyalist bir düzene 
gidilmesini savunduğu, bir zümreyi diğer 
zümre aleyhine kışkırtacak nitelikte konuş
malar yaptığı 

e) Afşinli olması dolayısiyle, bu ilçeden 
gelen öğrencilerin hamisi gibi davranarak 
öğrenciler arasında ikilik yarattığı, 

f) öğrencilerin sempatisini kazanarak, 
kendi tarafına çekmek için notu bir vasıta 
gibi kullandığı, 

ıg) Problem Öğrencilerle, öğretmen - öğ
renci münasebetlerini aşacak derecede ilişki 
kurduğu, kendileriyle sokakta çok samimî şe
kilde dolaştığı, sigara içtiği ve tavla oyna
dığı, 

h.) Okulda, yeni olaylar yaratmak yönünden 
niyetleri (bulunduğu belirtilerek, okulun hu
zuru bakımından nakli teklif edilmiş, naklen 
atanması yapılmış ise de bilâJhara durdurula
rak yerinde bırakılmış ve halen, hakkında 
alınacak karara esas olacak vilâyet mütalâası 
'beklenilmektedir. 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinin kalkınması 
için alınan tedbirlere dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/332) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı-
ğılınızı saygiyle rica ederim. 

17 . 10 . 1970 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 

Soru : 
1. Kalkınma Plânımızın öngördüğü bölge-

lerarası dengesizliği giderecek ekonomik, sos
yal ve kültürel tedbirler nelerdir? Özellikle 
Doğu, Güney - Doğu ve seçim bölgem olan Ma
raş ilinin kalkınması ve diğer bölgeler seviye
sine ulaşması konusunda bugüne kadar alınan 
tedbirler ve uygulanan kararlar neler olmuş
tur?, 

Sayın Başbakanın son Erzurum konuş
masında bahsettiği Doğu kalkınması için özel 
program hangi illeri ve neleri kapsıyacaktır, 

böyle bir Doğu plânı Anayasaya ve Kalkınma 
Plânına rağmen şimdiye kadar neden yapılma
mıştır? 

2. Yurdun kalkınan bölgeleri ile Doğu ve 
Güney - Doğu bölgeleri arasındaki mesafe kaç 
yıllık bir programla kapatılabilir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2. 01-171 

26 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 12 . 11 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 2475-18079-7/332 sayılı yazıları. 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, Doğu 
ve Güney - Doğu bölgelerinin kalkınması için 
alınan tedbirlere dair, Sayın Başbakana tevcih 
ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip 
buyurulan yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
konu, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
na intikal ettirilmiş olup, mezkûr teşkilâttan 
alınan 13 . 1 . 1971 gün ve KD: 4.5.8-1-71/469 
sayılı cevap muvacehesinde durum aşağıda arz 
olunmuştur. 

Soru : 1. Kalkınma Plânımızın öngördü
ğü bölgeler arası dengesizliği giderecek eko
nomik, sosyal ve kültürel tedbirler nelerdir? 
Özellikle Doğu, Güney - Doğu ve seçim bölgem 
olan Maraş ilinin kalkınması ve diğer bölgeler 
seviyesine ulaşması konusunda bugüne kadar 
alman tedbirler ve uygulanan kararlar neler ol
muştur? 

Sayın Başbakanın son Erzurum konuşmasın
da bahsettiği Doğu kalkınması için özel prog
ram hangi illeri ve neleri kapsıyacaktır, böy
le bir Doğu plânı Anayasaya ve kalkınma Plâ
nına rağmen şimdiye kadar neden yapılmamış
tır? 

Cevap : 1. Tümü ile hızlı bir kalkınma ça
basına girişmiş bulunan Türkiye'nin, bu bütün 
içinde, çeşitli bölgeleri iktisadi ve sosyal ba
kımdan birbirinden farklı gelişme safhasında 
gözükmektedir. 

Çeşitli nedenlerden ileri gelen bu durumun 
düzeltilmesi kalkınma plânlarının hedefleri 
arasında yer almıştır. 

Gerçekten ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
hedefleri ve stratejisi dokümanında geri kal
mış bölgelerle ilgili yatırım politikasının anail-
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keleri tesbit edilmiş ve plânın dilimlerini teş
kil eden yıllık programlardaki çalışmalar da 
bu ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir. 

Ancak plânda, iktisadi faaliyet hacmi, ge
lir seviyesi,, kamu hizmetleri ve tesisler ba
kımından yurt ortalamasının altında kalan 
bölgeler, geri kalmış bölge olarak kabul edil
miştir. Bu bakımdan geri kalmış bölge anlamı 
coğrafi bir ayırımı ifade etmektedir. 

Bu anlayıştan hareketli illeıin ekonomik 
faaliyet hacmi ve sosyal bünyeleri ile ilgili ça
lışmalar sonucunda gerekli il tasnifli yapıl
mış ve 23 il az gelişmiş il olarak tesbit olun
muştur. 

İkinci Beş Yılkk Kalkınma Plânı, Türkiye'
de bir yandan fert başına isabet eden geliri 
hızla ve devamlı olarak artırmayı hedef alır
ken, öte yandan çeşitli gelir grupları ve böl
geler arasında dengeli gelişme sağlamak, çok 
sayıda vatandaşa iş imkânları açmak, kallan-
manm nimet ve külfetlerinin fırsat eşitliğine, 
sosyal adalet ilkesine göre paylaşılarak ikti
sadi ve sosyal düzenimizde istikrar içinde olum
lu bir gelişme elde etmek gayretlerine ulaşmak 
üzere hazırlanmıştır. 

Yatırımların yurt içinde dengeli dağılmasını 
sağlıyarak çeşitli bölgeler arasındaki gelişme 
farklarını azaltmak, sosyal adalet içinde bölge-
lerarası dengeli gelişmenin bir icabıdır. 

Bu nedenle, yatırımların yurt sathına dağılı
mı yönünden bu bölgelerin tabiî kaynaklarını 
ve işgücü potansiyelini değerlendirecek proje
ler öncelikle ele alınmakta kamu hizmetleri, 
altyapı yatırımları ile sosyal nitelikteki yatı
rımlarda bu bölgelere ve özel sebeplerle geri kal
mış mıntıkalara öncelik verilmektedir. 

özel teşebbüs yatırımlarının bu bölgelere yö
neltilmesi için teşvik edici tedbirler alınmıştır. 
Ayrıca çeşitli bölgelerin gelişme imkânlarını 
ortaya çıkarmak ve karşılaştıkları meselelere 
çözüm yolu bulmak gayesiyle çok yönlü ve te
ferruatlı çalışmalar yapılarak ve yatırımların 
verimliliğinden fedakârlık gerektirmiyen du
rumlarda kamu sektörünün istihsale matuf ya
tırımlarının buralara gitmesi temin edilmekte
dir. Bu noktada özel teşebbüs yatırımlarını teş
vik tedbirleri cümlesinden olan «Yatırım indi
rimi» sisteminden söz etmek gerekecektir. 

i özel sektör yatırımlarının, plân hedeflen ile 
ahenkli olarak geliştirilmesini teminde ve geri 
kalmış bölgelere yatırımları kaydırmakta en 
önemli fiskal tedbirlerden bir tanesi de yatırım 
indirimidir. 

1963 yılında uygulanmaya başlıyan bu sis
temin ilk kabul şeklinde, yatırım indirimi ora
nı genel olarak yüzde 30, zirai yatı
rımlarla, bölge kalkınması ile ilgili ya
tırımlarda yüzde 40, geri kalmış bölgeler için 
yüzde 50 olarak tesbit edilmiştir. Ancak sektör
ler ve geri kalmış bölgeler bakımından daha es
nek ve etkili bir teşvik zorunluluğu ortaya çık
ması üzerine 933 sayılı Kanunla yatırım indiri
mi nisbetinin tavanı yüzde 80 e çıkarılarak, böl
gelere ve iktisadi faaliyet sektörlerine göre uy
gulanacak oranların bu tavanı aşmamak üzere 
belirtilmesi esası getirilmiştir. Fakat bu uygu
lama Anayasa Mahkemesinin, 25 . 10'. 1969 ta
rihli iptal karariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Halen uygulama 202 sayılı Kanun esaslarına gö
re yürütülmektedir. 

,\ Bölgelerarası dengesizlikler dolayısiyle böl
gelerin gelişme sorunları, yönleri ve amaçları 
birbirlerinden farklıdır. Geri kalmış bölgeleri
mizde tarımın ve tarımsal metotların iyileştiril
mesi, kullanılmıyan kaynakların ekonomik dev
reye sokulması, temel altyapı ve hizmetlerin ge
liştirilmesi ve mevcut kaynakların en iyi şekil
de kullanılarak sanayileşmenin sağlanması te
mel sorunları teşkil etmektedir. 

Bölgelerin birbirlerinden farklı olan bu ge
lişme sorunlarını çözümlemek konusunda bölge
sel ekonomik ve fiziksel plânlama etkili bir araç 
olarak benimsenmiştir. Bu amaçla Çukurova 
Bölgesel Plânı hazırlanmış, Doğu - Anadolu 
Bölgesi için çalımşalara başlanmıştır. 

Bölgesel plânlama çalışmalannda; teknik 
imkânların elverdiği ölçüde ve Millî Plânın 
bütünlüğünü bozmayacak şekilde, ısorunlan 
dikkati çeken bölgelere öncelik verilmektedir. 
Ayrıca çalışmalar, bölgelerin kaynaklarını, 
gelişme imkân ve fırsatlarını tanımlamaya, 
bölge ve yurt dışına iharaoata yönelmiş, sü
rükleme etkisi güçlü faaliyetleri ortaya çıkar
maya, Projeler arası ilişkileri kurmaya, gerek
li alt yapı ve hizmetleri programlamaya yönel
miştir. 
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Yıldan yıla /artmakta olan kamu yatırımla

rından bölgelere düşen paylar da artmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda, Birinci ve îkinci Beş Yıl
lık Plân dönemi kamu yatırımlarını, bölge
lere dağılımı arz olunmuştur. 

Tablonun verdiği sonuca göre Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde geri kalmış sllerıi içine 
alan bölgelerden Doğu Anadolu ve Doğu Ka
radeniz bölgelerine yapılan kamu yatırımları 
toplamı, tüm yatırımların yüzde 29,3 ünü teş
kil ederken, îkinci Beş Yıllık Plân döneminde 

son 3 yıllık toplam yatırımları içerisinde bu 
bölgelere yapılan yatırımların oranı ise; yüz
de 29,5 a ulaşmıştır. 

Gelişmiş bölgelere, toplam kamu yatırımla
rı içerisinde isabet eden yatırım oranı aşağıda 
arz olunmuştur. 

Marmara bölgesi 
Ege bölgesi 

1 nci Beş 
Yıllık Plân 

% 21,p 
% 7,8 

2 nci Beş 
Yıllık Plân 

% 22,6 
% 11,4 

Marmara Bölgesi 

Ege Bölgesi 

Antalya Bölgesi 

Çukurova Bölgesi 

îç Anadolu Bölgesi 

1963 - 1967 
Toplam 
yatırım 

(1) 

1968 1969 

1 000 T.L.) 
Üç yıllık 
Toplam 

1970 yatırım 

(2) (3) (4) (5) 

7 738 621 2 372 673 2 630 075 2 855 906 7 858 654 

2 828 607 1 091 638 1 388 225 1 490 750 3 970 613 

936 404 

2 055 758 

299 368 

486 676 

290 377 

554 293 

325 542 915 287 

812 120 1 853 089 

8 511 648 2 281 990 2 474 107 3 426 852 8 182 949 

Doğu Karadeniz Bölgesi 

Batı Karadeniz Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

2 993 537 

3 303 746 

900 603 1 298 036 1 091 473 3 290 172 

677 518 592 123 493 612 1 709 253 

7 455 679 2 255 534 2 314 704 2 411 091 6 981 329 

Toplam 35 824 000 10 $66 000 11 642 000 12 542 000 34 761 346 

Yukarda arz olunan tabloda, mahalli idarelerin yatırımları hariç tutulmuştur. 
Doğu ve Güney - Anadolu bölgelerinin kalkındırılması için 1971 yılı programında yeni tedbir

ler öngörülmüştür. 
Bölgesel plânlama bakımından, büyük bir birim teşkil eden, Doğu - Anadolu bölgesi üç alt 

bölgeye ayrılmıştır. 1971 yılı program dönemîn'ie DPT teknik imkânların elverdiği ölçüde bu 
alt bölgelerde gerekli organizasyonu kurarak, bölgesel plânlama çalışmalarına bağlıyacaktır. 

Bu bölgeler şunlardır : 
a) Erzurum Alt Bölgesi: Erzurum (Merkez), Erzincan, Kars, Ağrı, Muş. 
to) Elâzığ Alt Bölgesi: Elâzığ (Merkez), Malatya, Adıyaman, 'Tunceli, Bingöl. 
c) Diyarbakır Alt Bölgesi: Diyarbakır (Merkez), Urfa, Mardin, Maraş, Siirt, Bitlis, Van, 

Hakkari. Sj 
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Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtı gerekli 
gördüğü bölgelerde yapılabilir projelerin ve 
bunlara ilişkin alt yapı ihtiyaçlarının tesbitine 
yönelmiş bölgesel etütler yapacak veya yaptıra
caktır. 

Diğer taraftan özel sektör yatırımlarımın ge
lişmemiş illere kaydırılması amaciyle öngörülen 
teşvik tedbirlerine 1971 yılında da devam olu
nacaktır. Malûm olduğu üzere, Plânda mevcut 
(bölgelerarası dengeli kalkınma ilkesini gerçek
leştirmek amaciyle alınan tedbirlerin başlıcala-
rı; yatırım indirimi, ithalde alınan verigi ve re
simlerin taksitlendirilmesi, erteleme, düşük fa
izli yatırım kredileri, döviz tahsisi, dış kredi ko
laylıkları ve kamu kuruluşlarının yatırıma ka
tılmalarıdır. 

Bu uygulamanın dılşında 1971 yılında, geliş
memiş bölge ve illerde yapılacak yatırımlarda, 
vergi dışı bırakılacak yatırıma tahsis edilen 
kârların oranının diğer (bölgelere nazaran daha 
yüksek tutulması yoluna gidilecektir. 

Soru: 2. — Yurdun kalkınan bölgeleri ile 
Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri arasındaki me
safe kaç yıllık bir programla kapatılabilir? 

CEVAP 2. — Maraş iline 1963 yılından iti
baren yöneltilen kamu yatırımları (Mahallî 
idarelerin yatırımları hariç) ekli dokümanda 
takdim kılınmıştır. ' 

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

Hasan Dinıçer 
Devlet Bakanı 

Ndti: Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, ash dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

5. — Aydın MilletveMli >M. Kemal Yil/maz'm, 
Holânda'da çalışan bâzı Türk işçilerine çocuk 
paralarının verilmeyiş sebebine dair sorusu ve 
Çalışma Bakanı 8 ey fi Öztürk ile İçişleıH Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları (7/349) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve içişleri Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda tavassut buyurulmasmı saygiyle 
rica ederim. 

3 Kasım 1970 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru: 
iBolânda'nın muhtelif yerlerinde çalışan işçi

lerimizin bâzılarının çocuk paralarını alama
mış olduklarını öğrendim. Buna sebep, işçilerin 
aile durumlarına dair verdikleri beyannamelerin 
Türk makamlarınca zamanında inceletip Holân-
da'ya iade edilmemesidir. Nitekim Amsterdam'-
daki Ford Otomobil Fabrikasında bu durumda 
100 e yakın işçimiz çocuk paralarını aylardır 
alamamışlardır. 

Beyannamelerin derhal inceletilerek Holân-
da resmî makamlarına yollanması için bir ted
bir düşünüyor musunuz? 

Bundan böyle gecikmelere engel olunması 
için İşçi Bulma Kurumu şubelerine ve nüfus 
müdürlüklerine bir genelge göndermeyi uygun 
bulur musunuz? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-1315 

4 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5 . 12 . 1970 gün ve 7/349 - 2528/18793 

sayılı yazınız,. 

Holânda'da çalışan bâzı Türk işçilerine ço
cuk paralarının verilmeyişi sebebine dair, Ay
dın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 3 .11.1970 
tarihli yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet in
celendi. 

Holânda'da çalışan işçilerin çocuk parala
rından yararlanabilmeleri için kullanılan TH 
1 formülleri (medeni hal belgeleri) sadece Ho
lânda'da basılarak, düzenlenmesi için işçilerin 
ikâmetgâhlarını sınırları içerisine alan Sosyal 
Sigortalar Kurumu şubelerine doğrudan gönde
rilmektedir. 

Haklarında TH 1 formülleri gönderilmemiş 
olan işçiler için kurumca yapılacak her hangi 
bir işlem bulunmamaktadır. 

'Belgelerin tam, doğru ve zamanında düzen
lenebilmesi için kurumca iki türlü tedbir alın
maktadır. 

1. Holanda aile tahsisleri kurumu ile yazış
ma yapılarak; 

a) TH 1 formüllerin düzenlenmesini mü-
taakıp gönderilmesi arzu edilen adreslerin her 
belge üzerine ayrı ayrı kaşe ile basılmasının, 
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b) Formüllere işçilerin memleketimizdeki 
ikâmet adreslerinin tam ve doğru olarak yazıl
masının, 

c) İşçilerin nüfusta kayıtlı bulunduğu ma
hallin adı, cilt ve hane numaralarının doğru 
olarak kaydedilmesinin, 

d> Formüllere işçilerin çocuk sayıları ve 
doğum tarihleri gibi vukuatlı nüfus kayıt ör
nekleri ile farklılık gösteren bilgilerin yazıl-
mamasının temini talebedilmektedir. 

2. Kurum şubelerine, 
a) Belgelerin geciktirilmeden tanzim edil

mesi, 
b) Holânda kurumlarının yaptığı hatalar 

ve adres noksanlıkları nedeni ile doldurulamı-
yan medeni hal belgelerinin (yeni bir belgenin 
temini gayesi ile) ilgili Holânda merciine iade 
edilmesi, 

c) Hata ve eksiklik söz konusu olmadığı 
halde her hangi bir nedenle vukuatlı nüfus ka
yıt örneğinin temin edilmediği hallerde, iki ay 
içerisinde düzenlenemiyen belgelerin ne sebep
ten dolayı düzenlenmediğinin ilgili Holânda 
mercilerine bildirilmesi hususunda talimat ve
rilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 

Nüfus iş, Gn. Md. 
Şb. Md. 2.72124/483 - 2/3794 

Konu : Yurt dışında çalışan iş
çilerin kayıt örnekleri Hak. 

9 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5 . 12 . 1970 gün ve Kanunlar Md. 

7/349 - 2528 - 18793 sayılı yazıları. 
Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz 

tarafından Holânda'da çalışan bâzı Türk işçile
rine çocuk zammı verilmeyişi sebebine dair ve
rilen yazılı soru önergesi incelendi. 

Holânda'da çalışan işçilerimizin nüfus kü
tüğü kayıt mukayese belgeleri Holânda'nm An
kara Büyükelçiliği vasıtasiyle topluca Dışişleri 
Bakanlığı ile Bakanlığımıza yollanmakta, Ba
kanlığımızca da bağlı bulundukları valiliklere 
gönderilmek suretiyle nüfus kütükleri ile kar-

5 . 3 . 1971 0 : 1 

şılaştırılıp tasdik edildikten sonra bekletilme
den gelen belgeler Dışişleri Bakanlığına akta
rılmaktadır. 

Yalnız Holânda'da çalışan işçilerimiz için 
değil yurt dışında çalışan bütün işçilerimizin 
nüfus kayıtlarının çıkartılmasında öncelik ta
nınması konusunda Çalışma Bakanlığı ile yapı
lan protokol uyarınca 7 . 11 . 1967 ve 16.10.1909 
tarihlerinde olmak üzere nüfus teşkilâtına iki 
genelge gönderilmiş ve gerekli ivedilik sağlan
mıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Kolera nedeniyle ihracı durdurulan yaş meyva 
ve sebzelerin ihracının hangi gümrük kapısın
dan, ne şekilde yapıldığına dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı. 
(7/350) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygiyle öneririm. 3 . 11 . 1970 

'Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Son yıllarda gelişen ve iyi döviz kaynağı 
olan yaş meyva ve sebze ihracının, istanbul'da 
Sağmacılar semtinde başlıyan kolera salgını üze
rine tamamen durduğunu basından ve ilgili ih
racatçı sözcülerin beyanlarından öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Diğer taraftan Sayın Ticaret Bakanı Gür
han Titrek, kolera salgınının ihracatı etkileme
diğini ve ihracatın devam ettiğini TRT ve ba
sın yoluyla defalarca kamuoyuna duyurmuş bu
lunmaktadır. 

Aradaki kesin çelişkiyi çözmek yönünden 
şu soruların aydınlığa kavuşmasını zorunlu 
görmekteyim: 

1. Bulgaristan ve Yunanistan kolera salgını
nın hemen ardından hudutlarını kapadığına ve 
hattâ memleketlerine dönmek üzere olan tu
ristleri dahi içeri almadığına göre, yaş meyva 
ve sebze ihracı hangi gümrük kapısından, ne 
miktarda ve ne şekilde yapılmıştır? 

2. Sayın Başbakanın Yugoslavya ve Bul
garistan'a yaptıkları resmî ziyaretten sonra ya-
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ymlanan müşterek tebliğlerde karşılıklı dostluk 
ve iktisadi işbirliğinden bahsedilmesine rağmen, 
bugün her iki memlekette ortaya çıkan durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3. Dünya Sağlık Teşkilâtının ihracata mâ
ni İDİr durum kalmadığına dair görüşüne ve ça
basına rağmen, hudutların açılmasının ve ihra
catın devam edememesinin sebepleri nelerdir? 

4. Hudut kapılarının kapalı olduğu süre 
içerisinde yaş meyva ve sebze ihracı yönünden 
ne miktar döviz kaybı olmuştur? 

5. Ege bölgesinde yetişen ve Satsuma adı 
verilen çekirdeksiz mandalin yüklü 150 kam
yonun hudut kapılarında beklediği ve küçük 
çapta zarara yol açıldığı doğru mudur? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. 332.7/8.5 - 5/3526 

Konu : Sivas Milletvekili Ek
rem Kangal'ın yaş meyva ve 
sebze ihraciyle ilgili önergesi 
Hak. 

19 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 5.12.1970 

tarihli ve 7/350, 2529/18795 sayılı yazınız. 
Millet Meclisi Sivas Üyesi Ekrem Kangal'

ın, kolera hastalığı nedeniyle ihracı durdurulan 
yaş meyva ve sebzenin ne miktar döviz kaybına 
sebebolduğuna ilişkin, ilgide tarih ve sayısı ka
yıtlı yazınıza ekli önergesi incelenmiştir. 

1. Memleketimizde görülen kolera vakıala
rı üzerine, Bulgaristan 20 Ekim 1970 tarihin
de seyahat maksadiyle sınırdan geçişi yasaklan
mıştır. Yunanistan da aynı şekilde bir karar 
almıştır. 

Bilâhara adı geçen iki ülke aldıkları karar
larla sınırları tamamen kapatmışlardır. Akabin
de, 26 Ekim, 2 Kasım ve 12 Kasım 1970 tarihle
rinde Bulgar ve 9 Kasım 1970 tarihinde ise Yu
nan makamları ile yapılan görüşmeler sonunda 
kamyonların ve trenlerin sınırlardan geçişiyle 
ilgili protokoller düzenlenmiştir. Protokollerde 
günler itibariyle aded yönünden geçişler tesbit 
edilmiştir. 13 Kasım 1970 tarihinden itibaren 
aded yönünden kısıtlamalar da kaldırılmış, Bul
gar ve Yunan sınırlarından geçişler tamamen 
serbest olmuştur. 

2. Kolera nedeniyle sınırlardan geçiş ko
nusunda ortaya çıkan meseleler, memleketimiz
le. ilgili ülkeler arasında yapılan görüşmelerle 
dostane bir şekilde çözümlenmiştir. 

3. Dünya Sağlık Teşkilâtı 20 Kasım 1970 
tarihli basın bülteninde, Türkiye'nin enfekte 
bölgelerin dışında kaldığını dünyaya duyur
muştur. 

Adıgeçen ülkelerden geçişler, bu tarihten 
önce protokollerle düzenlenmiş bulunmakta idi. 

4. — Hudut kapıları ancak pek kısa bir sü
re kapalı kalmıştır. Kısıtlamak geçişler ise 17 
gün devam etmiş ve bu süre içerisinde geçişler 
günde 15 ilâ 50 kamyonla sınırlandırılmıştır. 

Devalüasyondan sonra 1970 yılı ihracatımı
zın bir önceki yıla göre büyük ölçüde artarak 
600 milyon ıdolârîık seviyenin üstüne çıkaca
ğı ümidedilmekte idi. ihracatımız, 1970 yılın
da, 51 milyon dolarlık bir artışla plân hedef
lerini aşmış olmakla beraber, kolera nedeniyle, 
ümidedilen rakama erişememiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, geçen yıl ile mukayese ettiğimiz
de, yaş üzüm ihracatımızda bu yıl, 14 . 11 . 1970 
tarihi itibariyle 70 235 dolarlık bir artış görül
mektedir. Bu yıl satsuma rekoltesinin geçen yı
la oranla az olmasına rağmen tescil miktarı bu 
yıl biraz daha fazladır. ""31 Ocak tarihi itiba
riyle satsuma tescilleri mukayeseli olarak şöyle
dir. 

Tescil 
1969/70 1970/71 

Ton $ Ton $ 

23 128 4 082 567 23 163 3 601 369 

Bu yıl dünya narenciye rekoltesi yüksek ol
duğundan rekabet yüzünden fiyatlar düşmüş
tür. 

Diğer y&ı meyva ve sebzelere telince, Avru
pa pazarlarına uzaklığımızı ambalajlama tekni
ğinin yetersizliği ve dahilî piyasada fiyatların 
yüksekliği nedeniyle ihraç imkânlarımız zaten 
kısıtlıdır. 

5. — Hudut kapılarında daha çok binek oto
mobilleri beklemiş ve birikmiştir. Kamyonlar 
için geçiş adedi günlere göre değiştiğinden sıra
sı gelinceye kadar bası kamyonlar bir süre bek
lemiştir. Ancak satsuma yüklü 150 kamyonun 
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hudutta beklediğine dair Bakanlığımızda bir 
kayda raslanmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
G. Titrek 

Ticaret Bakanı 

7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Giincr'-
in, Zonguldak ilindeki Mehmet Çelik el Lisesinde 
yapılan ikili öğrenimden, tek öğrenim sistemine 
geçilmesine dair sorusu ve Millî Eğitim. Bakam 
Orhan Oğuz'un yazık cevabı (7/359) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

6 .11.1970 

Altta yazılı tekliflerimin Sayın Millî Eğitim 
Bakanına sorulmasına ve yazılı cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. — 1938 yılında Zonguldak ilinde hizmete 
açılan ilk lise, mehmet Çelikel Lisesidir. 

İlin tek lisesi olduğu nazara alınarak özel 
idare bütçesi ile, yatı yurdu olarak kullanılmak 
şartı ile, liseye kırk metre yakınlıkta iki yatak
hane ve dershaneleri olan kat ile zemin katta 
mutfak ve banyoları, sıcak su tesisatları olan 
bina yapılmış ve o zamanki - Zonguldak öğren
cilerini Yatılı Okutma Derneğine - vilâyetçe ve
rilmiş ücret de alınmamıştır. 

1989 -1970 ders yılında : 
Vilâyet Makamı siyasi etki altında kalarak, 

Yatı Yurdunun Vakıflar idaresine devredildiği
ni Derneğe tebliğ etti. 

Dernek faaliyetini durdurdu. 

Vakıflar idaresi bu binayı alıp işletmekten 
vazgeçmiştir. Böylece bina kadere terk edil
miştir. 

Çelikel Lisesi ikili öğrenim yapmaktadır ve 
öğretmenler öğrencilerden daha bitap düşmek
tedirler. 

Bu bina, başka bir idareye verilemez, çünkü 
yanında okul; üstünde hastahane vardır. 

Kız öğretmen Okulu ile teknik öğretime, ya
tı yurdu olamaz; onların projelerine uygun de
ğildir ve kifayetsizdir. (150 öğrenci barınabi
lir.) 

Onun için: Yatı Yurdu binasının Millî Eği
tim Bakanlığınca satınalmmadığı takdirde dev-

5 . 3 . 1971 0 : 1 
ri; mer'i kanunlarımızca sakıncalı olacağından, 
sembolik kira ile bu binanın Çelikel Lisesine 
devriyle, ikili öğrenimin son bulmasını teîdif 
ediyorum. 

Mümkün olup olmıyacağmm sebeplerinin ya
zılı olarak cevaplandırılmasını diliyorum. 

13 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 .12 .1970 tarih ve 7/359 - 2548/188G7 

sayılı yakılarınıza. 
Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 

6 . 11 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişkte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in, 
6 . 11 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi ile ilgi

li cevabımız 

Önergede sözü edilen bina, Zonguldak'ta 
Kozlu Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bu bi
na, 1969 - 1970 öğretim yılma kadar bir derne
ğin yönetiminde ve yurt binası olarak kullanıl
makta iken, Vakıflar idaresinin talebi üzerine 
ve Zonguldak İl Genel Meclisinin 2 . 2 . 1970 ta
rih ve 45/253 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti 
Özel İdareye aidolduğundan, yine öğrenci yurdu 
olarak işletilmek kaydiyle, 20 yıl müddetle ve 
ayda 10 lira kira ile ile Vakıflar idaresine dev
redilmiştir. 

Vakıfların binayı, öğrenci yurdu olarak iş
letmekten sarfınazar etmesi söz konusu değil
dir. Binanın özel İdarece tapu tescili şimdiye 
kadar yapılmadığından Millî Emlâkle bu tescir 
işlemi yürütülmektedir. 

Mezkûr bina hakkında Valilikçe yukarıda 
belirtilen durum dışında bir kullanma veya de
vir formülü düşünülmemektedir. 

8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak'a bağlı Esenler köyü ilkokulunda iki 
öğretmen arasında çıkan anlaşmazlığa dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un ya
zılı cevabı (7/360) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların nedenlerinin yazı-
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lı olarak Millî Eğitim Bakanı tarafından cevap
landırılmasını saygılarımla dilerim, 

6 .11.1870 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Güner 

Zonguldak ili Ulus îlçed Esenler Köyü ilko
kulunda Okul Müdürü Yaşar Çağlayan ile ay
nı okulun öğretmeni olan Osnıan Kalender ge
çinemiyorlar. 

Durum alâkalı mercie aksedince tahkikat 
yapılıyor. 

Osman Kalender suçlu bulunuyor, il Disip
lin Kurulunca bir yıl kıdem indirme cezası ve
riliyor. 

Üç yıl evvel olan bu tahkikattan sonra ce
zalı öğretmen her çareye başvuruyor ve ka
nunların yasakladığı taraftarlığını yüzeye çı
kartarak A. P. sempatizanı oluyor ve 1969 se
çimlerinde faaliyetini artırıyor. 

Böylece : 
Ulus ilçe merkezine köyden kendisini naklet

tirip, ilköğretim Müdür Vekilliğini A. P. li si
yasilerin Valiye ve Millî Eğitim Müdürüne te
sirleriyle elde ediyor. 

Aynı sat inceden inceye tetkika değer şe
kilde, ortaokulun yatı yurdu 'idaresini de alı
yor. 

Bu kadar başarı yetmiyor siyasilere ve kin
dar öğretmene; 

Esenler köyü ilkokul müdürünü daha uzak 
bir köy olan inceoam köyüne naklettiriyor. 

Bu okul müdürünün : 
a) Felçli çocuğu vardır. Tedavi altında

dır, 
b) Hasta ve doktor kontrolunda annesi 

vardır. 
c) Meslek hayatında hiç şikâyete meydan 

vermemiş ve hakkında tahkikat yapılmamıştır. 

O halde : 
Mahrumiyet bölgesi sayılan Ulus ilçesinin 

köyünde millî görevini yapan ve haksızlıklar!, 
alâkalılara vaktinde bildirmekten başka şahsi 
çıkar peşinde koşmıyan ve üç yıl evvel olan 
geçimsizlik tahkikatının suçlusu belli olup taltif 
edilmesine rağmen, okul müdürünün başka 
köye naklini kim istemiş ve kim yaptırmıştır? 

I T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00535 

1 . 2 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 12 .1970 tarih ve 7/360-2549/18868 
sayılı yazılarıma. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner tara
fından verilen, Zonguldak'a bağlı Eşeler Köyü 
ilkokulunda iki öğretmen arasında çıkan an
laşmazlığa dair, yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Eşeler Köyü ilkokulun
da iki öğretmen arasında çıkan anlaşmazlığa 
dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Zonguldak ilinin Ulus İlçesi Eşeler Köyü 
ilkokulu ebki öğretmeni Osman Kalender'e : 

a) Yetkileri dışında ve ders saatleri için
de öğrencilere izin verdiğinden, 

b) Okul Müdürü Yaşar Çağlayan'ı küçüm-
siyerek, hareket edici sözler sarf ettiğinden, 

c) Ders saatleri içinde, öğrencilerini kişi
sel işlerinde kullandığı ve bu suretle dersle
rinin aksamasına sebebiyet verdiğinden, 

Hakkında yaptırılan tahkikat sonunda il 
Millî Eğitim Disiplin Kurulunca 4357 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin C fıkrasına göre bir yıl 
kıdem indirme cezası verilmiş ve gereği ya
pılmak üzere dosya Bakanlığımıza gönderilmiş
ti,'. 

İlgiliye ait dosya Bakanlığımız Hukuk Mü-
ravirliğince incelenmiş ve 23 Mart 1970 -tarihli 
mütalâa yazılarında; Öğretmen Osman Kalen
der'in, şahit ifadeleriyle sübut bulduğu an
laşılan, okul Müdürü Yaşar Çağlayan'a hür
metsizlik etme fiilinden 4357 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin, son fıkrası delaletiyle 788 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre ceza
landırılmasının uygun olacağı, ancak, isnadedi» 
Icıı diğer suçlar delillerle sübut bulmadığın
dan ceza tertibine imkân görülmediği belirtil-
mişiı1. 

Sözü edilen dosya, Bakanlığımız Disiplin 
I Komisyonuna gönderilmiş, bu komisyonun 
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11 . 11 . 1970 gün ve 2913 sayılı kararında «ili- I 
sili: dosyadaki bilgi ve belgelere göre öğret
men Osman Kalender haklımda iddia edilen 
davranışların gerektiği şekilde vuzuha ka
vuşturulmadan ceza verildiği anlaşıldığından, | 
il MilH Eğitim Disiplin Kurulunun 10 . 3 . 1970 
tarihli ve numarasız kararının 783 sayılı Kanu
nun 56 ncı maddesine göre bozulması» uygun 
görülmüştür. 

Bu duruma göre, Öğretmen Osman Kalen-
der'e henüz bir ceza verilmesi söz konusu de
ğildir. 

Osman Kalender'in 1963 yılından beri Ulus 
İlçesi Merkez Atatürk ilkokulunda görevli bu
lunduğu, particilik yapmak suretiyle 1969 se
çimlerinden sonra Eşeler Köyü ilokultından 
Ulus İlçesi Merkez Atatürk ilkokuluna tâyi
nine dair iddianın doğru olmadığı, 

Bir ay izinli sayılan Ulus İlçesi İlköğretim 
Müdürüne Ulus Kaymakamlığının 3 . 7 . 1970 
gün ve 864 sayılı teklif yazısı ile Osman Kalen
der'in vekâlet ettiği, ancak, bu konuda il ma
kamının onayının bulunmadığı, 

Ulus İlçesi Ortaokulu öğrenci yurdunun res
mî olmadığı, bu yurdu koruma derneğinin yö
nettiği, yurt yöneticisinin dernek genel kurulu 
tarafından, seçildiği, Osman Kalender'in yurt. 
yöneticisi olarak görevlendirilmesinde resmî 
makamların etkisinin bulunmadığı, 

Eşeler Köyü eski Müdürü Yaşar Çağlayan'-
m Ulus ilçesi Merkez Atatürk ilkokulunda is
teği ile görevlendirildiği, halen bu okulda ça
lıştığı, 

Zonguldak Valiliğinden alınan 21 Aralık 
1970 gün ve 243,5/18788 sayılı yazıdan anlaşıl. 
mıştır. 

9. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
nebati yağların fiyatına • ve piyasada bulun
mayış sebebine dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/388) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılanmla rica öderim. 26 . 11 . 1970 

'Sivas Milletvekili 
Vahit Bezatlı 

1. Türkiye'de bilhassa fakir halkın yiyecek 
maddesi olan vita gibi nebati margarinin piya
sada yeteri kadar bulunmayışının sebebi nedir? I 
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2. Yıllardan beri devam eden ve bilhassa 
bu yıl had bir hale gelen bu yokluğun sebebi ve 
hal çaresi incelenmiş midir? Tâyin edilmiş bir 
hal çaresi varsa niçin uygulanmamaktadır. 

3. 610 kuruş satış fiyatı olan vita ve em
sali yağların piyasada yıllardır 10 liradan sa
tıldığını Sayın Bakanlığınız biliyor mu? Bili
yorsa şimdiye kadar niçin bir çare (getirilmemiş
tir? 

4. Vita ve emsali yağların bu satışlarından 
elde edilen fahiş kârların kimlerin eline geç
tiği tahkik ve tesbit edilmiş midir? Bu kârlar 
sosyal dengede bozukluk yaratıcı diğer bir 
deyimi ile toplum zararına bir kâr mıdır ve 
ihaklı kâr sayılır mı? 

5. Evet adındaki yağ vita ve emsali yağ 
ile aynı nültelükte midir? Aynı nitelikte ise bu 
yağı herkes dilediği fiyatla sattığı halde vita 
ve benzeri yağlarda, uygulama imkânını bula
madığınız, belli bir satış fiyatı teslbit ederek bu 
ikili uygulamaya neden meydan verilmektedir? 
Bu ayrılıkta ve aksaklıkta Hükümetin ve il
gili Bakanlığın öteden beri süregelen bir ihmal 
ve kusuru asgari ölçüde bir ilgisizliği yok mu
dur? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. : 4/155 

6/445 
11 . 1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 12 . 1970 tarihli ve 7/388 2628 -

19779 sayılı yazınız. 
Nebati yağların fiyatına ve piyasada bulun

mayış sebebine dair Sivas Milletvekili Vahit 
Bozatlı tarafından Yerilen yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Piyasada kullanılan yağlar cinsleri ne 
olursa olsun birbiriyle ilişki halindedir. Bu se
beple her hangi bir yağın üretiminde görülen 
(bir azalma diğer yağlara olan talebi artırmak
tadır. Bu cümleden olarak, g&gzn sezonda zey
tinyağı üretiminde tahminlerin altında rekolte 
elde edilmesi, likit yağ piyasasında arz bakı
mımdan bir yokluk meydana geihımiş ve bilhas
sa Mayıs - Ağustos aylarında artan tüketim se
bebiyle liMt yağ piyasasında da yelteri kadar 
zeytinyağ bulunamadığından taleplerin marga-
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rin imalinde kullanılan ayçiçjek ve pamuk yağ
ları ile karşılanması mecburiyeti yanında sa
bun sanayiinin de taleplerinin bir kısmının ay-
çicek ve pamuk yağından karşılanması zorun-
luğu sebebiyle margarin hammaddesine olan 
talep arıttığı için, istihsal yeter durulmda olma
sına rağmen bir yokluk çekilmiştir. 

2. Margarin piyasasında yıllardan beri de
vam ©den bir istikrarsızlık yoktur. Yukarda da 
belirtildiği üzere istikrarsızlık bu yjl belirmiş
tir. Sıkışıklığın bertaraf edilmesi için bir mik
tar yağın itihali düşünülmüş Ve gereğine teşeb
büs edilmiştir. Yapılmasına Ibaşlanılan ithalât 
evvelce teBlbit edilmiş bir noksanlığın telâfisi 
mahiyetinde bulunmayıp tamamen şahsi çıkar
ları için hareket edenlere mâni olunmak üzere 
realdıze edilmektedir. 

3. Mutfak margarinlerinin fabrika çıkış fi
yatı yıllardan beri 610 kuruş olarak tetsbit edil-
ımiş toptancı ve perakendeci kârları mahallî 
Belediyelerce tâyin ve telsbit edilerek perakende 
650 - 700 kuruş arasında satılmakta idi. 

Ancak yukarda arz edilen sebepler muva
cehesinde bu yıl spekülâtörleroe bu fiyat 750 
kuruşa çıkarılmıştır. Bakanlığımızca hem mar
garin fabrikalarının maliyetleri de göz önüne 
alınarak imalâtını istenilen seviyeye yükseltme
lerini temin hem de fiyat ilişkileri dolayısiyle 
margarin sanayiinde kullanılan yağların başka 
sahalara gitmesini önlemek amaciyle piyasada 
müsteihlilkin ödediği 750 kuruş fiyat, âzami pera
kende satış fiyatı olarak kabul edilmiş ve Va
liliklere bu yolda tamim yapılmıştır. 

4. Memleketimizde margarin imal eden beş 
fabrika mevcuttur. Üriilever, Turyağ, Tariş, 
Trakya ve Toroıslar firmalarıdır. Bu müessesele
rin maliyetleri hesap uzmanlarınca incelenmiş 
ve mutfak margarinleri imalâtından, fahiş kâr 
elde etmedikleri tesbit edilmiştir. 

5. Toroıslar fabrikasının imalâtı olan (Evet) 
marka margarin diğer emsalleri ayarında bir 
mutfak margarinidir. Bakanlığımızca mutfak 
margarinlerinin fiyatı ile ilgili olarak valilik
lere vâki talimatımızda, mevcut margarinler na
zara alınarak tümüne şâmil bir uygulama tat
bik edilmektedir. İkili bir uygulama tatbik edil
memektedir, 

Bilginizi arz ve rica ederim. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

I 10. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'ın, Kırıkkale ilçesine otomatik telefon sant
ralı yapılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Orhan Tuğrul'un yazılı cevabı (7/390) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı diler, saygılar sunarım. $6 . 11 . 1970 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
Son nüfus sayımında (Kırıkkale ilçesinin 

merkez nüfusu 93 bin civarında saptanmıştır. 
Bu durumda ilçenin iller sırasında yeri lö nci 
dereceyi almaktadır. Elbette ticari, sınai ve 
ekonomik değer ve artışlarda bu nüfusa para
lel olarak inkişaf göstermektedir. 

Bu itibarla : 
1. iŞu hali ile il olma hakkını her ilçeden 

çok kazanan ve bu nedenle de gerekli teşebbüs
lere geçileceği tabiî olan Kırıkkale'nin 20 yıl 
öncesine ait ihtiyaçlarını karşılamak üzere ku
rulan yarı otomatik telefon santralının, otoma
tik santral olarak yapılması hususu düşünül
mekte midir? 

2. Şayet bu ilçenin tfıaklı talebi olan otoma
tik santral yapılması düşünülüyorsa, son nüfus 
sayımında ortaya çıkan gerçekler karşısında 
1971 yılı uygulama plânına alınması öngörül
müş müdür? 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Baş müşavirlik 
19 . 2 . 1971 

Kayıt No. : 11/342-2018 
Konu : Kırıkkale İlçesine otomatik 
telefon santralı yapılması Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 12 . 1970 gün ve 7/390-2636/19802 

sayılı yazınız. 
Kırıkkale ilçesine otomatik telefon santralı 

yapılmasına dair Ankara Milletvekili Cengiz
han Yorulmaz tarafından verilen yazılı soru 
önergesi incelettirilmiştir. 

Aralık 1970 sonu itibariyle, Kırıkkale mer
kezinin 660 hatlık santralı tamamen dolu olup 
151 bekliyen talep bulunmaktadır. Bekliyen ta-
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lebin karşılanması için adı geçen merkez santra
lına 1071 yılında 140 hatlık ilâvenin yapılması 
programlanmıştır. 

Abonesi 1 000 den fazla olan veya yakın bir 
gelecekte 1 000 in üzerine çıkacak santrallann, 
otomatik santralla değiştirilmesi hususu 3 ncii 
Beş Yıllık Plân program hazırlıklarında gerek
li yatırım imkânlarının temini ile birlikte tetkik 
edilmektedir. 

İkinci IBeş Yıllık Plân dönemi için hazırlan
mış olan programda, yalnız mevcut otomatik 
santrallarm tevsii yer almaktadır. 

Arz ederim. 
Orhan Tuğrul 

Ulaştırma Bakanı 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, gençlik sorunlarının halledilmesine dair 
Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı 
îsm&t Sezgin'in yazıl cevabı (7/396) 

4 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Bursa Milletvekili 
ISadrettin Çanga 

ISoru : Türk Gençliği son bir kaç yıldır çok 
çeşitli neden ve yönlerden hissedilir bir bunalı
mın içindedir. 

Bu bunalımın giderilmesi için çareler araş
tırılması ve tedbirler düşünülmesi zamanı gel
diği kanısındayız. 

Oysa hükümet, gençliğin her geçen gün ar
tan bu bunalımlarına gereken ilgiyi göstermez 
bir durumdadır. Olaylar ise gelen her yeni gün
de, yeni bir biçimde gelişmekte ve gençlikle be
raber Türk toplumunu için için tahribetmek-
tedir. 

Yüksek öğrenimini yapan gençlerimizin ilgi 
bekliyen yığılı problemleri vardır. Ama, ne ya
zık ki, Türkiye'de ilk öğrenci hareketleri or
taya çıktığından beri bu olayların altında yatan 
nedenler hâlâ da, araştırılmış değildir. İktida
rın, bu istek ve problemlere ciddî bir şekilde 

eğildiğini görmek de, bugün kadar mümkün ol
mamıştır. 

Gençlik ve öğrenci hareketleri, her gelen gü
nümüzle beraber yüreklerimizde ve bünyemiz-
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de giderilmesi güç olan acılar ve yaralar açarak 
devam edegelmektedir. öğrenimi boykot ve fa
külteleri işgal, alıştığımız ve beklediğimiz olay
lar olmuştur. Bu sebeple, yüksek öğrenimini ya
pan gençlerimizin, çocuklarımıziin günleri, haf
taları, ayları ve hattâ yılları heder olup gitmek
tedir. Ana ve babaların maddi ve mânevi taham
mülleri güçlerini aşmıştır. 'Türk toplumu huzur
suz ve oldukça büyük ölçüde üzüntü sancıları 
içinde kıvranmaktadır. 

Diğer taraftan, yalnız yüksek öğrenim ya
pan öğrencilerin değil, bütüniyle Türk Genç
liğinin istek ve problemlerinin dolup taştığı bir 
ortamı yaşıyoruz. Türk Gençliği dilim dilim bö
lünmüş gibidir. Türk gençliği silâhlanmış ve
ya silahlandırılmıştır. Artık Türk gençliği bir
birlerine silâh patlatır ve birbirlerinin canına 
kıyar hale gelmişlerdir. Masum gençler, içimiz
den birinin çocukları, silâhlar altında can ver
mektedir. Gençler arasında, tıpkı roman ve fi
lizlilerde olduğu gibi, silâhlı baskın ve işkence 
olaylarını duyuyor ve görüyoruz. 

Anaların gözleri yaşlı, babaların yürekleri 
yaşlı ve büyük bir milletin acısı sonsuzdur. 

Türk gençliği, tarihinin hiçbir döneminde 
böyle bir duruma düşmemiştir. Aynı ırktan ge
len, aynı kam taşıyan ve ayni bayrak altında 
yaşıyan gençlerimizin niçin bu hallere geldiğini 
veya getirildiğini milletçe bilmek zorundayız, 
artık.. 

Gençliğin, haklı veya haksız birtakım istek 
ve problemleri var. Bunlar, şüphesiz, Devlete 
yönelen istek ve problemlerdir. Başbakan, Sa
yın Demirel'in görüşüyle bunları, «Anayasanın 
gereğidir» gerekçesiyle umursamazlık edemez 
ve savuşturamayız. Anayasamız, gençliğin si
lâhlanmasına yetki veren ve gençliği sokağa 
dökülmeye, birbirlerini silâhla öldürmeye teşvik 
eden bir Anayasa olarak görülmemelidir. Ana
yasamızı bu zihniyetle görmek bir bahtsızlık 
olur. 

O halde, gençliğin istek ve problemlerine, 
açık bir deyimle bugüne ulaşan bunalımlarına 
cevap vermek ve çare bulmak görevi ve sorum
luluğu Devlet'; düşmektedir. Devlet yönetimi 
ve sorumluluğu ise, bugün, A. P. iktidarında-
dır. 

A. P. iktidarının, memleketin sosyal, ekono
mik ve siyasal bunalımlarını çözücü bir yönetim 
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sürdüğünü kabul etmek hemen hemen, imkân-
sızlaşmıştır. 

Memleket, her bakımdan huzursuz ve millet 
endişelidir. Ekonomimiz bir çıkmazdadır. Sos
yal yaşantımız sancılar geçirmektedir. Zaman 
zaman rejim buhranlarından sözler ediliyor. Asa
yişsizlik alabildiğine kol geziyor, fa hayatı-nı^, 
sarsıntılar içinde günlerini geçiriyor... 

Böyle bir ortamda gençliğin, sokakta olması 
hiç de, yadırganmamalıdır. Ama, analar ve 
babalar olarak ve millet olarak biz, gençliğimizi 
sokaklarda değil, çalışmalarının başında görmeli 
istiyoruz ve buna özeniyoruz. 

Fakat ne var ki, hiçbir iktidar ve hiçbir yö
netim, Cumhuriyet Türkiye'sinde, böylesine vâ-
hîm gelişen olaylar karşısında duygusuz ve ça
resiz kalmamıştır. 

Gençliğin, yüksek öğrenimini yapan gençle
rimizin sorunlarını ayrıntılarına ve derinlikle
rine varana kadar bilmeliyiz. Bunu bilmedikçe 
onları kınama]; veya bir başka sebepten kutla
mak haklamış olamaz. 

Gençlik ne istiyor? Sorunları nelerdir?.. Fa
külte ve okullarına niçin gitmiyorlar?... Niçin 
derslere girmiyorlar?.. Neden yöneticilerine kar
şı çıkıyorlar .. Boykotlar, işgaller nedendir?,. 
Ve neden, birbirlerinin silâhla canına kıyacak 
bir ortama gelmişlerdir?.. 

Devletin bütün bunları bilmesi gerekmez 
mi?.. 

Şurası bir gerçektir ki, A. P. iktidarının yö
nettiği Devlet bunları bilmiyor. A. P. Hükü
meti ve Hükümetin başı ise, bunları ciddî bir 
şekilde öğrenme ve çarelerini bulma gereğini, 
akıl almaz bir nedenle, göstermiyor. 

Ama, yüksek öğrenimini yapan öğrencilerin, 
gençliğin sorunlarına bir çıkar yol bulmanın 
zamanı gelmiştir ve geçmiştir. 

Kanımızca, tıkar yol şudur : 
Tez yoldan, «Gençlik Şûrası» adı altında 

bir şûra toplanmalıdır. Bu şûraya, sağ ve sol 
ayırımı yapmadan, siyasi çıkar kayırımlan gö
zetilmeden, fakülteler ve yüksek okulların öğ
renci dernekleri yöneticileri, gençlik örgütleri
nin sorumlu yöneticileri ile fakülte ve yüksek 
okulların yöneticileri çağırılmalıdır. 

Bu çağmyı Hükümet ve hattâ bizzat Hükü
metin başı, Başbakan yapmalıdır. 

Hepimizi düşündüren ve üşen öğrenci ve 
gençlik olaylarının son bulmasında öğrencilerin 
ve gençliğin istedikleri nelerdir?.. Toplanacak 
şûrada bu, kesinlikle saptanmalıdır. 

Öğrenci ve gençlik olaylarının son bulunma
sını sağlıyacak uygulamada, onların sorumlulu
ğuna basvurmı her halde isabetli bir davranış 
olacaktır. 

Sayın Başbakan, böylesine bir «Gençlik Şû
rası» T,YÜ. toplanmasında yarar görmekte midir? 

Yarar görmekte ise bu şûrayı teselden top
laması mürnkmı müdür?. 

T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.2.1971 

Sayı. : özel Kalem 28 
Konu : Yazılı soru ömer^esi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îliği : Devlet Bakanlığının 4.1.1971 tarife ve 

2.01-9 sayılı yazılan. 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çamıgaiıım genç

lik sorunlarının halledilmesine dair Başbakan
lığa tevcih ettiği yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabımız yazlımıza ekli olarak sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Gençlik ve Spor Bakanı 

İsmet ISezgin 
Sayın Sadrettin Çanga 

Bursa Milletvekili 
İkinci Dünya Savaşı socmaısı çeşitli memle

ketlerde gançler arasımda giörülen bunalımların 
bir benzeri de son yıllarda memleketimizde mey
dana çıkmış politik yapımızın ve mevcut yasa
larımızın inısan hak ve (hürriyetlerini koruyara 
esasları içinde bir hayli genişlemeye imkân bu
larak çeşitli sorunların ortaya çıkmasına sebeb-
olmuşitur. 

Üniversite gençliğimizin belirli çevrelerce 
tahmin edilenden daha büyük bir kısmı devle
timizin ve özgürlüğümüzün onlara tanıdığı eği
tim ve öğre'feim imkânlarından ecı iyi niyetlerle 
istifade ederek kısa zamanda hayata atılmak 
istemektedirler. Bu tip öğrencilerin kökü sos-
yo - ekonomik ısbeplere dayanan birtakım istek
leri olmuş ve bunları zaman zaman kendilerine 
yardım etmek istiyen kuruluşlara aksettirmek 
imkânını bulmuşlardır. Nitekim kısa bir za
man cince kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı
mızın yazılı anketine verilen cevaplar adı geçen 
Bakanlığın belli bir seviyede gençlik sıorunla-
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rina eğilmesine imkâaı vermiş ve Gançii'k ve 
Spor Bakanlığı, 1971 malî yılı bütçesini, aynı 
malî yıla ait plânlama hizmetlerim ve üçüncü 
Beş Yıllık Plân, çalışmalarını ibu ihtiyaçları 
dikkate alarak hazırlamaya çalışmıştır. 

Genişlik ve iSpor Bakanlığı gericilik sorun
ları konusunda : 

a) Okul içi ve okul dışında bulumun gençli
ğin kültürel, moral ve spoıltif gelişimini kendi 
imkânları içerisinde ele alacak ve gönçlere hiz
met gatürecektlir. 

ib) Okuyan gençliğin sosyal ihtiyaçları ve 
ekonomik güçlükleri dikkate alınarak Bakan
lığın elindeki bütün imkânlar seferber edile
cektir. 

c) Gençliğin her türlü boş zaman faaliyet
lerini ve bütün sosyal aktiviteleriıni idare ede
cek öğretmen ve gençlik liderlerini, ihtiyaca 
yeter sayıda, üstün kapasiteli olarak yetiştir
mek için bakanlık kısa ve uzun süreli tedbirler 
getireoektür. 

d) Gençlik sorunlarını inceleme, değerlen
dirme, çareler arama ve gerekli icraatı gerçek
leştirme konularında, Gençlik ve (Spor Bakan
lığı hiçbir ayırım yapmadan yurt çapında ör
gütlenmiş gençlik teşekkülleri, öğrenci dermek
leri, yurtlarda barınan öğrenciler temsilcileri, 
fakülte ve yüksek okullarımızın idarecileri ile 
işbirliği halimde çalışmayı düstur edinmiştir. 

Yukarda konu edilen üniversiteler ve yük
sek okullar «Gençlik sorunları»! anketleri de 
gençliğin temel sorunlarına inmek için en te
sirli yolun gençliği dinlemek olduğunu ortaya 
çıkarmış bulunuyor. Nitekim caıümüz&eM yıl
ların plân tedbirleri arasında yazılı soru öner
genizde belirtilen gençlik kuruluşları temsilci
lerini bir araya getirecek ve devamlı bir şekilde 
gençlik sorunları üzerinde çalışacak «Millî 
Gençlik Konseyi», ni kurmak fikri olgunlaş-
maiktadır. Bütün örgütlemmiş gençlik teşek
küllerini, üniversite ve yüksek okullar temsil
cilerimi ve gençliğe hizmet veren kuruluşların 
temsilcilerini bir anaya getirecek bir ortak ça
lışma grupu gilbi düşünülmüş bulunan bu kon
sey gençlik sorunlarına derinliğine bir araştır
ma ile inecek ve gençliğin yönetime katılmasını 
gerçekleştiren bir devamlı şûra özelliği göstere
cektir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik sorun
larını temel nedenlerine inerek halletmeye ça
lışmakta fayda bulmaktadır. Nitekim, Bakan
lık her gençlik hareketinde az veya çok gö
rülen zabıta olayları ile uğraşmaya görevli ol
madığı cihetle, gençliğin bunahmlarmın heye
canlı ve idealist gençleri suçluluğa ısürükliyecek 
seviyelere kadar erişmesinden önce her türlü 
çareye başvurularak önlenmesi hedefine hizmet 
edecektir. 

önergenizde belirttiğiniz «Gençlik Şûrası»! 
nın taplaniması konusu eitüt edilmektedir. Başa
rısız veya hiçbir ileri adım getirmiyeeek bir 
şûra toplamak veya kararları kayıtlar arasın
da kalacak acele bir şûra teşkil etmek yerine, 
Millî Gençlik Konseyinim kurulması ile devamlı 
çalışır bir hale getirilmesinde fayda ve başarı 
gördüğümüzü bilgilerinize saygılarımla arz 
öderim. 

îsmet iSezgin 
Gençlik ve Spor Bakanı 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca, Malûllük, ilı-
tiyarhk ve Ölüm dolayısiyle aylık bağlanan
lara dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/397) 

4 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumum. Çalışma Bakanı tara

fından yazık olarak cevaplandırılmasını rica 
©derim. 

îstanlbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

iSon zamanlarda Sosyal Sigortalar Klru-
mlnoa, malûllük, ihtiyarlık ve ölüm dolayı-
siyle kendilerime aylık bağlanmaısıaıa hak ka-
zanıanann ayhkdaruum bağlanması için aylarca 
fcokldtildikleri açık bir şekilde ortadadır. 

Anayasanın güvenliği altında olan bu sos
yal haklanın, en muhtaç durumda iken, bu ha
le sokulması, geciktirilmesi, büyük bir vatan
daş kütlesini perişan etmekte ve aynı zaman
da onu ele güne karşı muhtaç duruma getir
mektedir. Bu duruma gelen birçok vatandaş 
masraf ve eziyetlere katlanarak Ankara'ya ka
dar gelip bizzat işlerini takibe kalkmaktalar 
ve her yere başvurarak haklarımın biran ev-
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vel kendilerine verilmesini ihaıklı olarak iste
mektedirler. Bu da Devlet mekanizmasını, il
gilileri gereksiz olarak meşgul etmekte ve iş
ten alıkoymaktadır. 

Son zamanlarda ortaya çıkan bu büyük ge
cikmenin sebebi nedlir? Bu gecikmıensın sorum
luları kimlerdir? Bu gecikmeyi* önlemek için 
bulgüne kadar ne gibi çareler düşünülmüştür? 
Düşünülmemişse bu Türk vatandaşına karşı 
yapılmış büyük bir savsaklama değil midir? 

T.O. 
Çalışma Bakanlığı 4.2.1971 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Bayı : 925-3-17 1314 

Konu : Istanîbul (Milletvekili Reşit 
Ülker'in 4.12.1970 tarihli yazılı so
ru önerigesi hakkımda 

Millet Meclisi Başka,nbğma 
İlgi : 22.12.1970 gün ve 2691/10029/7/397 

sayıl». yazıma. 
İstanbul .Milletvekili Reşit Ülker'in, Sosyal 

Sigortalar Kıırumıutnca malûllük, ihtiyarık ve 
ölüm dolayısiyle aylık bağlanmasına dair, 
4.12.1970 tarihli yazılı soru önergesi incelen
di : 

Sosyal Sigortalar Kurumunca, ımâlûllük, yaş
lılık ve ölüm dolayısiyle aylık bağaınmasın'a hak 
kazananlarım aylıklarının (bağlanması için ay
larca bekletildikleri belirtilerek, son zamanlar
da ortaya çıkan bu büyük gecikmenin sebebi
nin ne olduğu, bu gecikmenin ısorumlıilararrı 
kimler olduğu, bu gecikmeyi önlemek için bu
güne kadar ne gibi çareler düşünüldüğü so
rulmakta, düşünülmemişe bunun Türk vatan
daşına karşı yapılmış büyük bir savsaklama ol
duğu işaret olunmaktadır. 

Gerçek ise, Kurumdaki son zamanlardaki 
faaliyetin sorumluluğu gerektirecek bir vasıf
landırma içinde olmadığı, bilâkis rasyonel bir 
organizasyon neticesinde vatamdaşa hizmet an
layışını en yüksek seviyeye çıkarmayı hedef 
tutan başarılı bir çalışmayı temsil ettiğini gös
termektedir. 

Şöyle ki, 
önerge sahibi, sorusunu hususiyetle son za

manlara inhisar ettirmiş bulunduğu cihetle, 
önergeyi daha vazıh bir açıdan tetkik edebil
mek için, bu sigorta kollarında yapılan işlerin, 
eskiye oranla seyri, 1970 yık öncesi ile 1970 yı

lının birinci ve ikinci yarısı esas alınmak su
retiyle tahlile tabi tutulmuş ve son zamanlar
da alman müessir tedbirlerle ferahlatıcı sonuç
lar anahatları ile aşağıda arz olunmuştur. 

Malûmları olduğu üzere, 508 sayılı Kanu-
nuin geçidi 1 nci maddesine tevfikan çıkarılan 
Bakanlar Kurulu kararnameleri ile, 1968 yılı
nın son aylarında ve 1969 ile 1970 yıllarında 
sigorta uygulamasının bir işçi çalıştıran 20 
ilimize daha teşmili ile İstanbul hariç 66 vilâ
yetimizi içime almış bulunması, sigortalı adedi
nin, Türkiye'nin gelişen sosyal güvenlik poli
tikasına paralel bir şekilde büyük oranda in
kişafına sebebolduğu iftiharla arz olunacak 
gerçeklerden birisidir. 

Maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigorta kolla
rında son yıllardaki bu uygulama genişliğinin 
dif ıuda, 23.10.1969 tarihinde kabul ©diletti ve 
1.31969 tarihinden geçerli olmak kaydı (ile yü
rürlüğe giren 1186 sayılı tadil Kanunu ile, 
sigortalılar lehine, sosyal sigortalar mevzuatı
na pek çok yeni hükümler getirilmiş bulun
maktadır. 

1. Bu yenilikleri, sigorta kollannın kurul
duğu tarihten beri, iş kazaları ile meslek has
talıkları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
larından bağlanmış olan aylıkların, gelişen ha
yat şartlarına intibakını sağlıyan zam fark
ları yükseltmeleri ile maluliyet, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından eskiye nisbötle çjok kolaylaştı
rılmış faydalanma şartları olarak, iki kısımda 
mütalâa etmek gerekmektedir. 

A) iş kazaları ile meslek hastalıkları si
gortalarında yardım görenlerin gelirleri, yük
selen hayat şartlarına göre ayarlanırken, ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanından bağ
lanan aylıklar da, 1186 sayılı Kanunda belirti
len tatminkâr oranlarda yükseltilmiş ve bu 
işlemler için 139 000 aded dosyanın teker teker 
elden geçirilerek emekli, malûl, dul ve yetim 
aylıklarının da bu seviyeye çıkarılması sağlan
mıştır. 

1970 yılı başlartaıda, !bu aylık yükseltmesi iş
lemlerinin en az 3,5 yılda sonuca bağlanabile
ceği tahmin edilmekte ve bu 3,5 yıl zarfında 
1186 sayılı Kanunda belirtilen % 20 avans mü
essesesinden yararlanılacağı düşünülmekte iken, 
1970 yılının ikinci yanışında başarı ile uygula-
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maya konulan mekanik organizasyonla, 3,5 yıl
lık işlem, 4 ayhik bir süreye sığdırılmış bulun
maktadır. 

!Bu çalışmalar sonucu, 1186 sayılı Kanunla 
getirilen yükseltilmiş oranlar üzerinden hesap
lanan aylıklarla, 1.3.1969 tarihinden geçerli ol
mak üzere, uygulanan zam farkları beraberce 
ödenmek üzere : 

— 32 900 aded yaşlılık aylığı ve zam fark
ları 1.10.1970 tarihinde, 

— 17 051 aded iş kazası ve meslek hasta
lığı, maluliyet aylığı ve zam farkları 30.12.1970 
tarihinde, 

— 16 450 aded iş kazası ve meslek hasta
lığı sonucu dul ve yetim aylığı ile zam fark
ları 30.12.1970 tarihinde, 

— 13 956 aded uzun vadeli sigorta kolu ma
luliyet aylığı 30.12.1970 tarihinde, 

— 12 250 aded Mülga Askerî Fabrikalar Te
kaüt Sandığı ile Demiryolları îşçiileri Emeldi 
Sandığından Sosyal Sigortalar Kurumuna dev
redilen emekli», malûl, dul ve yetim aylıklarına 
ıda 1189 sayılı Kanunla aynı paralelde zamlar 
yapıldığından, bu aylıklarla zam farkları 
30.12.1970 tarihinde, 

Ziraat bankaları şubelerine kurumca tevzi 
edilmiş ve ilgililerin adreslerine tebligat mek
tupları gönderilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 
ölüm sigortasından 44 900 aded hak sahibinin 
de aylık artırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Böylece, 139 000 aded dosya üzerinde, (baş
langıçta 3,5 yılda bitirileceği hesaplanan aylık 
yükseltime işlemleri, 1970 yılının ikinci yarısın
da, 4 aylık bir sürede realite edilmek suretiyle, 
övünmeye değer bir mesai verilmiş bulunmak
tadır. 

(B) Yaşlılık sigortasından faydalanma ya
şı 60 İken, 1186 sayılı Kanunla, kadın sigorta
lılardan 50 ye, erkek sigortalılardan ise, 55 e 
indirilmiş olduğu gibi, 25 sigortalı yılını ikmal 
eden kimseler için (bu yaş barajı tamamen kal
dırılmış ve yılda 150 gün prim ödeme şartı, 
120 ye indirilmiş bulunduğundan, eskiye oran
la, kolaylaştırılmış tahsis şartları muvacehesin
de, 1970 yılı ikinci yansında kuruma intikal 
etmiş emekli işlemi sayısı büyük ölçjüde yüksel
miş bulunmaktadır. 

Ezcümle, 50 yaşındaki kadın, 55 yaşımdaki 
erkek sigortalı, sigortaya tabi olduğu 15 yıl 

I zarfında, sadece 5 yıl çalışmış (yani 1 800 gün 
I prim ödemiş) olmak şartiyle dahi yaşlılık si-
I gorltasmdan emekli aylığı, yaş kaydı aranmak

sızın, sigortaya tabi olduğu 5 yıl zarfında sa
dece 1 - 8 yıl çalışmış (yani 600 gün prim öde-

I miiş) olmak şartiyle de, malûllük ve ölüm si
gortalarından aylık bağlanmasına hak kazana
bilmektedir. 

Soisyal Sigortalar Kurumu 1%9 yılı istatis
tik yıllığında şu neticeyi görmek, bu sigorta 
kolu faaliyetlerinin rakamla ifadesi bakımın
dan çok enteresandır. 

Maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigoritalanmm 
memleketimizde kurulduğu 1.4.19Ö0 tarihinden 
31.12.1969 tarihline kadar, yaşlılık sigortasın
dan, cem'an 26 345 kişiye aylık bağlanmış olup 
halen hayatta olan 24 613 sigortalı bu aylığını 
almaktadır. 

Halbuki, 1970 yıllığının birinci altı aylık 
döneminde 6 386 kişiye, ikinci altı aylık dö
nemimde ise 12 331 kişiye ki, sadece 1970 yılın
da toplam olarak 18 717 kişiye yaşlılık sigor
tasından aylık bağlanmıştır. 

19 yılda toplam olarak bağlanan 26 345 
aded yaşlılık aylığına mukabil, 1969 yılında 
4 399, 1970 yılnra birinci yarısında 6 386 
ikinci yanışında ise 12 331 aded yaşlılık ay
lığı, bağlanmıştır. 

Böylece, sadece yaşlılık aylığında, 1969 
yılına oranla, 1970 yılımda % 425, 1970 yılının 
birinci altı aylık dönemine oranla ikinci altı 
aylık döneminde ise % 193 bir artış olduğu mü
şahede edilmektedir ki, bu matematik sonucun, 
kurum çalınmalarının ne yolda olduğunu açık
ça göstermektedir sanırız. 

I 2. 1186 sayılı Kanunla, ihtiyarlık silgorta-
I sının kurulduğu 1.4.1950 tarihlinden bu kanun 
I yayınladığı 3.11.1969 tarihine kadar olan sü

rede, sigorta ve Emekli Sandığı kanumlarına 
tabi olmaksızın fikir ve beden işçisi olarak ça-

I lışmış olan kimselerin hizmetlerinli değerlendir-
I msk gayesi de düşünülmlüş ve 10 yıllık hizme-
I itin Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlanma im-
I kâm da getirilmişjtir. 

I Bu hüküm, borçlanma talebi ile binlerce 
I sigortalının kuruma müracaatını sağlamış ve 
I daha ileri yıllarda yapılması gereken yaşlılık 
I aylığı işlemlerini, emeklilik yaş kaydı da kal-
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dınldığı cihetle, 1970 yılının ikinci yarısın
dan Ibaşlamak üzere günümüze kadar getirıni 
bulunmaktadır. 

Böylece, maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigor 
talarına yapılan müracaat normal şaftların çok 
üzerinde bir sayıya vâsıl olmuştur. 

3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunumun sos
yal güvenlikle ilgili hükümlerini tadil eden 
1238 sayılı Kanunun 7.3.1970 tarihinde yürür
lüğe girmesi dolayısiyle, avukatların, sosyal 
güvenliğin! ©ağlamak amaciyle (hazırlanan tip 
sözleşmelerin uygulanması işleri de 1970 çalın
maları arasında, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları işlemlerini, taşra ve merkez üniteleri 
olarak önemli oranda çoğaltmış bulunmaktadır. 

4-, Sigorta ve çeşitli emekli sandıklarına 
ta^i hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 
sayılı Kanunu tadil eden ve 1.3.1970 tarihinde 
yürürlüğe giren 1214 sayılı Kanunla, sigorta
ya tabi olarak geçen hizmetlerin T.C. Emekli 
'Sandığına ilişkin emeklilik baremini ve lodemli 
yükseltme imkânını da getirdiği bilinmekte
dir. 

1214 sayılı Kanuna ait tüzük - genelgenin 
Resmî gazete ile yayınlandığı 29.5.1970 tari
hinden itibaren, 100 000 e yakın memur, malu
liyet, yaşlılık ve ölüm sigortalarına taibi ola
rak geçmiş hizmetlerinin çalıştıkları daireleri
me bildirilmesi konusunda kuruma müracaat 
etmişlerdir. Bu taleplerin büyük bir kısmı, in
tibak işlemlerinin müstaceliyetine paralel bir 
şekilde neticelendirilmiş ve arta kalan küçük 
bir kısminin neıticelendirilmesiine ds çalışıl
maktadır. 

Bu suretle Kurumun, malûllük, yaşlılık, dul 
ve yetim aylığı tahsisi ile görevli ünitesi, 1970 
yılının ikinci yansımda, bu asli faaliyetlerinin 
yanında, yukarda arz olunan barem ve kıdetnı 
yükseltilmesine ilişkin hizmet teısbiti ve (bildi
rilmesi işlemlerini de üzerine almış bulunmak
tadır. 

Yukarda arz olunain gerçekler muvacehesin
de, bilhassa son zamanları kastederek, mâlû-
liyıet, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkim ko
nudaki sorusunun neyi hedef tuttuğu anlaşıla
mamıştır. 

ıSayın milletvekilinin ifade ettiği üzere son 
zamanlarda kurum çalışmalarında, sorumluları 
da aranıp bulunması lâzımgelen bir gecikme, bir 

teraküm bahis konusu olmayıp, aksine, sadece 
dr hizmet anlayışı içinde vazife yapmak isti-
7en sorumluluk duygusu içindeki personelinin 
turum tarihinde görülmemiş tarzda başarılı 
bir çalışmasının mevcudolduğu gerçeğini ifade 
ötmek gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 

13. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edilen 
madenlere dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı 
(7/404) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bajkanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla rica ede
rim. 8 . 12 . 1970 

Maraş Milletvekili 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
1. Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edi

len madenlerin yer, cins, miktar, ruhsat ve işlet
me durumları nedir? 

2, Maraş'ta M. T. A. ya bağlı bir teşkilât 
kurulması bahis konusu mudur? 

T, C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 16-71/1-352/112 

Konu : Maraş Milletvekili 
Sayın îbrahim öztürk'ün 
Yazılı soru önergesi Hk. 

24 . 2 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü 8 . 1 . 1971 tarih ve 2706/20160 - 7/404 sa
yılı yazınız, 

Maraş Milletvekili Sayın îbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edilen ma
denlere dair yazılı soru önergesinin cevabı ili-
.şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nahit Menteşe 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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Maraş Vilâyeti dâhilinde 18 . 1 . 1971 gününe kadar işletilmekte olan maden sahalarının yer, cins 
ve ne safhada olduklarım gösterir 

cetveldir 
(İşletme hakkı talepli sahalar) 

S. No. Ar. No. I. T. No. Cinsi İlçesi, (Mevkii) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
•22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

131/5 
131/26 
143/1 
44/51 
44/55 
44/56 
44/60 
44/58 
44/67 
44/69 
44/72 
44/73 
44/77 
44/78 
44/79 
44/80 
44/83 
44/86 
44/88 
44/89 
44/76 - 91 
44/96 
44/97 

44/104-112 
44/108 
44/113 
44/115 

80 
1178 
2234 
2235 
2236 
2331 
2373 
2550 
3069 
3093 
3116 
3435 
3469 

3611 
3612 
2882 
3607 
3883 
2889 
3608 
2884 
2886 
2888 
2885 
2881 
2879 
2878 
2880 
2876 
2875 
3609 
3610 
3872 
2870 
2868 
2869 
2874 
2873 
474 
722 
696 

54 
3974 
4021 
3973 
3975 
4198 
4323 
4569 
4803 
4646 
4731 
4848 

Krom - Manga. 
Bakır - kurşun 

» » 
Krom 
Manganez 

Kurşun 
Manganez 
Kurşun 

» 
» 

Manganez 
Demir 

» 
» 
» 

Baryum 
Demir 
Kurşun 
Demir 
Baryum 
Demir 

• » 

Bayrum 
Kurşun 
Gümüş 
Krom 
Baryum 
Manganez 
Kurşun 

» 
» 
» 

Demir 
Çinko 
Manganez 
Kurşun 
M. Kömürü 
Manganez 

» 

Pazarcık, (Harmancık) 
Pazarcık, (Pancar) 
Merkez, (Çakıroğlu) 
Göksün, (Kireç - Fındıklı) 
Pazarcıik, (Nasırlı) 
Göksün, (Kızılcık) 
Merkez, (Kuzucak) 
Afşin, (Kötüre) 
Afşin, (Hunu) 
Göksün, (Kavşit - K. Kızılcık) 
Pazarcık, (Çatalağaç-YumaMı) 
Göksün, (Kanlikavak) 
Göksün, (Yeniyapan) 
Göksün, (Keklikoluk) 
Göksün, (Çardak) 
Türkoğlu, (Geceli) 
Merkez, (Elmalar) 
Göksün, (Kavsit) 
Merkez, (H. İbrahimuşağı) 
Türkoğlu, (Aş. İmalı) 
Göksün, (Ericek) 
Göksün, (Çardak) 
Türkoğlu, (Dedeler - KaraJıa-
sanuşağı) 
Afşin, (Âlimpınarı) 
Pazarcık, (Helete) 
Elbistan, (Topkırankale) 
'Türkoğlu, (iSarılar) 
Pazarcık, (Nasırlı) 
Merkez, (Çağlayan) 
Merkez, (K. Çerit) 
Merkez, (Humbur) 
Merkez, (Humbur) 
Elbistan, (Akpınar) 
Göksün, (Çağlayan) 
Göksün, (Yaylacak) 
Merkez, (Sisne) 
Göksün, (Çamurlu) 
Merkez, (Elmalı) 
Merkez, (Elmalı) 
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S. No. Ar. No. 1. T. No. Cinsi İlçesi, (Mevkii) 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

3572 
3724 
4105 
6314 
7171 
7289 
7326 
7565 
7652 

4828 
4945 
5190 
5181 
6952 
6915 
6843 
7292 
7217 

Demir 
Altın 
Manganez 
Barit 
Demir 
Kurşun 
Barit 

» 
» 

Bulunmuş, maden, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı 
Sahalar 

:S. No. Bu. No. İr. No. Cinsi İlçesi, (Mevkii) 

Krom. 
Demir 
Krom 
Manganez 
Baryum 

Barit 
Demir 

Merkez, (Köprüağzı) 
Elbistan, (Kandilçiftlik) 
Merkez, (Fituşağı) 
Merkez, (Küçüknac&r) 
Türkoğlu, (Karahasanuşağı) 
(Dedeler) 
Merkez, (Şekerobası) 
Elbistan, (Nergele -Çiftlik) 

1 
2 
3 
4 
5 

26 
160 
246 
4-28 
565 

Maraş ili içerisinde 18 . 1 . 1971 gününe kadar işletilmekte olan maden sahalarının yer, cins ve ne 

safhada olduklarını gösterir cetveldir 

(Arama ruhsatlı sahalar) 

S. No. Ar. No. Cinsi İlçesi, (Mevkii) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 

8050 
8080 
8089 
8086 
8087 
8088 
8090 
8092 
8093 
8098 
8099 
8101 
8102 
8105 
8110 
8115 
8121 
8122 

M. Kömürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Afşin, (Kaşarlı) 
Elbistan, (Mekna) 
Elbistan, (Köseyahya) 
Elbistan, (Avluya) 
Afşin, (Bügaıt) 
Afşin, (Kuşboyası) 
Elbistan, (llçecik) 
Elbistan. (Til) 
Elbistan, (İğde) 
Elbistan, (İğde) 
Elbistan, (Küzükyapalak) 
Elbistan, (Til Hüyük) 
Elbistan, (Kökes) 
Elbistan, (Kökçek) 
Elbistan, (İğde) 
Elbistan, (Maraba) 
Elbistan, (Karaelbistan) 
Elbistan, (Ezaniye) 
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Merkez, (Kafarlı) 
Göksün, (Saraycık) 
Merkez, (Nasırlı) 
Merkez, (Dodalı) 
Merkez, (Türkoğlu) 
Elbistan, (Eskiköy) 
Merkez, (Örsen) 
Göksün, (Kızılcıksuyu) 
Göksün, (Büyükkızılcık) 
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S. No. Ar. No. Cinsi 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
'55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

8123 
8127 
8128 
8129 
8130 
8131 
8132 
8134 
8137 
8140 
8143 
8144 
8145 
8146 
8147 
8148 
8149 
3150 
8151 
8152 
8153 
8154 
8155 
8156 
8158 
8163 
8164 
8177 
8184 
8185 
8189 
8190 
8191 
8192 
8193 
8194 
8197 
8199 
8201 
8202 
8203 
8204 
8206 
8207 
8208 
8209 
8211 
8212 

» 
-» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi, (Mevkii) 

Elbistan, (Kışla) 
Elbistan, (Kösekâhya) 
Elbistan, (Evcihöyük) 
Elbistan, (Kagayapalak) 
Afşin, (Erçene) 
Afşin, (Hurman) 
Afşin, (Kuşkayası) 
Elbistan, (Zerdekeş) 
Elbistan, (Til Höyük) 
Göksün, ('Çardak) 
Elbistan, (Kalealtı) 
Elbistan, (Ecehöyük) 
Elbistan, (ıSarıyatak) 
Elbistan, (Deveboynu) 
Elbistan, (Gökçek) 
Afşin, (Hurman) 
Afşin 
Elbistan, (Maralba) 
Elbistan, (K. yapalak) 
Göksün, (Tombik) 
Afşin 
Elbistan, (Balıkçıl) 
Elbistan, (M,aşlab) 
Elbistan, (Mehra) 
Elbistan, (Til) 
Elbistan, (Kalaycılk) 
Afşin, (Kaşanlı) 
Afşin, (Lorsun) 
Afşin, (Lorsun) 
Elbistan, (Demirciler) 
Elbistan, (Güblüce) 
Elbistan, (Karaelbistan) 
Afşin, (ıSoğuoak) 
Afşin, (ıSoğueak) 
Elbistan, (İVEalaş) 
Elbistan, (Kışla) 
Afşin, (Çomudüz) 
Afşin, (PoSkoflu) 
Afşin, (Karagöz) 
Afşin, (Hurman) 
Afşin, (ıSopueak) 
Elbistan, (K. yapalak) 
Afşin 
Afşin, (Lorsun) 
Afşin, (Alemdar) 
Elbistan, (Ambarcık) 
Afşin, (ISoğueak) 
Elbistan, (Ketizman) 
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S. No. Ar. No. Cinsi İlçesi, (Mevkii) 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

8219 
8220 
8221 
8222 
8224 
8225 
8226 
8227 
8228 
8221 
8233 
8234 
8236 
8243 
8245 
8249 
8250 
8251 
8252 
8253 
8254 
8255 
8256 
8258 
8262 
8265 
8268 
8282 
8287 
8288 
8289 
8304 
8307 
8322 
8324 
8333 
8348 
8382 
8384 
8385 
8396 
8407 
8411 
8412 
8413 
8418 
8426 
8428 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Afşin 
Elbistan, (Mahra) 
Elbistan, (Kalaycık) 
Elbistan 
Afşin, (Alemdar) 
Afşin, (Kızılkaya) 
Afşin, (Kuşkayası) 
Afşin, (Tanır) 
Elbistan, (Ambarcık) 
Afşin, (Porsuıklu) 
Afşin, (Porsuklu) 
Afşin, (Lorsan) 
Afşin, (Alimpmar) 
Afşin, (Hurman) 
Afşin 
Afşin, (Kuşkayası) 
Afşin, (Soğucak) 
Afşin, (Arıltılı) 
Elbistan, (Gökçek) 
Elbistan 
Elbistan, (Sosyallı) 
Afşin, (Hura) 
Elbistan, (İğde) 
Afşin, (Emirilyas) 
Elbistan, (Çiçek) 
Elbistan, (Hadır) 
Elbistan 
Afşin, (Hasar) 
Elbistan, (İncecik) 
Elbistan, (Çardak) 
Afşin, (Erçene) 
Elbistan, (Evaaniye) 
Elbistan, (Balıkçıl) 
Göksün, (Kamışlık) 
Elbistan, (Evcİhöyük) 
Elbistan, (Demirciler) 
Elbistan, (K. yapalak) 
Afşin, (Güllüce) 
Afşin, (Türkçayırı) 
Afşin, (<Nişanit) 
Afşin, (Hura) 
Afşin, (Emirilyas) 

. Afşin, (Gollüce) 
Elbistan, (S. yatak) 
Afşin, (Agaşar) 
Afşin, (Kitiz) 
Afşin 
Afşin 
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S. No. Ar. No. Cinsi İlçesi, (Mevkii) 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
1135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146, 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

8434 
8435 
8436 
8438 
8439 
8440 
8450 
8451 
8452 
8453 
8455 
8456 
8469 
8472 
8473 
8562 ' 
8532 
8633 
8639 
8641 
8643 
8645 
8646 
8647 
8652 
8655 
8656 
8657 
8659 
8660 
8702 
8704 
8731 
8782 
8832 
8855 
8881 
9007 
9060 
9105 
9805 
9953 

10284 
10339 
10349 
10467 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Krom 
M. Kömürü 

: • > 

Bakır 
M. Kömürü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alüminyum 
» 

Amyant 
Demir 
Amyant 
M. Kömürü 
Bakır 
Krom 
Manganez 
Demir 
Kurşun 

» 
Manganez 
Kurşun 

Afşin, (L ursun) 
Afşin, (Türksever) 
Afşin, (D eveboynu) 
Afşin, (Türksever) 
Afşin, (G özpmar) 
Afşin, (ıSinekli) 
Afşin, (Alemdar) 
Afşin, (Alemdar) 
Afşin 
Afşin, (Bozyer) 
Afşin, (Erçene) 
Afşin, (Agaçaşar) 
Pazarcık, (Tıaşdemir) 
Afşin, (Deveboynu) 
Afşin, (Karagöz) 
Göksün, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Elbistan, 
Göksün, 
Göksün, 
Göksün, 
Göksün, 

(Timurta) 
(İğde) 
(Ilgın) 
(Ilgın) 
(Tilhöyük) 

(Türkören) 
(Köseolan) 
(Kösyayla) 
(İncecik) 
(Kığla) 
(İğde) 
(İncecik) 
(Tilhöyük) 
(E. höyük) 
(Evzaniye) 

(Kamışçık) 
(Hataş) 
(Acıelma) 
(Armutlu) 

Afşin, (T. çayırı) 
Afşin, (1 
Göksün, 
Ferkuş 

\ Pazar cıık. 
Elbistan, 
Genç, (F 
Göksün, 
Elbistan, 
Andırın, 
Göksün, 

ncirli) 
(Çardak) 

, (Elmalar) 
(Milyanlı) 

'. Kayalı) 
(Timurağa) 
(Gamışdere) 
(Arıklar) 
(Mürşel) 
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vS. No. 

161 
162 
163 
164 
165 
1616 
167 
168 
169 

Ar. No. 

10533 
10550 
10612 
10654 
10681 
10804 
10837 
10919 
11336 

Cinsi 

M. Kömürü. 
Kurşun 
Pirit 
Krom 
Bakır 
Manganez 
Krom 
» 
» 

Maraş Milletvekili iSaym İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edilen ma
denlere dair yazılı soru önergesine ait cevap 

Sorau : 1 
Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edilen 

madenlerin yer, cins, miktar, ruhsat ve işletme 
durumları nedir? 

Cevap : 1 
Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edilen 

madenlerin, yer, cins, miktar, ruhsat ve istetme 
durumlarını gösterir cetveller eklidir. 

Soru : 2 
Maraş'ta M. T. A, ya bağlı tor teşkilât ku

rulması bahis konusu mudur? 
Cevap : 2 
Maraş'ta, Maden Tetkik ve Arama Enstitü

sü Genel Direktörlüğünce 1971 yılı içinde iki 
gezici ve geçici ekip çalışmalar yapacak olup 
başkaca bir teşkilât kurulması bahis konusu de
ğildir. 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'
ün, Akseki Orman İşletmesinin en kesif orman
larının hangi bölgede olduğuna dair sorusu ve 
Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı cevabı 
(7/418) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Akseki işletmesinin en kesif ormanları 
hangi bölgededir?? 

2. Cevizli bucağı her yftnü ile örnek işlet
me açılmasına elverişli bir saha değil midir? 

3. Cevizli'de bir orman isletmesi kurulması
na engel var mıdır? 

İlçesi, (Mevkii) 

Andırın, (Efrazlı) 
Afşin 
Afşin, (Çukurçayır) 
Pazarcık, (Söğütlü) 
Göksün, (Timurağa) 
Elmalı 
H. Höyük 
Elbistan, (A. Çiftlik) 
Çiğli 

4. Cevizli bölgesinin orman geliri nedir? 
(Cevizli mülki hudutları içerisinde) 

T. C. 
Orman Bakanlığı 16 . 2 . 1971 

39 
Konu : îhsan Ataöv'ün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . • 1 . 1971 gün 7/418-2770/20791 sa

yılı yazınız. 

Akseki Orman İşletmesi Cevizli bucağında 
Örnek Orman İşletmesi açılmasına dair Antalya 
Milletvekili Sayın îhsan Ataöv'ün yazılı soru 
önergesiyle alâkalı cevabi muhtıra ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv'ün 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabi muhtıra. 

1. Akseki Orman İşletmesinin en fazla or
manlık sahası bulunan bölgeleri sırası ile îbra-
dı, Akseki, Cevizli, Kuyucak, Murtiçi ve Geriş 
Wölgeleridir. (Ek. 1) 

2. Örnek Orman işletmelerinin kuruluş ga
yeleri; «Türkiye'de entansif bir orman işletme
ciliğine örnekler vermek, ormancılık problemle
rini ilim ve tekniğin ışığı altında çözmek, Or
man Fakültesi ve Meslek Okulları öğrencilerine 
staj ve tatbikat ekskürsiyonlarmm yaptırıla
bileceği öğretim ve eğitim merkezleri kurmak, 
idare ve tatbikatla çalışan meslek elemanlarının 
tecrübe ve görgülerinin artırılması için kursla
rın yapılabileceği tekâmül merkezleri elde et
mek» tir. 
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Halen Antalya Başmüdürlüğü mıntakasmda 
bu maksatla açılmış Çığlıkara ve Düzlerçam 
Örnek Orman İşletmeleri mevcudolup ihtiyaca 
yeterlidir. 

Bu nedenle Akseki İşletmesi Cevizli buca
ğında örnek Orman İşletmesi açılmasına lüzum 
ve zaruret yoktur. 

3. Yeni metotlarla düzenlenmiş amenajman 
plânlı 26 seriyi ihtiva eden Akseki Orman İşlet
mesinin halihazırda gerek talep ve gerekse yol 
durumu itibariyle ancak 9 serisinde çalışılabil-
mektedir. 

Antalya projesinin tahakkuku halinde Akse
ki İşletmesinde de bütün serilere girilmek su
retiyle entansif çalışmaya gidileceğinden o za
man ortaya çıkacak durum nazara alınarak Ce-
vizli'de Orman İşletmesi açılıp açılmama hususu 
tezekkür edilecektir. 

4. Cevizli bucağında Cevizli ve Kuyucak 
bölgeleri bulunmakta olup 1970 yılında yapılan 
satışlardan elde olunan gelir 1 933 562 liradır. 

15. — Sakarya 'Milletvekili Hayrettin TJysaV-
ın, Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Akbalık kö
yünün su taşkınlarından korunmasına dair soru
su ve Köy İsleri Bakanı Turhan Kapanlı ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nahit Men-
tese'nin yazılı cevapları (7/429) 

24 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta

biî Kaynaklar ve Sayın Köy İşleri bakanları 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Sakarya ilinin Akyazı ilçesine bağlı Akba
lık köyü her yıl Mudurnu çayının taşması yü
zünden büyük zarar görmektedir. Özellikle kış 
iaylarında şiddetli yağışlar yüzünden çayın sa
ğında ve solunda bulunun şeddeleri aşan taş
kın, Iköyün hem evlerine, hem ©kinlerine zarar 
vermektedh.'. 

Bu yağışlar özellikle köyün evlerini de 
tehdidetmektedir. 

Bu nedenle: 
1. Akbalık köyünün bu zarar ve tehdit

ten kurtarılması için Mudurnu çayı kenarın

daki şeddelerin takviyesi gerekmektedir. Ted
bir alınması lazımdır. Bu konuda ne düşünü
lüyor. 

2. Bu yıl bu işin ele alınması mümkün 
mü? 

3. Adı geçen işe ne zaman başlanacak 
ve ne zaman bitirilecektir? 

T. O. 
Köy İşleri Bafeanlığı 19.2.1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 537-01951 

Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 12 . 1970 gün ve Genel Sek. 

Kanunlar Müdürlüğü 7/429-2796/20878 sayılı 
yazıları. 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal tarafından Millet Meclisti Başkanlığına su
nulup Bakanlığıma tevdi buyurulan «Salkarya 
ili Akyazı ilçesine bağlı Akbalık köyünü taş
kına mâruz bırakan Mudurnu çayı etrafındaki 
şeddeleri yükseltmek suretiyle, taşkının önlen
mesi» ne dair 24 . 12 . 1970 tarihli soru öner
gesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy İşleri Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal'ın «Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Ak
balık köyünü taşkına mâruz bırakan Mudur
nu çayı etrafındaki şeddeleri yükseltmek sure
tiyle, taşkının önlenmesi» hakkında Millet Mec
lisi Başkanlığının 8 . 1 .-1971 gün ve Genel Sek. 
Kanunlar Md. lüğü 7/429-2796/20878 sayılı ya
zılarına ekld olarak alman ve Köy İşleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılması iıstenilen 24.12.1970 
tarihli önergesinin cevabıdır. 

Taşkınların önlenmesi 7457 sayılı Kanun 
uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı DSİ Genel Müdürlüğüne lait bir görev bu-1 

lunduğu cihetle Sakarya Akyazı ilçesinin Ak
balık köyünü taşjkına mâruz bırakan Mudurnu 
çayı etrafındaki şeddelerin yükseltilmesi hu
susunda Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bu-

. lunmamaktadır. 
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24 . 2 . 1971 
T. 0. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve G-enel İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı :16- 71/1 -391/100 

Sayı : 9901 

Konu : Sakarya Milletvekili Sayın 
Hayrettin Uysal'm yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü, 8 . 1 . 1971 tarih ve 2796/20878-7/429 sa
yılı yazı. 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'-
ın Sakarya idi Akyazı ilçesine bağlı Akbalık kö
yünün su taşkınlarından korunmasına dair ya
zılı 'soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Nahit Menteşe 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayriettin Uysal'm 
«dSakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Akbalık kö
yünün su taşkınlarından korunmasına» dair 

yazılı soru önergesine ait cevap. 

Soru : 
Sakarya ilinin Akyazı ilçesine bağlı Akbalık 

Mâyü her yıl Mudurnu çayının taşması yüzün
den büyük zarar görmektedir. Özellikle kış ay
larında şiddetli yağışlar yüzünden çayın sağın
da ve solunda bulunan sedleri aşan taşkın, 
köyün hem evlerine, hem ekinlerine zarar ver
mektedir. 

!Bu yağışlar özellikle köyün evlerini de teh-
didetmektedir. 

Bu n'edenle : 
J. Akbalık köyünün bu zarar ve tehditten 

kurtarılması içlin Mudurnu çayı kenarındaki 
sedlerin takviyesi gerekmektedir, edibir alın
ması lâzımdır bu konuda ne düşünülüyor. 

2. Bu yıl bu işin ele alınması mümkün mü? 
3. Adı geçen işe ne zaman başlanacak ve ne 

zaman bitirilecektir? 
Cevap : 
ISakarya - Akyazı - Akbalık köyünün taşkın

dan korunması konusu mahallinde yaptırılan in
celemede; problemin Mudurnu çayı kıyı oyul
masından ileri geldiği ve fakat âcil tedbir alın
masını gerektirecek nitelikte olmadığı, esasen 
çayın diğer kısımlarında da buna benzer oyun
tuların mevcudolduğu müşahede edilmiştir. 

81.6 milyon TL. yatırım bedeli Aşağı Sakar
ya I. merhale projesinin bir ünitesini teşkil eden 

* 17.2 milyon TL. yatırım bedeli Mudurnu çayı 
ıslahı işine 1966 yılında başlanmış Sakarya neh
ri kavşağından membaa doğru 18 Km. lik kıs
mı ıslah edilmiş olup, mütebaki kısmın ıslahı da 
bütçe imkânlarına bağlı olarak 1973 yılında ta
mamlanacak şekilde programlanmıştır. 

16. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, ka
çakçılığın önlenmesi için alınan tedbirlerin tat
bikine dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet îhsan Birincioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/435) , 

14 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Te

kel Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tam* 

Kaçakçılıkla mücadele konusunda takibedi-
len hatalı yol hem kaçakçılığın alabildiğine ge
nişlemesine engel olamamış hem de rüşvet gibi 
bâzı idari hastalıkların korkunç ölçülere var
ması sonucunu doğurmuştur. 

Masum vatandaşın çarşıdan satmaldığı bir 
küçük eşya aramalara ve takibata konu teşkil 
ederken, binlerce ton kaçak eşya serbestçe teş
hir edilip; 

— özel çarşılarda satılmaktadır. 
Diğer taraftan kaçakçılıkla ilgili mevzuat, 

bâzı kimseler tarafından çeşitli oyunlarla Ha
zineyi soymak için kullanılmaktadır. 

Kaçakçılığı önleyici iktisadi tedbirler alın
madıkça sınır boyundaki ziraat arazisinin ma
yınlanması da faydadan çok, zarar doğurmak
tadır. 

Bu konuda Hükümetin çalışmaları ve yeni 
tedbirleri var mıdır? 
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T. O. 19 . 2 . 1971 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Güm, On. Md. Gümrük İşleri 

Md. K/l 
Sayı : 13075/145-13075 

Konu : Konya Millet
vekili Vefa Tanır'm 
'önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 1 . 1971 günlü Kanunlar Müdür

lüğü sözlü 2835/21182 - 7/4335 
Bu yazıları ile gönderilen Milletvekili Sayın 

Vefa Tanır'ın 14 . 12 . 1971 günlü önergesine 
verilen cevap iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
A. İhsan Birincioğlu 

'Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. O. 19 . 2 . 1971 
•Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Güm. Gn. Md. Gümrük İşleri 

Md. K/l 
iSayı : 13075/145 -13075 

Sayın 
Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve ya
zılı olarak Bakanlığımca cevaplandırılması is
tenilen 14 . 12 . 1970 günlü önergenize karşılık
tır. 

6815 sayılı Kanunla; sınır, kıyı ve karasu
larımızın muhafaza ve emniyetiyle gümrük böl
gesinde kaçakçılığın men'i, takibi ve tahkiki 
vazifesi içişleri Bakanlığına, kara hudutlan-
mızdaki gümrük kapıları ile gümrük teşkilâtı 
bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest 
bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahala
rında, Marmara Denizi ile Çanakkale ve Kara
deniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük 
bölgesinde de Bakanlığımız görevli kılınmıştır. 

Bu kanuna göre, Bakanlığımın görev saha
sında her türlü kaçak olaylarını önleme yolun
da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Anoak za
bıta tedbirleriyle kaçakçılığın mutlak olarak 
önlenmesine imkan görülememekte, zabıta ted
birleri yanında kaçakçılığın önlenmesi için ik
tisadi tedbirlerin birinci plânda yer alması lâ-
zımgeldiği görüşünde bulunulmaktadır. 
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Memleketimizde büyük şehirlerde halk ara
sında (Amerikan Pazarları) diye adlandırılan 
ve muhtelif cins eşya satışı yapılan dükkân ve 
mağazalar bulunmaktadır. 

Buralarda teşhir edilen ve satılan eşyanın 
bir kısmı kısmen memleketimizde imal edilen 
eşyayı teşkil etmekte olup, halkımızın yabancı 
menşeli eşyaya olan temayülü dolayısiyle mem
leket mallarına yabancı etiket koymak suretiy
le mezkûr pazarlarda yabancı eşya olarak satıl
masına sebebiyet verilmektedir. 

ISözü edilen mağazalarda teshir edilen ve 
satılan eşyanın diğer kısmı, yabancı memleket
lerden gelen yolcular ve bilhassa işçilerimiz ta
rafından getirilen ve Gümrük Kanunu hüküm
lerine göre muaf olarak yurda sokulan zat ve 
eşyasını teşkil etmektedir. 

Bu suretle mezkûr mağazalarda etiketleri 
değiştirilmek suretiyle satılan yerli malı eşya 
ile yolcular tarafından getirilen yabancı men
şeli eşyanın kaçakla bir ilgisi bulunmamakta
dır. 

Bununla beraber mezkûr mağazalarda satı
lan eşyanın bir kısmı, maalesef yurda muhtelif 
kanallardan kaçak olarak sokulmaktadır. An
oak bunların kaçak olduklarını delillendirme-
deki zorluğa rağmen konu üzerinde hassasiyet
le durulmakta, zaman zaman yapılan kontrol-
lar ile devamlı olarak mücadele mümkün oldu
ğu nisbette yürütülegelmektedir. 

önergenizdeki; kaçakçılığı önleyici iktisadi 
tedbirler alınmadıkça sınır boyundaki arazinin 
mayınlanmasının faydadan çok zarar doğurdu
ğu yolundaki görüşünüze iştirak olunmaktadır. 

Güney ve Güney - Doğu sınırlarımızdaki bir 
kısım arazinin mayınlanmış olmasının kaçakçı
lığı önliyemediği bir vakıadır. Bu arazinin ma
yınlardan temizlenmesi ve tarıma tahsisi şahsan 
üzerinde önemle durduğum bir konudur. 

Kaçakçılığın önlenmesi için gerek idari ge
rekse iktisadi yönden gerekli tedbirler alınmak
ta ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
A. ihsan Birincioğlu 

'Gümrük ve Tekel Bakanı 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, De
niz Ticaret Filomuzun geliştirilmesine dair soru
su ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul'un yazılı 
cevabı (7/436) 
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14 . 12 . 1970 
'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygiyle arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

Her yıl yabancı gemilere ödenen yüksek mik
tardaki navlunlar dış ödeme dengemizi bozmak
tadır. Bu bakımdan deniz ticaret filomuzun ge
liştirilmesi (gerekmektedir. 

Hükümetin bu hususta düşüncesi nedir? Ne 
gibi hazırlıkları vardır? 

T. d. 
Ulaştırma Bakanlığı 19 . 2 . 1971 

Liman ve Denizişleri Dairesi 
Başkanlığı 

Şubesi: Ulaştırma Md. 
U-1/8 -1/552 -1998 

Konu: Konya Milletvekili Ve
fa Tanır'm soru önergesinin 
cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 16 . 1 . 1971 gün ve Genel ISek. Ka

nunlar Md. 7/436 - 2836/21175 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, deniz ti

caret filomuzun geliştirilmesine dair yazılı soru 
önergesinin cevabı, üıç nüsha olarak ilişikte tak
dim kılınmıştır. 

Bu cevabın bîr örneği bilgi için Başbakan
lığa da sunulmuş bulunmaktadır. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Orhan Tuğrul 

Ulaştırma Bakanı 

Konya Milletvekili tSayın Vefa Tanır'in de
niz ticaret filomuzun geliştirilmesine dair yazılı 
soru önergesinin cevabı : 

Memleketimiz dış ticaret malları taşımaları
nın en büyük kısmının ideniz yolu ile yapılmak
ta olduğu bilinmektedir. 

Yurdumuzun önde gelen millî menfaatleri 
göz önünde tutularak hazırlanmış bulunan I nci 
ve II nci Beş Yıllık Kalkınma plânları ve bun
ların yıllık programları ve Hükümetimiz prog
ramları ile; gemi inşa ve deniz ulaştırma sek
törlerinin kalkınmasını teminen, mevcut tersa
nelerimizin noksanlarının tamamlanarak tevsii 
ve yeni tersaneler kurulması suretiyle yurt içi 

gemi inşa kapasitesinin artırılması ve modern
leştirilmesi, deniz ticaret filomuzun genç, mo
dern ve süratli gemilerle takviye ve idamesi, it
hal ve ihraç mallarımızın en az yarısının kendi 
gemilerimizle taşınması ve dış sularda yabancı 
bayraklı gemilerle rekabet edebilmesi, bâzı ka
yıtlarla gemi ithaline müsaade olunması, gemi 
inşaatında ve yapılacak taşımalarda teşvik ted
birleri ittihazı esas alınmış bulunmaktadır. 

Gemi inşa Sanayii ile deniz ulaştırma sektör
lerine plânlı dönemde verilen önemin, hem de
niz ticaret filomuzun ve (hem de deniz ticareti
mizin geliştirilmesinde büyük etkisi bulunacağı
na şüphe yoktur. 

I - Bu hususları da dikkat nazara alan Hü
kümetimiz, 10 Temmuz 1968 tarih ve 12046 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanan 6/10148 sayılı 
Kararname ile, Türk Deniz Ticaret Filosunun 
geliştirilmesi esaslarını tesbit etmiştir. 

Tesbit olunan ve başlıcaları aşağıda sırasiy-
le özetlenen bu esaslara ıgftre, Deniz 'Ticaret Filo
muzun ; 

a) İkinci Plân dönemi sonunda dış ticaret 
hacminin asgari % 50 sini karşılaması ve ayrı
ca mutasavver % 25 ticaret artışı hacmini karşı
layacak bir seviyeye çıkarılması, 

b) Geliştirilmesi amaciyle yapılan çalışma
larda yeni gemi inşa sanayii ve tersanelerin te
sis ve tevsiinin öncelikle dikkate alınıp destek
lenmesi, 

e) Yurt içinde inşa ve yurt dışından elve
rişli kredi şartları ile, belirli yaş ve tonajda it
hal olunacak gemilerle muayyen bir tonaj sevi
yesine kavuşturulması, 

ç) Yurt içi gemi inşa sanayiinin geliştiril
mesi ve kredi, vergi muafiyeti, vergi iadesi, ya
tırım indirimi gibi tedbirler ittihazı suretiyle 
teşviki, 

d) Gemi inşa, ithal ve tamir hizmetlerinin 
bir yönetmelikle tesbit olunacak esaslar dâhi
linde yürütülmesi, 

e) Dış deniz taşıma gelirlerinin vergi ted
birleriyle himaye ve desteklenmesi, 

f) Türk mallarını taşıma gücü ve imkânını 
artıracak tedbirlerin araştırılıp tesbiti, 

Derpiş olunmuştur. 
II - Bu konuda alınmış ve alınmakta olan 

tedbirleri de şiöylece özetliyebiliriz. 
1. Mevcut ve yeni kurulacak tersaneler ba

kımından : 
a) Mevcut tersanelerimizin ıslahı suretiyle 
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kapasitelerinin artırılması ve bu arada da Ca-
mialtı tersanesinin tevsii cihetine gidilmiştir. 

b) Kamu sektörü için Pendik'te yıllık in
şa kapasitesi birinci kademede 75 000 ve ikin
ci kademede 120 000 ton ve özel sektör için de 
Tuzla'da yıllık kapasitesi 50 000 ton civarında 
olacak birer tersane inşası kararlaştırılmış ve 
gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 

2. Yurt içi gemi inşaatı bakımından : 
a) Evvelce olduğu gibi yurt içi gemi inşa

sı için gerekli malzemenin ithali imkânı, 
10 . 8 . 1970 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
yeni bir, «Gemi Koordinasyon Yönetmeliği» ile 
tekrar temin olunmuştur. 

b) Özel sektör tersanelerinde inşaatları da
ha önceki yıllarda (başlıyan ve 100 - 4 000 ton 
arasında değişen çeşitli tonajda gemi inşa edi
lerek hizmete girmiştir. Bunlar arasımda 4 000 
Dwt. luk bir tanker de vardır. 

c) Kamu sektörü tersanelerinde her biri 
12 500 Dwtveyt tonluk iki kuru yük gemisi in
şa edilerek servise konulmuştur. 

d) Halen inşa edilmiş veya edilmekte olan 
feribot, araba vapuru, şehir hattı gemileri dışın
da da, D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. için her 
biri 15 000 - 17 000 Dedweyt tonluk iki cevher, 
4 500 - 6 000 Dewdeyt tonluk iki kuru yük ve 
1 200 - 2 700 Dwt. luk 8 aded kosterin inşaları 
da programa alınmıştır. Kosterlerden 4 ünün 
Denizcilik Bankası ve birinin de özel sektör ter
sanelerinde inşaaları mukaveleye bağlanmıştır. 

3. Gemi ithalâtı bakımından : 
a) Kamu sektörü için 60 000 DWT. luk 

bir tanker satınalmarak hizmete girmiştir. 4 ü 
Polonya'da, 6 sı da Yugoslavya'da inşa ettiri
len beheri 12 500 DWT. luk 10 aded kuru yük 
gemisinin de altısı servise konulmuştur. Bu ku
ru yük gemilerinden bakiye dördü de bu yıl 
ortalarına doğru teslim alınacaktır. 

b) Özel sektör tarafından da 34 000 DWT. 
luk bir tanker, 28 805 DWT. luk bir dökme yük 
ve her biri 15 700 DWT luk iki kuru yük ge
misi satmalınarak hizmete konulmuştur. 

4) Taşıma işleri bakımından : 
1 . 7 . 1969 tarihi itibariyle 100 Gros ton

dan yukarı gemilerden müteşekkil tonajı 
051 325 gros ton iken 1970 yılı sonunda 723 884 
gros tona ulaşmış bulunan deniz ticaret filomu
zun, uluslararası taahhütlerimiz zedelenmeden, 

genel, katma ve özel bütçeli idareler ve bun
lara bağlı daire, müessese ve teşekküllerle kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve sermayesinin yansımdan 
fazlası Devlete ait ortaklıkların taşıma işlerini 
düzene koyan 2ö . 4 . 1969 tarih ve 13185 sa
yılı Resmî Gazetede münteşir 6/11513 sayılı Ka
rarnameden yararlanarak iş imkânlarını artır
ması da sağlanmıştır. 

5. Diğer himaye tedbirleri bakımından: 
Gerek yurt içi gemi inşaa sanayiimizin ve 

gerek deniz ticaret filomuzun ayrıca himayesi 
için, Gümrük Resmi muafiyeti, vergi iadesi, kre
di temini, Gider ve Kurumlar vergileri istisna
ları, ithalde alman İstihsal Vergisi, Rihtım ve 
Damga Resmi ve Belediye Harcı muafiyeti gibi 
tedbirler alınmış (bulunmakta ve mevcut ve ku
rulacak tersanelerin gerekli eğitilmiş iş gücü 
ihtiyacını karşılamak, gemi inşa sanayiindeki 
modern teknolojileri izleyip millî gemi inşa sana
yiine adapte etmek, iç ve dış deniz ulaştırmasını 
teşvik ve deniz ulaşımını daha cazip ve rantaibl 
bir duruma getirmek amaciyle alınacak diğer 
tedbirler üzerinde de gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

III - Sonuç: 
Hükümetimizin, üzerine büyük bir hassasi

yet ve ciddiyetle eğildiği Deniz Ticaret Filomu
zun geliştirilmesi konusundaki, 

a) Düşüncesinin, Kalkınma Plânına uygun 
olarak ittihaz edilmiş yukarda mârufc karar
larda, 

b) Hazırlıklarının da, alınmış ve alınma
sına çalışılmakta olduğuna daJha önce işaret edi
len tedbirlerde, 

Mündemiç bulunduğunun bu vesile ile belir
tilmesi de yerinde görülmüştür. 

18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, idari 
reformun biran evvel gerçekleştirilmesine dair 
sorusu ve İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu'-
nun yazıh cevabı (7/437) 

14 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

idari ıslahat, kalkınma plânlarında öngörül-
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düğü gibi; hükümet programlarında da açıkça 
vadedilmiştir. 

Kamu hizmetlerinin az masraflı olması ve 
yurttaşı devlet idaresi ile münasebetlerinde tat
min edecek intizama kavuşturması ancak bilgi
li bir idari reformun gerçekleştirilmesi ile kabil 
olur. Buna rağmen idari reformun gerçekleş
tirilmesi yolunda hâlâ ciddî bir adım atılmış 
değildir. 

Bu husustaki Hükümet düşüncesi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 2 . 1971 

Araştırma - Plânlama ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : S./73 -144 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 16.1.1971 günlü ve 7/437-2837/21181 
sayılı yazıları. 

ilgideki yazıya ekli Konya Milletvekili Vefa 
Tanır'ın yazılı soru önergesi incelenmiş ve ce
vabı özetle aşağıda belirtilmiştir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma plânla
rında öngörülen ve Hükümet programında yer 
alan idari reform çalışmaları, içişleri Bakanlığı 
bünyesinde, 1967 yılında başlatılmıştır. 

1967 yılında girişilen reform çalışmalarında 
güdülen amaç, kamu hizmetlerini ve idare me
kanizmasını yetersiz hale getiren bünye rahat
sızlığını toptan gidermek olmuştur. Çünkü za
man içerisinde ortaya çıkan sorunları çözüm
lemek amacıyla getirilen münferit idari ısla
hat tedbirleri ve kanun değişiklikleri geçici 
rahatlamalar yaratmaktan öteye bir yarar sağ-
lıyamamıştır. Bu nedenle temeldeki asıl neden
leri ortaya çıkarmak için uzun ve o nisbette güç 
bilimsel araştırma yoluna gidilmiş ve bakanlı
ğın merkez ve taşra kuruluşları ile mahallî ida
re birimleri üzerinde yapılan araştırma çalışma
ları ancak 1970 yılı içerisinde sonuçlandırıla-
bilmiştir. 

Şimdiki durumda bakanlık personelinden 
kurulu teknik bir kadro araştırma bulgularını 
değerlendirmekte ve sonuçlarını mporlar halin
de ilgililerin görüşüne sunmaktadır. 

Bu arada yapılan ilk değerlendirmelerin ışı
ğı altında ve özellikle plânlı döneme girildikten 
sonra artış gösteren taşra ve merkezi seviyeler-
deki araştırma, plânlama ve koordinasyon ih

tiyaçlarını karşılamak üzere Araştırma - Plânla
ma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ismiyle 
yeni bir teşkilât kurulmuştur. Bu teşkilât içiş
leri Bakanlığının yeniden düzenlenmesinde ilk 
adımı teşkil etmektedir. Genel Müdürlüğün ku
rulmasına yol açan araştırma bulgularının de
ğerlendirilmesi sonunda yazılan «il Genel ida
resi ve Plânlı Kalkınma» başlıklı rapor, yapı
lan çalışmaları tanıtmak amaciyle ilişikte su
nulmuştur. Raporun sonundaki listede görüle
ceği üzere, değişik konulardaki araştırma bul
gularını değerlendirmek üzere yazılan rapor sa
yısı 167 ye, bunların toplam sayısı tutarları 
da 15 000 e ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakam
lar çalışmaların portesi hakkında bir fikir ve
rebilir. 

Değerlendirmelerin sonuçlandırılmasından 
sonra içişleri Bakanlığı, il Genel İdaresi ve Ma
hallî idarelerimiz, Türkiye'nin bugün içerisinde 
bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik şart
lara ve plânlı kalkınma döneminin gereklerine 
uygun bir biçimde yeni baştan düzenlenecek 
ve sorumlu oldukları kamu hizmetlerini rahat
lıkla başarabilecek hale getirileceklerdir. 

Haldun Menteşeoğlu 
içişleri Bakanı 

Not : Bu tezkereye ilişik 'projeyi ihtiva eden 
kitap kesafeti sebebiyle Tutanak Dergisinde ya-
yımlanarnadığından, aslı dosyasına konulmuş 
olup bir sureti de soru sahibine verilmiştir. 

19. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Gü
ney - Doğudaki bâzı illerin zabıta kadrolarının 
yetersizliğine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menieşeoğl.u'nun yazılı cevabı (7/438) 

14 . 12 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygıyla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

Güney - Doğudaki zabıta kadroları yetersiz
dir. Bâzı kasabalarda güneş batınca sokağa çık
maya cesaret edilememektedir. 

Vatandaş canını ve malını bizzat korumak 
için tehlikeli şekilde silahlanmaktadır. 

Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır'da zabıta 
kadrolarının tamamlanmasının mümkün olup ol
madığı? 
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T. C. 
İçişleri ^Bakanlığı 

Emniyet Genel Md. lüğü 
Daire : 3 

Şube : 1. A - l . 
Konu : (Soru önergesi Hk. 

385W 
1 Mart 1971 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İlgi : 16 . 1 . 1971 gün ve Genel (Sekreterlik 
Kanunlar Md. 7/438-2828/21180 sayılı yazı. 

'Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır illerimizin 
asayiş durumu ve zabıta kadrolarının yetersiz
liğine ilişkin Konya Milletvekili Vefa Tanır ta
rafından verilen yazılı soru önergesi incelendi : 

1. — Diğer illerimizde de olduğu gibi Gazi
antep, Mardin ve Diyarbakır illerimizde zabıta 
kadrolarının yetersiz olduğu bilinmekte ve bu 
konuda bir personel plânlaması yapılmış bulun
maktadır. Kadro ve bütçe imkânları ölçüsünde 
bu plânın uygulanması sırasında adı geçen ille
rimizin ihtiyacı da dikkate alınacağı şüphesiz
dir. 

Nitekim Gazantep'te Toplum Zabıtası teşkil 
olunmuş, Diyarbakır'da da teşkili için hazırlık
lar tamamlanmıştır. 

'2. — Nüfus artması ve şehirleşme hareketleri 
belirgin olan bu illerimizde son üç yıllık suç 
istatistikleri incelendiği takdirde özellikle asa
yişe müessir suçlarda bir azalmanın mevcudol-
duğu görülmektedir. 

Arz ederim. 
İHaldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

20. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Tra
fik Genel Müüdflüğü kurulmasına dair sorusu 
ve îçi§leri Bakanı Haldun Menteeşoğlu'nun ya
tılı cevabı (7/440) 

14 . 12 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ıSaym içişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygiyle arz ederim. 

Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

Trafik kazaları büyük can ve mal kaybına 
yol açmaktadır. 

Bu bakımdan ayrı bir Trafik Genel Müdür
lüğünün kurulması şarttır. 

Hükümetin bu hususta düşüncesi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Md. lüğü 
Daire : Merkez 
Tr. Dai. Bşk. 

Şube : Plânlama 
. 24590 

13 Şubat 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 16 . 1 . 1971 tarih ve 2840/ 
21178-7/440 sayılı yazıları : 

Trafik Genel Müdürlüğü kurulması konu
sunda Bakanlığımca cevaplandırılması isteğiy
le Konya Milletvekili Vefa Tanır tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Trafik Genel Müdürlüğü kurulmasının ger
çekleştirilmesini teminen teşkilât, görev, yetki, 
sorumluluk ve yük ve yolcu taşımacılığında ma
lî ve hukuki yönleri sigorta sistemlerini de içi
ne alacak yeterli hükümlerle mücehhez «K. U. T. 
tasarısı» ile Taşıma Kanunu tasarısı Ulaştırma 
Bakanlığınca ele alınmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

66 NCI BİRLEŞİM 

5 . 3 . 1971 Cuma, 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — (Başkanlık Divanında açık Ibulunan 'üye-
Jliıklene seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

'iGelçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
.239 ve OT a 1 nci ek) (Dağıtma tariki : 
26 . S . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/149) (IS. Sayısı : 24 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı 'Toplum Zabıtası kurulması 
'hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
.23 .12 .1970) 

2. — Toprak M-ahsuıllieri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 28 .12 .1970) 

3. — Osman -Salmanlkuırt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 105 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzımir Milletvekili ıŞüikrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
noi ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

5. — Maklbulle kıizı Ferdiye Demiroğru'ma 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1970) 

X 6. — 13.5.19G1 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 .1970) 

7. — Harcırah Kanununa ek kamun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı :'219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 8. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1970) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka-



— 2 
d aşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve I 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökcr ve 3 arkadaşının, İnhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30.5.1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) 
(Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in, İçtü
züğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi 2İ.1.1971 tarihli 39 ncu Birleşimde ka
bul edilerek) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1971) 

11. — 1076 Sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde I 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

112. — İstanbul 'Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun 'tasarlısı ve Millî 
'Eğitim ve ORlân kotoıisyoniları raporları (1/208) 
(lS. ISayısı : 314 e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 

17 . 12 . 1971) 

13. -— Salihli ilçesinin Eskic'ami mahallesi 
102(8 'hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma İ20 . '10 . 119415 doğumlu Kâmil 
Akman'in ölüm cezasına çarptırılması 'hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (S/46) (S. 'Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 122 . '2 . 1971) 

14. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işııkpınar köyü Ihane 1317, 'cilt '5, sayfa '52 ide ka-
yi'tilı Necmettinoğlu, Emine'den 'olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin KaJhraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması (hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu 03/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma 'tarihi : 2İ2.2.1971) 

15. — Akyazı ilçesi Merkez Yenifköyü hane 18, 
cilt '8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyimoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . S . 1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına 'çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi Te Adalet Korniş- I 

yonu raporu (3/47) (ıS. ıSayısı : 47 ye 1 nci ek)-
(Dağıtma tarihi -'32 . <2 . 1971) 

16. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez 'Çiftlik köyü nüfusunun 101 ihane, 7 cilt ve 
45 nici sayfasında kayıtlı ŞÜkrüoğlu, .Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . '19I29 doğumlu MaJhmut Yel'in, 
ölüm 'cezasına (çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
• (S. iSayısı : 77 iye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
212 . 2 . 1071) 

17. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt !2I2, saytfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 19 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Seslimin 'ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/11519) (S. ISayısı : 78 e 1 nci 
ok) (Dağıtma tarihi : 212 . 12 . 1971) 

18. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa i2l0 de nüfusa kayıtlı olup,. 
Kurtuluş 'mahallesi, Yasemin sokak 18 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma !U9.19l3ı6 do
ğumlu Faik Vartekli, iTurigutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, .cilt '27, isaıyfa !20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hiamiidiye mahallesi 
•2915 haneye gitmiş, Kurtuluş ımalhallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yasa'dan 
doğma 1 . 4 . 11947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları 'hakkında Baış
lbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru 03/204) ('S. iSayılsı «1*60 a 1 nci ek) >( Dağıtma 
tarihi : :23 . '2 . 191711) 

19. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, «Ticari işletme rehni» kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/17) (ıS. Sayısı : 128 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 122 . '2 . 1971) 

20. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'daıı 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'daıı doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : !2İ2 . S . 1971) 

21. — Ceylan Kökten'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-



poru (1/311) (lS. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

22. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

23. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

24. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 1, cilt 
28/1. ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-

medoğlu, Hamdiyo'den doğma 1933 doğumlu 
Cemil Yıldız'ın, ölüm cezasına eaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

25. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane (W), cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
1 0 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 





Dönem : 3 A / 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z 4 

Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa oğlu 
1329 doğumlu Faik Özer'in hakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (1/149) 

(Not : M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı 172 C. Senatosu 1/594, S. Sayısı : 714) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 11 . 7 . 1966 

Ankara 
4 - 251 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 Temmuz 1966 gün ve 10748/61724 sa}ilı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen (767) numaralı Kanunu, ekli ge

rekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 

ederim, . 
Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

— GEREKÇE — 

Tabiî Âfetler - İş - Deniz İş - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun metinleri 
i!e ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu •Başkanlığından alınmış olan ve bunların Anayasamızın 
92 nci maddesinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun olarak kanunlaşmadığı hususundaki 
21 . 6 . 1966 tarihli ve 6493 sayılı gerekçe muvacehesinde, ianılan kanunlar Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 93 ncü maddesi 'mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunarak, Millet Mec
lisi Başkanlığına takdim edilmiş idi. 

767 numaralı Hendek kazası (Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun da aynı durumda ve mahiyette bulundu
ğundan, bir kere daha 'görüşülmesi uygun olacaktır. 

(Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfıısunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik Özer'in, 
bakiye cezasının affı hakkında ka7iun 

MADDE 1. — İzmit 15. Kor. As. Mahkemesinin 5 . 11 . 1962 gün ve 1962/22 esas, 1962/57 
karar sayılı ve As. Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 12 . 3 . 1963 gün ve 1963/10 esas, 1963/50 ka
rar sayılı ilâmiyle tasdik olunup kesinleşen hükmü ile netiçetcn 2 şene 9 av 10 gün ağır hapis 
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\ e müebbeten memuriyetten memnuiyet cezalarına mahkûm edilmiş olan Hendek Kazası Kema
liye mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik Özer'in bu cezasından arta kalan 
kısmı hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür-. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 24 . 1 . 1970 
Esas No. : 1/149 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen, Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusuna 
kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 767 sayılı Ka
nunun ıSaym Reisicumhur tarafından Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir defa daha görü
şülmek üzere iade edilmiş ve sabık Adalet Komisyonu tarafından müzakere edilerek 20 . 12 . 1966 
gün, 1/244 esas ve 13 karar sayılı raporla Genel Kurula sunulmuş ancak, görüşülmeden devre 
sona ermiştir. Yeni dönemde hükümsüz sayılmıyan bu tasarı Başkanlığınızca tekrar Komisyonu
muza tevdi edilmesi üzerine Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde, dosya, Komisyonu
muzca tetkik edilip müzakere olundu. 

Dilekçe Karma Komisyonu, dilekçinin durumunu tetkik edip, affedilmesi lâzımgeldiği mü
talâası ile hazırladığı işbu kanun tasarısı tetkik edildiğinde; affıa konu ilâmda yazılı suçun bir 
ölçü dâhilinde, 8 . 8 . 1966 tarihinde mer'iyete giren 780 sayılı bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki kanunun, istisnaları tadadeden 9 neu ıraaddesin'in (A) bendinin 4 ncü fıkrası ile affın kapsamına 
alındığı, 767 sayılı özel Ikanunda lalffedilmesi öıjTorülen bakiye cezanın affı bu umumi kanun içe 
risindc gerçekleştiği, bu sebeple dilekçinin talebinin ve tasarının mevzuu kalmadığı anlaşılmıştır. 

Filhakika iade edilen 767 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde, bakiye cezasının hukukî neticeleri 
ile birlikte affedilmiş, ibaresi mevcut ise de, mer'i bulunan Personel Kanunu hükümlerine göre me
muriyete dönüş talebi halinde iş veren dairelerin, özel veya genel afla bağlı bulunmaları keyfiyeti 
muvacehesinde kullanılan, hukukî neticeleri ile kaldırılmıştır, ibaresinin hükmüyle ayrıca bir 
fayda temin etmesi mümkün görülmemiştir, Hükümet temsilcileri de bu görüşü teyideder beyan
da bulunmuşlardır. 

780 sayılı bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun muvacehesinde mevzuu kalmamış bulu
nan tasarının reddine Komisyonumuzca ittifaken karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine tarz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip • 
İstanbul İçel Diyarbakır Çorum 

/. H. Tekinel M. Ankan B. Egilli A. N. ülusoy 
Elâzığ Erzurum İsparta Kırklareli 

S. Güldoğan R. Cinisli Y. Uysal M. Atagün 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Malatya Ordu Sivas >Sivas 
/ / . Gökçe O. Vural T. Komitan V. Bozath 

• • « • » •• 

M. Meclisi (S. Sayısı : 24) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 4 © I ÜCİ . 6 k 

Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 
1329 doğumlu Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun 

tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /149) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/149 
Karar No. : 24 

19 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Hendek kazası, Kemaliye m'ahalıesi nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumılu Faik üzer'in 
bakiye cezasının affı hakkındaki dosya geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunca karara bağlan
dıktan sonra Millet Mecıisi gündemine intikal etmiş, ancak, toplantı yılında Genel Kurulda müza
keresi yapılamadığından Komisyonumuza 9 . 12 . 1970 tarihinde tckaibbül için gönderilmiştir. 

Komisyonumuz, adı geçen dosyayı tetkik ve müzakere ederek, sabık Adalet Komisyonunum 
24 . 1 . 1970 tarifti ve 13 karar numaralı raporunu uygun ve yerinde mütaı'âa ederek aynen te-
kab'bülüne ve İçtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Genel Kurulda savunulmasına karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

1. Hakkı 'Tekinel 

Kars 
T. Artaç 

> 

ISözcü 
'Sivas 

T. Kor alt an 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

Antalya 
H. Ali Gülcan 

İmzada buiunam'adı 

Mardin 
E. Kemal Ay bar 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bursa Milletvekili Kasım Onadı m'ın, Ticari işletme rehni kanun 
teklifi ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları (2/17) 

15.il. 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticari işletme rehni kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 
G-ereğini rica ederim. 

TİCARİ İŞLETME KANUNU TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Genel olarak : 

Türk hukukunda bir menkulün teminat olarak gösterilmesi, yani menkul üzerinde bir rehin 
hakkı tesis edilmek dstenmesi halinde kaideten teslimi meşrut rehin hükümlerine göre menkulün 
borçlunun hasren zilyedliğini bertaraf edecek şekilde alacaklıya veya onun rızasiyle bir üçüncü 
şahsa devri lâzımdır. 

Menkulün borçlunun elinde kalmasını sağbyan menkul ipoteği muayyen kanuni (istisnalar dı
şında men edilmiştir. (MK. 853) 

Medeni Kanunda başlıca 'kanuni istisna (M. K. 854.) maddesinde tanzim edilen hayvan rehnidir. 
Bu sicilli menkul rehni de henüz gerekli tüzük çıkarılamadı ğı için tatbik kabiliyetini haiz değil
dir. 

Ancak, hemen •belirtelim ki, zirai krediler bakımından menkullerin teslim edilmeksizin teminat 
olarak gösterilmeleri çeşitli kanunlarla imkân dâhiline girmiştir. Ziraat aletleri, hayvanlar, zirai 
mahsuller borçlunun elinde kaklığı halde muayyen şartlarla alman zirai 'kredinin karşılığını teş
kil etmektedir. 

Sanayici, tacir ve özellikle esnaf ve sanatkârlar için ise bu nevi özel kanunlar mevcut değil
dir. Tatbikatta en çok M. K. 777 maddesine istinadedilmeye çalışılmaktadır. Bu maddeye göre 
gayrimenkul rehni mütemmim cüzilere ve teferruata şamildir. Menkulün her hangi bir gayrimen
kulun teferruatı olması halinde - mesele matbaa makinaları - gayrimenkul rehni tesisi suretiyle 
menkuller teslim edilmeksizin rchnedilmektedirler. 

Ancak, menkulün bir- gayrimenkulun teferruatı olmadığı pek çok hallerde - meselâ bir otohüs 
işletmesine ait otobüslerde olduğu gibi - kredi elde etmede büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 
Sanayici ve tacirlerinin - çok defa ve özellikle esnaf ve sanatkârların - yerine göre bir gayrimen-
kulden fazla değer taşıyan menkullere sahibolmalarına rağmen çalışabilmeleri, faaliyette buluna
bilmeleri için zaruri olan menkulleri kredi temini gayesiyle alacaklıya teslim etmeleri mümkün ol
mamaktadır. 

Kanunun mahdut kredi kaynaklarına muhtaç durumda bulunan esnaf ve sanatkârlar açısından 
arz ettiği ehemmiyet aşikârdır. Ticari işletme rehni dolayısiyle esnaf ve sanatkârların daha ge
niş kredi kaynaklarından istifade etmeleri bu kanunla mümkün olabilecektir. 

128 

Saygılarımla, 
Bursa Milletvekili 

Kasım Önadım 

http://15.il
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Münferit menkuller üzerinde teslim vukubulmaksızm rehin tesisi yerine ticari işletme rehnl-

nin tercih edilmesinden birçok faydalar istihsal edilecektir. 
Her ticari işletme mutlaka ticaret ve küçük sanat siciline kaydedilecektir. İşletmenin kayıtlı 

olduğu sicilde belli olduğu cihetle sicilli menkul rehinde ço'k tenkide uğrayan, 'menkulün kayıtlı 
olduğu sicilin tesbit edilememesi şeklindeki mahzur burada mevcut değildir. 

Bilhassa relinin malikiyJe kredi münasebetlerine geçen üçüncü şahısların işletmenin kayıtlı bu
lunduğu sicili tetkik suretiyle kredi talebinde 'bulunanların mameleki durumunu kolayca tesbit 
etmeleri mümkün olacaktır. 13u suretle, menkulün 'borçlunun elinde kalması halinde rehinli ala
caklıya diğer teminatsız alacaklılara nisbeten bir tercih hakkı tanınmasının, hukukî muamelelerde 
bir emniyetsizlik yarattığı ileri sürülemiyecektir. 

Ticari işletme rehnine dfıhil menkuller bir liste halindıe ticaret ve küçük sanat sicili memurlu
ğunda bulunacaktır. Buna. rağmen projeye işletme dahil münferit menkuller üzerinde mülkiyet 
veya diğer aynî hak iktisabetraek istiyenin sicili tetkik mükellefiyeti 'konulmamış, yani üçüncü 
şahısların Hüsnüniyeti korunmuştur. Aksinin kabulü menkullerle ilgili muamelelerde hukukî em
niyeti ortadan kaldırabilirdi. Buna mukabil ticari işletmeyi bütünüyle devralmak' isliyen kimse 
için bir istisna getirilmiş, rehinli alacaklının işletme devredilse dahi takip hakkı 'kabul, edilmiştir'. 
Burada ticari işletme dcvranin bir menkul devrinden çok farklı olduğu, ticari işletmeyi satınalma'k 
dstiyen kimsenin ilk (ince ticaret sicilini tetkik etmesinde her hangi bir zorluk bulunmadığı düşü
nülmüştür. 

Ticari işletme rehni ile beklenen diğer bir fayda da bu kanunun uzun müddet, memleketinizde 
kendisini hissettiren menkul ipoteği ihtiyacına cevap vermesidir, önem ve zaruret derecesine gö
re her menkul için ayrı bir 'kanun vaz'edilmesi yerine çeşitli menkulleri ve bu arada hakları içine 
alan bir ticari işletme rehninin tatbik sahası çok daha geniş olacaklar. 

Nihayet ticari işletme rehninin teslimi meşrut rehin hükümlerine bir istisna olduğu daima göz 
önünde bulundurulmalıdır. Teslimi meşrut rehin hükümlerinin sağladığı faydalar bu prensiplere 
getirilen istisnaların sınırlı olmasını zorunlu kılmaktadır. Ticari işletme rehni kanunu projesiyle 
esnaf ve sanatkârlardan itibaren ticari hayatın her kademesinde krıedi temini imkânları kolaylaş
tırılmak istenmiştir. 

Madde gerekçesi : 
Madde 1. — Ticari işletme rehni suigeneris bir teminat müessesesi olarak, vaz'edil mistir. Ticari 

işletme bir bütün olarak ne bir menkul ne de bir gayrimenkuldur. Ticari işletmenin teminat ola
rak gösterilmesi relinin ticaret veya esnaf ve küçük sanat siciline kaydedilmesine bağlıdır. 

Madde 2. — Maddede tüzel kişiliği haiz kredi müesseselerinin alacakları için ticari işlet
me tesis olunabileceği kabul edilmiştir. Hakiki şahıis'lar kenditeMnie ticari işletme1 üzerin-
dle tacirlerle esnaf ve küçük sanatkârların' sıkıntıya düştükleri zamanlarda teminat karşılı
ğımda çok yükselt faizili krediler açma imkânını elde edebilirler. Ve böylece ticari işletme 
rehni, tefeciliği teşvik edilmiş olacaktır. Filthakikıa hakiki şahısların ticari işletme rehni yo-
liyl'e birbirlerime kredi açabilmieleri hususunun faydalı olacağı kabul edilirse de bu hal tar
zınım mahsurları çok daha fazla olmaktadır. Esasen diğer bir hakiki şahıstan kredi almak 
istiyen tacir işletmesi karşılığında bir bankanın elide edeceği teminat mektubunu ibraz yo-
liyle aynı neticeye ulaşabilecektir. 

Madde 3. — Ticari işletmenim başlıca unsurları Ticaret Kanununun' 11 nci ıniaddesinde 
zikredilmiştir. Ancak, ticari işletme geniş bir kavram: olup bu maddede zi kredilim iyen unsurları 
da ihtiva edecektir. Reline dâhil1 olacak unsurları tahdidi olarak tesbit etmek gerek te
reddütleri izale gerekse tarafların ve üçüncü şahısların menfaatlerini koruma bakımlından 
zaruridir. Gayrimenkul]er üzerinde müstakillen tapu sicilinde ipotek tenisi mümkün oldu
ğumdan burada istisnai bir hüküm getirmeye ihtiyaç duyulmamıştır. İşletmemin ayrı bîr 
hükmi şahsiyeti olmadığından, alacak ve borçlar işletme sahibini izam edeceğimden bunların 
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da işletime rehini dışında mütalâası uygun görülmüştü. Esasen işıletm'c sahibi alaıcakları üze
rinde rehin tesis etmek istediği zıaman bunu hiçbir güçlüğe uğramadan yapabilecek durumda
dır. 

İkinci fıkrada taraflara işletmenin bâzı unsurlarını rehnin dşunda bırakıma imkânı ta-
mımmıştır. Ancak, istenilen unsurların rehnin dışında bırakılması - her hangi bir 'sınırlama ko
nulmadığı takdirde - ticari iş'le'tme rehninin suiistimaline yoil açacaktır. Meselâ, bir ticari 
işletmemin sadece tek bir unsurumun sırf teslimi meşrut rehin hükümlerimden kaçmak için 
bu şekilde rehnedilmelsi istenebilecektir. 

Madde 4. — Ticari işletme rehninde suiistimalleri önlemek gayesiyle rehin had din in 
resmî şekilde yapılması öngörülmüştür. Ticaret veya esnaf ve küçük sanat sicillilerinim her 
tarafta tam olarak teşekkül1 etmemiş olması dolayısiyle sicil memurlarının ticari işletme 
rehmi akdini yapa-cak niteliğe' sahibolmadıkları düşünülmüş ve akdin noterlerce re'sen ya
pılması öngörülmüştür. Akitte rehine dâhil unsurların ayırt edici özellikleriyle birlikte bir 
liste halinde gösterilmeleri mecburi kılınmıştır. 

Madde 5. — Noter taralından tanzim edilen rehin akdinin işletmenim kayıtlı bulunduğu 
"ticaret veya esnaf ve' küçük sanat siciline kaydı şartiyle bir aynî hakka vücut vermesi ön
görülmüştür. 

Ancak, bu ka'ydım akdin tanzim, tarihinden itibaren om gün içinde yapılması icabeder. 
!On günlük müddet üçüncü şahısları korumak gayesiyle tasarıya konulmuştur. Bu suretle iş
le tmle sahibinim muvaza yoliyle noterde tanzim ettirdiği bir rehin akdini saklaması vıe iş
lerinin bozulması halinde ticaret veya küçük esnaf siciline kayıtlı alacaklılarından* imal kaçı
nılması ihtimali önlenmiş olmaktadır. 

Tieari işletime sahibinin okluğu kadar, hakkını muhafaza etmek istiyen aliacaklının da tescili 
için müracaat hakkı mevcuttur. Hukukumuzda bir bütün olarak ticari işletime devri kabul edil
miş olmakla beraber bu devir bir şekle tabi tutukrılamıştır. Meselâ ticari işletme devrinin sicile 
kaydedilmesi halinde muteber olacağı şekilde bir hüküm mevcut değildir. Bu dunumda sicil de 
malik görünen kimse işletmesini bir üçüncü şahısa sattığı halde bu değişikliğin bir müddet için 
de olsa sicilde gözükmeımesi de mümkündür. Sicilde ımalik olarak görünen kimse ile biır rehin akdi 
yapan alacaklıyı korumak için üçüncü fıkra getirilmiştir. Gemi ipoteği içinde laynı mahsur ımevcu-
dolduğundan Ticaret Kanununda benzer bir madde yer almaktadır. (T. K. 884) bir ticari işletmeyi 
devralan üçüncü kişiler, sonradan işletmenin bir rehinle takiyin •edilmesini önlemek için devir key
fiyetini derhal sicile kaydettirmek mecburiyetinde kalacaklardır. ,' 

Madde G. — Gayrimenkul, ipoteğinin tescilinde göz önünde tutulan hususlara bu madde de yer 
verilmiş tescil hare ve masraflarının hangi t arla fa aidolacağmı rehin sözleşmesinde belirtilece
ği ifade olunmuştur. Bu harç, ve masrafların tescil talebinde bulunan taraftar peşinen tahsil 
olunacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 7. — Tîehni tescilinde tescilin şeklini taallûk eden unsurlar bu maddede gösterilmiştir. 
Madde. 8. — Sicil ımemuıru ticari işletme ırehninin bu maddede gösterilen sicillere işlemek üze

re bildirecektir. Ticari işletme .relini ile (MK 77 nci maddesinde) hükme bağlanan gayrimenkul 
relini arasındaki münasebetin tanzimi gayesiyle gayrimenkulun işletme slahibine aidomıası hallin
de işletme rehninin tapu kütüğüne kaydedilmedi esası kabul edilmiştir. 

Madde !). — Diğer rehin nevilermde olduğu gibi burada da aynî işletme üzerinde birden 
fazla rehin tesisi mümkün kılınmıştır. Ancak, ticari işletme rehninin istisnai durumu göz 
önünde tutularak gayrimenkul derece, sistemi yerine, rehnin tescili talebi anma 'göre bir sıra 
takibedilımiştir. 

Madde 10. — Ticari işletmeyi bir bütün olarak devralanın hüsnüniyet iddiası dinlenmiyecek 
ve rehinli alacaklı devralan herkese karşı takip hakkına sahibolacaktır. Her ticari işletmenin 
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kayıtlı bulunduğu yer belli olduğundan bir ticari işletmeyi bütünüyle satmal,mak istiyenin ilgili 
sicillerde kayıtlı olan durumu tetkilk etmesi kolaylıkla ımümkün olacaktır. Gerek muamele cıın-
niyeti gerekse üçüncü şahısların korunması yönünden ide bu hükmün bir mahsur doğurınııyacağı 
düşünülmüştür. Buna mukabil işletmenin ımünferit unsurlarının temliki halinde üçüncü şahıs
ların hüsnüniyeti korunmaktadır. Esasen her menkulü iktisabedon üçüncü şahsa, bu menkulün ay
ni hakla takyid edilip edilmediğini öğrenmek için bir sicili tetkik .mükellefiyetinin yüklenme
sine imkân yoktur. 

Kaldı ki hangi sicilin tetkik edileceği de çok- defa tesbit edileımiyecektir. Münferit bir unsu
run temliki muteber sayılmış olmakla beraber henüz işletme sahibine ödenmemiş bedeli üzıe-
rinde alaeıaklın.111 teminatı, devam edecektir. 

Beline dâhil unsurlardan birisine üçüncü şahıslar tarafından verilen zarar dolayısiyie veya 
her hangi bir şekilde tahakkuk edecek tazıninlat v e ödenecek sigorta bedeli üzerinde de alacaklı 
lehine bir rehin hakkı tanınmıştır. Dördüncü fıkra ile üçüncü şahısların işletme sahiplerine 
tediyeleri önlemek istenmektedir. 

Ticari işletme üzerinde tesis edilecek bir rehin işletime sahibinin normal faaliyetlerine mâni 
olmamalıdır. İşletime sahibi sattığı menkulün semeniyle veya hasara uğrayan menkulden elde et
tiği tazminat yahut sigorta bedeli ile işletmeye yeni "bir menkul satmalıabilccektir. Bu durumda 
alacaklı bedel veya tazminat üzerinde bir rehin hakkına sahibolduğunu ileri süromiyecefc yani 
rehin hakkı son bulacaktır. Ancak, 11 nci maddenin son fıkrasına göre yeni alınan menkuller de 
rehnin şümulüne girdiğinden alacaklının teminatında bir farklılık olmıyacaktır. Bu maıcldonin 
son fıkrası işletme malikine bir hareket serbestisi tanımaktadır. 

Madde 1.1. — Ticari işletme tesisindeki glaye, işletime sahibine işletmesinden istifadeye de
vam etmesini sağlamaktır. Ancak, işletme isahi binin işletm>eyi veya ımünferit unsurlarını aynî 
bir teminatla takyiıdetmesi alacaklının teminatını ortadan kaldırabilecektir. Zira münferit 
unsurların devri halinde üçüncü şahısların hüsnüniyetli iktisapları himaye görmektedir. İşlet
menin devri halinde ise rehinli lalacaklınm takip hakkı mevcutsa ıda yeni işletme sahibini kötü 
idaresiyle işletmenin değerinin düşmesi veya yeni malikin münferit unsurları elden çıkarma-
siyle teminatın ortadan kalkması daiımîa mümkündür. 

Aynı şekilde işletmenin başka bir mahalle nakli do teminatın değerini düşürebilir. Bu yüz^ 
den bu gibi hallerde işletme sahibinin alacaklının muvafakatini alması şart koşulmuştur. 
Son fıkrada ise işletme sahibine müsaade almaksızın işletmesiyle ilgili bâzı tasarruflarda bulun
ma imkânı tanınmıştır. 

Mes.elâ işletmenin eskiyen,, d eğişti rilım esi icabeden unsurları yerine yenilerinin alınması için, 
işletme sahibi bir müsaade talebinde bulunmayacaktır. Ancak, eskisinin yerini alan unsurlar 
otomatik okur ak rehnin şumulüaıe girecektir. 

Madde 12. — İşletme sahibi ayraca işletmenin değerini muhafaza için gerekli ihtimamı 'gös-* 
terecektir. İşletme slahibinin bu mükellefiyetlerine riayet etmemesi halinde 12 nci ve l.'î ncü 
maddelerde alacaklıyı himaye gayesiyle 'birtakım tedbirler getirilmiş bulunmaktadır. Alacak
lıyı himaye tedbirlerinden bir tanesi, işletmenin teminat değerinin düşmesi halinde işletme slahi
binin ya bin* ek teminat vermesi veya alacağın değer düşmesine tekabül edecek bir miktarı
nı - alacak ımuaccel olmasa dâhi - ödemesidir. 

Madde 13. — Teminat teşkil eden menkulün, borçlunun •elinde bırakılması halinde alacaklıyı 
himaye tedbirlerinden en tesirlisi borçlu aleyhine licabında cezai takibat yapılabilmesidir. Buna gö
re, işletme sakibi alacaklının muvafakati olmaksızın işletmesini veya işletmeye dâhil bir unsurunu 
temlik veya ayni bir hakla takyidcderse ve bu yüzden de alacağını kısmen veya tamamen tahsil 
edemezse, şikâyet üzerine cezalandırılacaktır. İşletme sahibinin teminat teşkil eden unsuru tah-
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rip veya imha etmesi halinde ise alacaklının ayrıca izrar kastını da ispat etmesi icabedecektir. 
Maddede yer alan ceza miktarları, emniyeti suiistimal halinde Ceza Kanununda öngörülmüş olan 
cezalardır. 

Madde 14. — Ticaret Kanununda, gemi ipoteği dolayısiyle tanzim edilmiş bulunan bu madde
nin (Madde 910), Ticari İşletme Relini Kanununa da alınması faydalı görülmüştür. Üçüncü şahıs
ların işletmeye müteveccih zararlı olabilecek fiillerini men etmek yetkisi işletme sahibine aittir. 
Aynı yetki alacaklıya da. tanınmak suretiyle gerekli himaye sağlanmak istenmiştir. 

Madde 15. — Bu maddeyle getirilen özellik reline dâhil her unsurun borcun tamamına kargı
lık teşkil etmesidir. Aksi takdirde işletmenin her unsurunun ne miktar borç için mesul olacağını 
tâyindeki güçlük daima bütün işletmeyi takip mecburiyeti doğuracaktır. Üçüncü fıkrada alacaklı 
ihtiyati haciz talebinde bulunmaya yetkili kılınmıştır. İcra İflâs Kanununun 257 nci maddesinde 
rehinli alacaklılar için - ihtiyaç olmadığından - ihtiyati haciz kabul edilmemektedir. Oysa ki, ticari 
işletme rehninde menkuller borçlunun elinde kalmaktadır. Bu durumda ise ihtiyati haciz talebinin 
ehemmiyeti ve zarureti kendiliğinden anlaşılmaktadır. Ayrıca ihtiyati hacizi tamamlama merasimi
nin rehuin paraya çevrilmesi yoliyle de olacağı fıkrada belirtilmiştir. 

Madde 16. — Bir ticari işletmenin tamamının satışı hem çok müşkül, hem de masraflıdır. Bu 
yüzden alacaklının, ticari işletmenin tamamını veya alacağını karşılayabilecek bâzı unsurlarının 
satılmasını talebedebileceği kabul edilmiştir. Ancak, icra memuru talep ne şekilde olursa olsun ta
rafların menfaatlerini göz önünde tutarak nelerin satılacağını tâyin edecektir. 

Madde 17. — Ticari işletme rehninde işletmeye dâhil olan menkuller üzerinde de alacaklının 
himayesi bakımından icra memurunun menkulleri muhafaza da dâhil olmak üzere her türlü tedbir
leri alması zaruri görülmüştür. 

Madde 18. — Ticari işletme relini mahiyeti itibariyle bir menkul ipoteği olmakla beraber reh-
ne dâhil unsurlar menkuller ve diğer kabili devir haklardan meydana geldiğinden, İcra İflâs 
Kanunu hükümlerinin tatbiki bakımından burada bir menkul rehni kabul etme zarureti vardır. İc
ra İflâs Kanununun 23 ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre menkul rehni tâbiri, teslimi mesut 
rehinleri, hayvan rehinlerini, hapis hakkını alacak sair haklar üzerindeki rehinleri ifade eder. 

Madde 19. — Ticari işletmenin kaydının ticaret veya esnaf ve küçük sanat sicilinden terkini ha
linde işletmeye dâhil münferit unsurlar üzerindeki relinin devam edip etmiyeceği hususunun sarih 
olarak kanunda yer alması ica.betmektedir. 

Ticari işletme rehninin alacaklı bakımından bir teminat teşkil etmesi için ticari işletme kaydı
nın sicilden terkininden sonra da münferit unsurlar üzerindeki rehin hakkının devam etmesi ön
görülmüştür. Ancak, işletme ortadan kalktığına göre tesis edilen rehinle en kısa zamanda tasfiyesi 
yoluna gidilecektir. Bu husus rehinli alacağın tamamen muaccel olmasını ve rehnin paraya çev
rilmesi için iki aylık bir müddet tanınmasiyle sağlanmıştır. Bu şekilde İcra İflâs Kanunundaki 
ticareti terk eden tacirle ilgili 44 ncü maddeye paralellik temin edilmiştir. 

Madde 20. — Medeni Kanundaki ipotek kaydının tcrkiniyle ilgili 798 nci maddedeki prensip ti
cari işletme rehninin -sona erimesi hali içinde aynen kabul edilmiştir. 

İpotekli alacaklının kayıp bulunması veya borcunu almaktan imtina etmesi halinde borçlunun 
borcunu icra dairesine yatırarak rehin kaydının terkinini talebetmesiyle ilgili İcra İflâs Kanunu
nun 153 ncü maddesinin ticari işletme rehininde tatbik edileceği hususu yer almaktadır. Ticari 
işletme rehninin çeşitli sicillere kaydı öngörülmüş olduğundan rehin kaydının terkini keyfiyetinin 
de aynı şekilde bu sicillere bildirilmesi son fıkra olarak düzenlenmiştir. 

Gayrimenkul rehniyle ilgili diğer umumi hükümlerin bu kanunda tanzim edilmemiş olan hu
suslarda ticari işletmenin mahiyetine uygun oldukları nisbette tatbik edilmesi öngörülmüştür. 
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Madde 22. — Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren hazırlanacak tüzükle relinin ticaret ve

ya esnaf ve küçük sanat siciline tescili ve sicil memurluğunca yapılacak işlemler gösterilecektir. 

Madde 23. — Kanun uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların halli Ticaret Mahkemelerinin 
görevine alınmış ve bu suretle görev yüzünden çıkacak 'ihtilâfların önlenilmesi sağlaııılmıştır. 

Madde 24 - 25. — Yürürlük maddeleri olup bu maddelere göre bu kanım yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girecektir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 26 . 2 . 1970 

Esas No. 2/17 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Ticari işletme relini (kanunu teklifi ilgili Ticaret, Adalet 
ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle K'omisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizde boşluğu (hissedilen ticari işletme relini, mevzuatımızda yer almadığından, kredi 
hareketimin ihtiyaca uygun tarzda işlemesini temin edecek tbu kanun tetklifi tümü üzerinde cereyanı 
eden uzun müzakerelerden sonra premsibolarak kabul edilerek maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

. Teklifin 1 nci maddesinin 1 nei satırındaki (Ticaret veya Esnaf ve Küçük Sanat Sicili) ibare-
siodeiki (Küçük) 'kelimesi anlamsız (bulunduğundan metinden ıçııkarılmış ve yapılan bu değişiklikle 
madde kabul edilmiştir. 

Teklifin ticari işleltıme rehninde taraflar ımatlabı 'altındaki 2 nci maddesinde kredili satış ya
pan müesseselerin durumu belirtilmediğinden ımadde «ticari işletme relini sözleşmesi, tüzelkişiliği 
haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri, kredili satış yapan tüzel kişiliği haiz 
müesseseler ve kooperatifler ile ticari işletmenin maliki bulunan gerçek ve tüzıel kişiler .arasında 
yapılır. 

Ancak, (kredili satış yapan müesseselerin rehin hakkı münhasıran vadeli satış yapmış .olduğu 
3 noü maddenin (b) fıkrasında zikredilen husus at üzerinde tesis edilir.» şeklinde yeniden tedvin 
edilerek kabul olunmuşltur. 

Teklifin 3 ncü 'maddesi Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin reihin sözleşmesinin tanzimi matlabı al kındaki 4 ncü maddesinin ikinci satırındaki 

(re'sen) kelimesi lüzumsuz 'bulunduğundan çıkarılmış, üçüncü satırdaki (listesinde) kelimesi seh
ven yazıldığından «listesi ide» şeklinde düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edil
miştir. 

'Teklifin, rehin hakkının doğumu matlabı altındaki 5 nci maddesinin birinci satırındaki (işlet
me sahibinin) ibaresinden sonra «kredi müessesesi sahibinin» ibaresinin eklenmesi zaruri 'gürül-
>müş böylece maddeye vuzuh verilmiştir. İkinci fıkra lüzumsuz görüldüğünden madde metninden, çı
karılmış, «Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren .10 gün zarfında tescil talcbedilir ve ilgili sicil 
memurluğunca bu işlem yerine getirilir.:» fıkrası yerime ikame olunmuştur. 

Dördüncü fıkrada (kimsenin) kelimesi çıkarılmış, kanun teklifinin G nci maddesinin birinci 
cümlesi 5 nci maddeye son fıkra olarak ilâve edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin 7 nci maddesi, 6 nci madde teklif metninden çıkarıldığından, 6 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Teklifin, rehnin diğer sicillere bildirilmesi matlabı 'altındaki 8 inci maddesinin beşinci satırın

daki (markalar) kelimesinden önceki (ve) (bağlan ulâtı gereksiz gör1ild/üğtün1den çıkarılmış ve bu 
değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Teklifin 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin, rehin hakkının üçüncü şahıslara karşı ileri sürülmesi maltlalbı altındaki 10 ıneu mad
desinin esasında değişiklilik yapmadan 'kanun tekniğine uygun olanak redakte edilmiş ve yapılan 
bu değişiklikle 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 11 nci ımaddesinin soın satırındaki (Esnaf ve Küçük Sanat) ibaresinle'ki (küçük) ıkeli-
mesi çıkarılmış ve bu 'değişiklikle 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 12 nci maddesi 11 nci .madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak: aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 15 nci maddesi 14 mcü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
%• 

Teklifin, paraya çevirmenin şümulü mıatlabı altındaki 16 nci (maddenin sonuına «Her halükâr
da rehinle temin edilen alacağın bakiyesinin karşılanması meşruttur.» ibaresi son fı'kra olarak ek
lenmiş ve yapılan bu ilâveyle madde 15 nci ma'dde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 17 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 18 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 19 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki (esnaf ve küçük sanat) ibarelerin-
deki (küçük) kelimesi çıkarılmış ve bu şekliyle 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tekliflin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (esnaf ve küçük sanat) ibaresindeki (küçük) 
kelimesi çıkarılmış ve bu madde bu şekliyle 19 ncu madde olarak kabul ledilmiştir. 

Teklifin 21 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 22 nci maddesinde Tüzüğü hazırlamakla görevli makam belirtilmediğinden, ilgili Ada
let ve Ticaret bakanlıklarına bu görev verilmiş ve madde bu ilâveyle 21 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 23 ncü maddesini açıklığa kavuşturmak için (ticari sicilin bulunduğu mahallin) iba
resi metne eklenmiş ve madde bu değişiklikle 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük maddesi olan 24 ncü maddeye, Tüzüğün hazırlanmasına imkân verebilmek 
için (6 ay) bk bir süre konulmuş ve madde bu dcğişikliklo 23 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Bursa Sakarya Balıkesir 

İbrahim Aytaç Kasım Önadım Ya§ar Bir M. Nurettin Sandıkçıoğlu 

Erzurum İstanbul Maraş Samsun 
Fethullah Taşkesenlioğlu M. Kâzım Özeke İbrahim Doğan Doğan Kitaplı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 20 . 4. . 1970 

Esas No. 2/17 
Karar No: 35 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım Önadını'm «Ticari İşletme Relini kanunu teklifi» ve Ticaret Komis
yonu raporu, Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, Adalet ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca tetkik edilip müzakere olundu. 

Kanun teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş, müzakerelere Ticaret 
Komisyonunca hazırlanan metnin esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 853 ncü maddesine istisna teşkil eden. bu kanun teklifi memleketi
mizin ticari çevrelerinde mevcut bir ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

Teklifin 1 nci ve 2 nci maddeleri Ticaret Komisyonunca yapılan değişikliklerle kabul edilmiş
tir. 

Genel gerekçede açıklandığı üzere, teklifin gayesi'/ ticari işletmelerin menkul hükmünde bulu
nan ticari işletmesini rehnetmek suretiyle kredi ihtiyaçlarını temin etmek okluğuna göre, bu tek
lif hükümleri dairesinde kredi temin edilmesi için başkaca teminat aranmaması kanunun sevk ga
yesine uygun düşeceğinden, teklifin 3 ncü maddesine bu maksada uygun olarak «Bu kanun hüküm
lerine göre verilecek krediler için kefalet veya gayrimenkul rehni gibi başkaca teminat istenmez» 
şeklinde bir fıkranın ilâvesinde zaruret görülmüştür. 

Teklif gerekçesinin 3 ncü paragrafında bahsi geçen Hayvan Rehni Tüzüğünün 1964 yılında çı
karılarak yürürlüğe girdiği Hükümet temsilcisinin beyaniyle anlaşılmış ve bu hususun rapora der
ci uygun görülmüştür. 

Teklifin diğer maddelerinin Ticaret Komisyonunun kabul ettiği şekliyle kabulüne Komisyonu
muzca ittifaken karar verilmiştir. 

G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul İçel Çorum Kastamonu 

1. Hakkı Tekinel Mazhar Arıkan A. Naki TJlusoy Mehmet Seydibeyoğlu 

Malatya Niğde Ordu Siviaıs 
Hakkı Gökçe Mevlût Ocakçıoğlu Orhan Vural Vahit Bozath 

Sivate 
Ahmet Durakoğlu 
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. BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIMIN TEKLİFİ 

Ticari İşletme Rehni kanun teklifi 

Kanunun kapsamı 

MADDE 1. — Ticaret veya esnaf ve küçük sanat sicilinde kayıtlı bir ticari iyi etme üzerinde 
rehin bu kanunda yazılı hülkıütmler dairesinde tesis edilir. 

Ticari işletme rehninde taraflar 

MADDE 2. — Ticari işletme rehni «sözleşmesi, tüzel kişiliği haiz kredi müesseseleri ile ticari 
işletmenin maliki bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır. 

Rehnin muhteva ve kapsamı 

MADDE 3. — Ticari işletme rehni aşağıdaki unsurları kapsar. 
la) Ticaret unvanı ve işletme adı, 
b) Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan malana, araç,, 

alet ve diğer her türlü menkul işletme tesisatı, 
c) İhtira beratları, marlkalıar, modeller, resimler ve lisanslar gibi «mai haklar, 
Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan 

bir veya birkaçını ırehnin şuımulü dışında bırakabilirler. 
Gemi 'ipoteği hakkındaki hükümler saklıdır. 

Rehin sözle§mesinin tanzimi 

MADDE 4. —• Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir no
ter tarafından re'sen tanzim edilir. Sözleşmede,, reline dair unsurların taun listesinde ay ırdedilm eleri
ni ımüımfkün kılacak özellikleri ile birlikte yer alır. 
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TİCARET KOMİSYONU DEfrtŞTlRlŞt 

Ticari işletme Rehni kanun teklifi 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Ticaret veya esnaf ve sanat 
sicilinde kayıtlı bir ticari işletme üzerinde re
hin hakkı bu kanunda yazılı hükümler daire
sinde tesis edilir. 

Ticari işletme rehninde taraflar 

MADDE 2. — Ticari işletme rehni sözleşmesi, 
tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi lolarak ku
rulmuş kredi müesseseleri, kredili satış yapan 
tüzel kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler 
ile ticari işletmenin maliki bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler arasında yapılır. 

Ancak, krediler satış yapan müesseselerin 
rehin hakkı münhasıran vadeli satış yapmış ol
duğu 3 neü maddenin (b) fıkrasında zikredilen 
hususat (üzerinde tesis edilir. 

Rehnin muhteva ve kapsamı 

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Rehin sözleşmesinin tanzimi 

MADDE 4. — Rehin sözleşmesi, ticari işlet
memin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir 
noter tarafından tanzim edilir. Sözleşmede, reh
ine dair unsurların tam listesi de ayırdedilme-
1 erini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte 
yer alır. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ticari İşletme Rehni kanun teklifi 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Ticaret Komisyonu metni
nin 1 ncıi maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Ticari işletme rehninde taraflar 

MADDE 2. — Ticaret Komisyonu metninin 
2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Rehnin muhteva ve kapsamı 

MADDE 3. — Ticari işletme rehni aşağıdaki 
unsurları kapsar: 

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

menin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, 
araç, alet ve diğer her türlü menkul işletme te
sisatı, 

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

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

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

diler için kefalet veya gayrimenkul rehni gibi 
başkaca teminat istenmez. 

Rehin sözleşmesinin tanzimi 

MADDE 4. — Ticaret Komisyonu metninin 
4 neü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Teklif 

Rehin haklanın doğumu 

MADDE 5. — Rehin hakkı ticari işletme sahibinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticari 
işletmenin 'kayıtlı bulunduğu ticaret veyia esnaf ve küçük sanat siciline tescil ile doğar. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün zarfında tescil talebedilmcdiği veya t al eb edi
lip te bu surenin bitimi tarihinden itibaren 3 gün içerisinde tescil yapılmadığı takdirde sözleşme 
hükümsüz kalır. 

Ticari işletmeye dâhil unsurlardan bir kısmı üzerinde rehinin tasarruf hakiki bulunmaması ha
linde Medeni Kanunun 853 ııcü maddesinin buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya esnaf ve küçük sanat sicilindeki kayda istinadoderek hüsnüniyetle rehin hakkı 
iktisabeden kimsenin bu iktisabı (muteberdir. 

Hare, ve masraflar 

MADDE 6. — Tescil hare ve masraflarının hangi tarafa aidolaeağı rehin sözleşmesinde belir
tilir. Bu hane ve masraflar tescil talebinde bulunan taraftan peşinen tahsil olunur. 

Tescilin şekli 

MADDE 7. — Relmin tescilinde, alacaklın in ticaret unvanı, açık adresi ve ikâmetgâhı alaca
ğın Türik lirası olarak miktarı,, alacağın miktarı muayyen değilse ticari isletmenin ne miktar için 
teminat teşkil edeceği, alacak faizli ise faiz nisbeti kaydolunur. 

Rehnin diğer sicillere bildirilmesi 

MADDE 8. — Tescili mütaatkıp ticaret veya esnaf ve küçük sanat sicili memurunun derhal ya
pacağı bildiri üzerine, bu kanuna istinaden tesis edilen rehin, ticari işletmenin üzerinde faaliyet 
gösterdiği gayrimenkul işletme sahibine ait ise bu 'gayrimenkulun tapu Ikütüğündeki sayfa
sının beyanlar hanesine ve markalar, lisanslar ve (ihtira beratları gibi sınai haklar için Sanayi Ba-j 
kanlığınca tutulan sicile, ımaden siciline, motorlu araçlar için nakil vasıtaları siciline,, ticari işlet
me rehni verıen müessesenin varsa şubelerinin bulunduğu yer sicillerine derhal kaydedilir. 

Birden fazla rehin tesisi 

MADDE 9. — Aynı ticari işletme üzerinde birden fazla rehin tesis edilebilir. Alacaklıların 
hakları rehnin tescili sırasına göre tâyin edilir. 
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Ticaret Komisyonunun Değişitirişi 

Rehin hakkının doğumu 

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

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 
gün zarfında tescil talebedilir ve iljgili sicil me-
murluğunca bu işlem yerine1 getirilir. 

'Ticari işletmeye dâhil unsurlardan bir kıs
mı üzerinde relinin tasarruf hakkı bulunmaıması 
halinde Medeni Kanunun 85,3 ıncü maddesinin 
buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki kay
da istinadederek rehin hakkı iktisabedcuin bu 
iktisabı muteberdir. 

Tescil hare ve masraflarının hangi tarafa 
aidolacağı rehin sözleşmesinde belirtilir. 

Tescilin şekli 

MADDE 6, — Teklifin 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Rehnin diğer sicillere bildirilmesi 

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

Birden fazla rehin tesisi 

MADDE 8. — Teklifin 9 ncu maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi 

Adalet Komisyonunun Değiştirişi 

Rehin hakkının doğumu 

MADDE 5. — Ticaret Komisyonu metninin 
5 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tescilin şekli 

MADDE G. — Teklifin 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Rehnin diğer sicillere bildirilmesi 

MADDİM 7. •— Ticaret Komisyonu metninin 
7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birden fazla rehin tesisi 

MADDE 8. — Teklifin 9 ucu nıadde'si 8 nci 
nııadde olarak aynen kabul 'edilmiştir. 

(S. Sayısı : 128) 
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Teklif 

Bekin hakkının üçüncü şahıslara karşı ileri sürülmesi 

MADDE 10. — Alacaklının bu kanundan doğan rehin hakkı, ticari işletmeyi devralan her
kese karşı ileri sürülebilir. 

Su kadarki, rehinden haberdar olmaksızın sicil bölgesi dışında ticari işletmenin münferit 
unsurları üzerinde mülkiyet veya diğeır laynî bir h akkı iktisabeden hüsnüniyet sahibi üçüncü şahsın 
hakları mahfuzdur. Ticari işletme sahibinin bu iktisap dolayısiyle bir talep hakkı varsa bu talep 
hakiki üzerinde alacaklının rehin hakkı devam eder. 

Ticari işletmenin bu kanuna göre rehnedilen unsurlarının tamamı veya bir kısmı için tazminat 
veya sigorta bedeli ödenmesi icabettiği takdirde, tazminat veya bedel üzerinde de alacaklı re
hin hakkına sahibolur. 

İkinci ve üçüncü fıkrada yazılı hallerde, üçüncü şahıs kendisine yapılan ihbara rağmen iş
letme sahibine tediyede bulunursa aladaklmm bundan doğan zararını tazmin ile yükümlü olur. 

Ticari işletme sahibinin, alacaklının muvafakatini lalmak şartiyle işletmenin münferit bir un
surunun devri veya üzerinde bir aynî halk tesisi dolayısiyle alacaklı olduğu meblâğ veya ken
disine verilecek tazminat yahut sigorta bedeli ile, işletmeden çıkan unsur yerine yenisini alma veya 
eski durumu iade >etme hakkı saklıdır. 

Ticari işletme sahibinin tasarruf yetkisi 

MADDE 11. — Ticari işletme sahibi, işletmenin normal faaliyette bulunabilmesi için gerekli 
her türlü muameleleri yapmak yetkisini haizdir. 

Buna mukabil ticari işletme sahibi, ticari işletmeyi veyia reline dâhil münferit unsurları 
devretmek, bir aynî hakla taikyidetmek, başka bir mahalle nakletmek veya başkaları ile değiştir
mek için alacaklının muvafakatini alımalk zorundadır. 

İşletme Telinine dâhil münferit unsurların ala oaıklmın muvafakati ile başkalariylc değiştiril
mesi hallerinde meydanla gelen değişikliklerin,, ta raf larca, dördüncü madde hükümlerine göre dü
zenlenmiş olan listeye noter (marifetiyle işletti rilmesi şarttır. 

İşletmeye ithal edilen yeni unsurların ırehnin kapsamına dâhil olması için bu unsurların liste
ye almaması ve ayrıca ticaret veya esnaf ve küçük sanat siciline tescili lâzımdır. 
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Ticaret Komisyonunun Değiştirişi 

MADDE 9. — Alacaklının 'bu kamundan do
ğan rehin hakkı, ticari işletmeyi devralan her
kese karşı ileri sürülebilir. 

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

Ticari işletmenin 'bu kanuna göre rehnedi-
len unsurlarının tamamı veya 'bir kısmı için taz
minat veya sigorta bedeli ödenmesi icaibettiği 
tekdirde, tazminat veya hedel üzerinde ide ala
caklı rehin hakkına 'saihibolur. 

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

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

'Ticari işletme sahibini?ı tasarruf yetkisi 

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

Buna mukabil ticari işletme sahibi, ticari iş
letmeyi veya rehne dâhil münferit unsurları dev
retmek, bir aynî hakla tafcyidetmek, ibaşka hir 
mahalle nakletmek veya başkaları ile değiştir
mek için alacaklının muvafakatini almak zorun
dadır. 

İşletme rehuhıe dâhil münferit unsurların ala
caklının muvafakati ile h'aşkallaıriyle değiştirilme
si hallerinde meydana gelen değişMiklerin, 'taraf
larca dördüncü madde hükümlerine .göre düzen-

Ticaret Komisyonunun Değiştirişi 

Rehin hakkının üçüncü şahıslara karşı ileri 
sürülmesi 

MADDE 9. — Ticaret Komuisyonu metninin 
9 .neu mıaddösi Komisyonumuzca aynen kıaibul 
edilmiştir. 

Ticari işletme sahibinin tasarruf yetkisi 

MADDE 10. — Ticaret Komisyonu metninin 
10 neu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Teklif 

Ticari işletmenin merhun değerinin muhafazası 

MADDE 12. — Ticari işletme sahibi işletme rıhı merhun değerini muhafaza için gerekli ihti
mamı göstermediğii veya ' kanunen öngörülen hallerde alacaklının muvafakatini almadığı ve bu 
yüzdende alacaklının zararına ticari işletmenin mor-hun değeri düştüğü takdirde hâikiım tara-' 
fından kendisine verilecek mühlet içinde ek teminat veııoıez veyia evvelki hali iade etmez ise, 
talep üzerine alacaklıya teminat noksanına tekabül edecek bir miktarın ödenmesine hükmo-
lunur. 

Ticari işletme sahibinin cezalandırılması ve tazminata mahkûm edilmesi 

MADDE 13. — Ticari işletme sahibi işletmesini veya reline dâhil münferit unsurları alacak
lının muvafakati olmaksızın başkaları ile değiş !irir veya temlik, aynî bir hakla takyit veya, ala-
calklıyı ızrar kaydiyle tahrip veya iımha ederse bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tah
sil edemiyen alacaklının şikâyeti üzerine iki ay elan beş seneye kadar hapis ve ikiyüzclli liradan 
aşağı olımlamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca, talep üzerine hâkim ticari işletme sahibini, kusurunun ağırlığını göz önünde tutarak 
rehinle temin edilen alacak miktarına kadar munzam bir tazminata da ımahkûm eder. 

Üçüncü şahsın müdahalesiniyı men'i 

MADDE 14. — Ticari işletmeye veya reline dâhil unsurlarına, rehnin sağladığı teminatı teh
likeye düşürecek surette üçüncü şahıslar tarafından vukubuLıcak fiillerin menini alaciaklı dâva 
edebilir. 

Rehnin paraya çevrilmesi 

MADDE 15. —• Bıorçlu borcunu ödemediği takdirde alacaklıya ticari işletmeyi veya münferit 
bir unsurunu temellük etmek hakkını veren hectürlü mukavele hükümsüzdür. 

Bıorçlu borcunu vâdesinde ödemeızse, alacaklı merhunun satış bedelinden alacağını istifa eder. 
Tşletme rehnine dâhil her unsur borcum tamamına karşılık teşkil eder. 

Alacaklı, alacağını temin için umumi hükümler dairesinde ticari işletmenin veya (münferit un
surlarının ihtiyaten haczettirilmesini istiyebilir. Bu takdirde, ihtiyati haczi tamamlama merasimi 
rehnin paraya 'çevrilmesi yoliyle olur. 

Paraya çevirmenin şümulü 

MADDE 16. — Alacaklı, merhumun paraya çevrilmesini ta leb edebilir. 
Ancak satılacak unsurları ve satıışm (şümulünü, alacaklımın ve ticari işletme sahibinin muhik 

menfaatlerini nazarı itibara alarak icra memuru tâyin eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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•lenuniş olan Ifeteye ntiter marifetiyle ivşyttiri'lme-
si şarttır. 

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

Ticari işletmenin merhun değerinin muhafazası 

MADDE 11. — Teklifin 12 nci maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ticari işletme sahibinin cezalandırılması ve 
tazminata mahkûm edilmesi 

MADDE 12. — Teklifin 13 ncü maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü şahsın müdahalesinin men'i 

MADDE 13. — Teklifin 14 ncü maddesi 
13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Rehnin paraya çevrilmesi 

MADDE 14. — Teklifin 15 nci maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Paraya çevirmenin şümulü 
• ' • • • " » 

MADDE 15. — Alacaklı, merhunun paraya. 
çevrilmesini talebedebilir. 

-Ancak 'Satılacak 'Urtsurltan ve 'satışın şümulü
nü, alacaklının ve ticari işletme sahibinin mu-

Adalet Komisyonunun Değiştirişâ 

Ticari işlet7nenin merhun değerinin muhafazası 

MADDE 11. — Teklifin 12 nci maddesi 11 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ticari işletme sahibinin cezalandırılması ve 
tazminata mahkûm edilmesi 

MADDE 12. — Teklifin 13 ncü maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü şahsın müdahalesinin men'i 

MADDE 13. — Telklifin 14 ncü maddesi 
13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Rehnin paraya çevrilmesi 

MADDE 14. — Teklifin 15 nci maddesi 14 
ncü madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

Paraya çevirmenin şümulü 

MADDE 15. — Ticaret Komisyonu metninin 
15 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Takip sırasında idare ve işletme 

MADDE 17. — İcra memuru satışına karar verilen ticari işletmenin veya münferit unsurları-
i;m muhafazası, idaresi ve işletilmesi için lüzumlu bütün tedbirleri alır. 

Paraya çevirmede takibolunacak usul 

MADDE 18. — Ticari işletmenin veya münferit unsurlarının paraya çevrilmesinde îcra ve 
İflâs Kanununun menkul rehnimin paraya çevrilmesi hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Rehnin sona ermesi ve ticari işletmenin kaydının terkini 

MADDE 19. — Ticari işletmenin kaydının ticaret veya esnaf ve küçük sanat sicilinden ter
kini sicil memuru tarafından derhal alacaklıya bildirilir. 

Ticari işletmenin kaydının ticaret veya esnaı ve küçük sanat sicilinden terkin edilmesi halin
de alacağın tatmamı muaccel olur. 

Terkinin alacaklıya tebliğinden itibaren iki ay zarfında tescil edilmiş bulıınam işletme rehini
nin paraya çevrilmesi yoliyle tafkibi yapılmadığı takdirde rehin hakkı düşer. 

Tahsil edilemiyen alacağın takibi genel hükümlere tabidir. 

Alacağın son bulması 

MADDE 20. — Alacağın son bulması halinde, ticari işletmenin sahibi ticaret veya esnaf ve 
küçük sanat sicilindeki rehnin kaydının terkinim alacaklıdan istiyebilir. 

İcra ve İflâs Kanununun 153 ncü maddesi ticari işletme rehninin terkini halinde de tatbik 
edilir. 

Relinin terkini sicil memuru tarafından 8 ncî maddede zikredilen sicillere işlenmek üzere bil
dirilir. 

Gayrimenkul rehnine dair hükümlerin uygulanması 

MADDE 21. — Ticari işletme rehni hakkında bu kanunda özel hülküm bulunmıyan hallerde 
gayrimenkul rehni hükümlerinden bu kanun hükümlerine aykırı loimıyaınlar uygulanır. 
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hik menfaatlerini nazarı itibara alarak icra me
muru tâyin eder. 

Her halükârda rehinle temin edilen alaca
ğın bakiyesinin karşılanması meşruttur. 

Takip sırasında idare ve isletme 

MADDE 16. — Teklifin 17 nci maddesi 16 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Paraya çevirmede takibolunacak usul 

MADDE 17. — Teklifin 18 nci maddesi 17 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Rehnin sona ermesi ve ticari işletmenin 
kaydının terkini 

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

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

Terkinin alacaklıya tebliğinden itibaren iki 
ay zarfında tescil edilmiş bulunan işletme reh-
nin.in paraya çevrilmesi yolayle takibi yapıl
madığı takdirde rehin hakkı düşer. 

Tahsil edilemiyen alacağın takibi genel hü
kümlere tabidir. 

Alacağın son bulması 

MADDE 19. — Alacağın son bulması halin
de, ticari işletmenin sahibi Ticaret veya Esnaf 
ve Sanat Sicilindeki rehnin kaydının terkinini 
alacaklıdan istiye'bilir. 

İcra ve İflâs Kanununun 153 ncü maddesi 
ticani işletme rehninin terkini halinde de tat
bik edilir. 

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

Gayrimenkul rehnine dair hükümlerin 
uygulanması 

MADDE 20. — Teklifin 21 nci maddesi 
20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi 

Adalet Komisyonunun Degigtlriji 

Takip sırasında idart v* i§letm$ 

MADDE 16. — Teklifin 17 nci maddesi 1Q 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Paraya çevirmede takibolunacak usul 

MADDE 17. — Teklifin 18 nci maddesi 17 
nci madde olarak aynen tkabul edilmiştir. 

Rehnin sona ermesi ve ticari işletmenin kaydının 
terkini 

MADDE 18. — Ticaret Komisyonu metninin 
18 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Alacağın son bulması 

MADDE 19. — Ticaret Komisyonu metninim 
19 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
/edilmiştir. 

Gayrimenkul rehnine dair hükümlerin 
uygulanması 

MADDE 20. — Teklifin 21 nci maddeıi 8® 
nci madıde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 128) 
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Tüzük hazırlanması 

MADDE 22. — Bu kanunun yürürlüğe girme şiirden itibaren altı ay içdnde hazırlanacak tü
zükte rehnin ticaret veya esnalf ve küçük sanat siciline tescili ve sicil memurluğunca yapılacak 
diğer işlemler gösterilir. 

Yetkili mahkeme 

MADDE 23. — Bu kanunun uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların halli ticaret mahke
melerinin görevi dahilindedir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 25. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Tüzük hazırlanması 

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

Yetkili Mahkeme 

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

Yürürlük tarihi 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

»« mm* 

Akialet Komisyonunun Değiştirişi 

Tüzük hazırlanması 

MADDE 21. •— Ticaret Komisyonu metninin 
21 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yetkili mahkeme 

MADDE 22. — Ticaret Komisyonu metninin 
22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 23. — Ticaret Komisyonu metninin 
23 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 24. — Teklifin 25 nci maddesi 24 
ncü madde olanak aynen kabul edilmiştir. 

* • 
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Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/208) 

T. C. 
Başbakanlık ! 12 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-971/1237 

MÎLLET MECLÎSİ -BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 9 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan, «İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
(Kanununa ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Temel Bilimler Fakültesinin kuruluş gerekçesi 

Modem teknolojinin başdöndürücü bir hızla ilerlemesini temin eden temel bilgiler, matematik, 
fizik, kimya ve tabiî bilimlerdir. Bâzı teknik üniversitelerde ve yüksek mühendis okullarındaki 
eğitimde meslekî demlerin önemi hâlâ ön safta gelmekte ise de son yılların dünya çapındaki 
araştırmaları, bahusus Amerika ile Avrupa teknolojisinin ve mühendislik eğitimlerinin mukayesesi 
göstermiştir ki, iyi bir mühendisi ve özellikle araştırmaya yönelecek bir teknik elemanı yetiştir
menin en etkili ve geçerli yolu, bunları matematik, fizik, kimya gibi temel derslerde iyi yetiştir
mektir. Temel bilgilere sahip bir 'elemanı, hangi mühendislik dalında olursa olsun, kısa zaman
da meslekî bilgilerle donatmak ve yeni gelişmelere intibak ettirmek mümkün olmaktadır. 

Diğer taraftan temel bilimlerdeki kurallar değişmemekte, ancak metodlarda gelişme ve yenilik
ler elde (olunmakta; mühendislikte ise, bulgun öğretilen metot ve bilgiler, kısa Ibir 'zaıman sonra es
kimekte, teknolojinin yeni buluşlarını sık sık gözden ıgeçirip, ders müfredat ve eğitim ımetodlarmı 
bunlara ıgöre ayarlamak igerekmektedir. 

O halde mühendislik eğitiminde de esas olan temel bilimlerin, Avrupa'nın ve Amerika'nın belli 
başlı teknik üniversitelerinde olduğu gibi, ayrı bir fakülte altında toplanmasında zaruret vardır. 
î. 'T. Ü. Senatosunda 15 yıla yakın bir zamandanberi konu üzerinde yapılan inceleme ve tartışma
larla zaman aaıman Temel Bilimler Fakültesi kurulması için »girişilen teşebbüsler «sonunda şartla
rın yeterli olmayışı yüzünden Temel Bilimler Fakültesi kuruluşuna 'gidilememiştir. Maden ve Kim
ya Fakülteleri de bâzı temel bilimler kürsüleri ihtiva edecek şekilde kurulmuş ise de esas maksa
dın temini mümkün olamamıştır. 

Bu'gün î. T. Ü. nin mevcut 6 fakültesine serpiştirilmiş vaziyette 14 profesör, 13 doçent, ve 
30 asistan kadrosuyla birlikte 20 kadar da teknisyen kadrolu eleman sadece temel bilimlere giren 
dersleri okutmaktadırlar. Büyük bir potansiyele sahip bu öğretim kadrosunun en iyi ve en verimli 
şekilde çalıştırıldıklarını iddia etmek mümkün değildir. Kaldı iki, yaptıkları işin pek büyük kıs
mı çeşitli fakültelerin talebettikleri, çoğu özel, dersleri okutmaktadır. Bu yüzden sırf temel bilim-
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lore ait pek az orijinal çalışmalar yapılabilmekte, bu dallarda lisans, diploma yaptırılaoıamakta ve 
bu (bilimlerin derinliğine incelenmesine imkân bulunmamaktadır. 

Bu gerçekler karşısında 1. 'T. Ü. içinde bir Temel 'Bilimler Fakültesi kurulması 'zaruret halini 
akmış bulunmaktadır. 

Bütün fakültelerde mevcut temel bilimler derslerini 'okutacak (bir fakülte kurulunca, iktisat, 
idare ıhukuku, devrim tarihi ıgilbi yine bütün fakülteleri ilgilendiren ve fakültelerin uzmanlık 
kolla/nna girmiyen derslerin ide Ibu fakülte içinde toplanması üniversite ısenatoisunca 'faydalı ve 
lüzumlu görülmüştür. 

Ayrıca halen idareten Elektrik Fakültesine bağlı (bulunan meteoroloji hölümünün de bu fa
külte içinde yer alması gerekli bulunmuştur. Gerdekten, fizik mühendisliği dalma yakın bulunan 
ve1 temel 'bilimlere ilâve olarak yaptığı öğretim 3 uzmanlık 'kürsüsü içinde toplanabilcn meteoro
loji bilimlerinin elektrik veya başika bir teknik fakülte içinde bulunması ancak arızi olarak ge
çici mahiyette kalbul edilebilen Ibir çöaüm tarzıdır. 

19Ö6 yılında Başlbakanlığm ısrarı ile ve kısa zamanda özel kadrolar ihdas edileceği va'di ile 
açılıp yönetimi elektrik fakültesine tevdi edilen 'şubenin, hu durumu ile ıgelişımesi imkânsızdır. 
Haleııı 'şubede 1 doçent 8 öğretim görevlisi ile asistanlar elektrik kürsülerinin ,geçici 'olarak işgaline 
müsaade ettikleri kadrolardadırlar. 

ıŞubenin Temel Bilimler Fakültesi (içinde, kendisine mahsus kadroları ile yer alması âcil ve ka
çınılmaz bir .zaruret halini almıştır. 

Diğer taraftan, yeni fakültenin faaliyete geçtiği günden itibaren yeterli sayıda öğretim kad
rosu ıncvcudolacağından bu fakülte elemanları,şimdiye kadar I. T. Ü. deki ıgiörevlerini daha et
kili bir şekilde yapaca/k, halhusuis t. T. Ü. de 1968 - 1909 yıllından itibaren uygulanmasına başlana
cak 2 kademeli eğitim içlin çok daha iyi şekilde organize olabilecektir. Meselâ ibugün 8 ayrı fakül
teye dağıtılmış durumdaki matematik kürsülerinin bir araya gelmesiyle en yüksek kademelerde 
de matematik derslerinin okutulması ve ayrıca da ilgili dallarda lisans, diploma ve doktora yaptır
maları mümkün olacaktır. 

Temel bilimler ayrı bir fakülte haline gelince, pek tabi olarak öğrenci de kabul 'edecek ve î. T. 
Ü. nin ikabul ettiği yıllık öğrenci kontenjanına da önemli katkıda 'bulunacaktır. 

Fakültenin lisans ve hirincli kademe eğitimi ile yetiştireceği elemanların orta öğretim fen ders
leri öğretmen ihtiyacı için de faydalı katkılarda bulunacağı düşünülmüştür. 

Temel Bilimler Fakültesiinin yukarda söz konusu olan glörevlerini yerine getirebilmesi için 
başlangıçta büyük bir ilâve külfete ihtiyaç hâsıl olmıyac aktır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 11 . 3 , 1970 

Esas No. : 1/208 
Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının 2 nci maddesinin (a) fıkrasının 3 ncu satırında (bölümleri ile ilgili diğer bilim dal
larında) ibaresinin, (bölümlerinde ve diğer bilim dallarında} şeklinde değiştirilmesi ve yine aynı 
fıkranın 4 ncü satırında (yüksek lisans) kelimelerinden sonra (veya) kelimesinin dilenmesi uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde ilâvesi istenilen (2) sayılı cetvelin Temel Bilimler Fakültesi bölü
mü öğretim üyeleri kısmında 2 inci dereceden 1 aded profesörün 6 ya, 6 ııcı dereceden 3 aded 
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doçentin 7 ye çıkarılması, yine öğretim üyeleri yardımcıları kısmında 7, 8, 9 ncu dereceden 10 ar 
aded asistan kadrolarının 15 ere çıkarılması uygun görülerek yeniden (4) sayılı cetvelin ilâvesi ve 
ilâve olunan (4) sayılı cetvelde gösterilen kadroların ancak 1970 malî yılında kullanılmamak 
üzere komisyonumuzca kabulü uygun görülmüştür. 

Tasarının 6 ncı maddesi kanunun tekniği bakımından, (Bu kanun, yayımı tarihini takibeden ay 
sonunda yürürlüğe girer.) değiştirilmiştir. 

Tasarıda 4 ncü maddeden sonra '5 nci madde olmadığı halde madde numarası 6, 7 olarak sıra
lanmış olduğundan (bu 'sıra 5, 6 olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri ve ekli cetveller aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îstanlbul 

M. Yardımcı 

Çorum 
Kemal Demirer 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Amasya 
8. Aygün 

Kocaeli 
8. Yahşi 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 

Konya 
M. Üstündağ 

Uşak 
F. Vğrasızoğlu 

Çankırı 
N. Ç. Yazıcıoğlu 

Nevşehir 
H. Başer 

Trafbzon 
M. Arslantürk 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/208 
Karar No. : 57 

Millet Meclisi Başkanlığına 

27 . 6 . 1970 

Tetkiki hususu 'Komisyonumuza 'havale buyıırulan (Istaınibul 'Te'knik Üniversitesi (kuruluş (kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı) vc ön 'havalesi! uyarında 'Millî Eğitim Komisyonumun tasarı 
üzerine düzenlediği rapor, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları tomsd'lcilerdnin ide 'katıldıkları otu
rumda görüşüldü; 

Tasarı, Îstanlbul Teknik Üniversitesi bünyesinde !ve ona bağlı olarak ib'ir Temel {Bil'imller Fakül
tesinin kurulmasını öngörmektedir. 

Modern teknolojinin dayamağı ve gelişmesinin gücü olan (matematik, fiziİk, kimya ve tabiî ilim
lerin, temel dersler olarak, ibunlara 'vâkıf elemanları haıngli m'üihendM'ilk idalıinda olunsa olsum 'kusa 
zamıanda ımeslekî (bilgilerle teçihiz ve yeni Igelişmelere intibak ettirtmekte çolk dalha müspet sionuçlar 
verdiği, 'bu usulü taiJbik etmekte olan diğer ülkeleriin teknoloji ve fmülhcndilslik eğitimlerinin mu
kayesesi ile ortaya çıkmıştır. 

Yuırdufmuzda Ida mıüheradMik eğitiminlde esas olan temel (bililmilerin, diğer ülkelerdeki îbelli 
başlı te'knik üniverısitderinde olduğu gi(bi ayrı bir fakülte altında toplammasi'nda sayısız faydalar 
vardır. Nitekim, 15 yıla yakın bir zamandan beri konıu üzerinde yapılan incelemeler şartların an
cak şfimdi hu kuruluşa imlkân vetrldiği sonucunu tevlildetmiiştir. 
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'Bugün İstanbul 'Teknik nüiversitesinde mevcut 6 fakültede ıserpiştirilfmiiş vaziyette 14 profesör, 
1'3 dloçemt ve '30 asistan kadrosiylle 'birlikte 20 kadar da teknisyen kadrolu eleman, sadece temel 
bi'ldımlcr dahil dersleri okutmaktadırlar. Bu büyük potansiyeli en iyi İstikalmette değerlenditfmc-
nin ise yukarda kısaea arza çalıştığnmız şekille bir fakülte kurlmıalk 'suretiyle Imüralkün olacağı 
kanısfıy'le kolmisyonıınıuz, tasarıyı tüm olarak kabule sayan ve görüşmelere !dc Millî Eğlitim. Ko
misyonunca yapılan değiştirişi esas alarak maddelerin ^görüşülmesine geçmiş, tasarınmı 2 nci 
maddesinin (a) fıkraisinin 3 ncü satırında (Ibölüm'leri ile lilgilii idiğer 'bilim dallarında) üibaresini 
(Bölümlerinde ve İdiğer ''bilim dallarında) şeklinde değiştirmek, aynı fıkranın 4 ncü satırında 
(yüksek lisans) i'baılelerinıden sonra (veya) ibaresi lilâve etmek, talsiaırınm '3 neü maddesinde şük
redilen 3 sayılı cetvelle alınacak kadrolarda İderece ve adedleri kıisımen artıırimaik 've 1970 imalı yı
lında (kullanılmamalarını teminen (de yemi bir (4) sayılı cetvel ilâve etmek, 

Bir zuihul «seri madde numaralarında meydana geleni hatayı düzeltmek ve yürürlük mııaddesini 

de kainim tekniği yönünden yeniden (düzenlemek suretiiyle söz konusu Komisyonca 'yapılan deği
şiklikler yarinde 'görüllmüş, 

'Talsarının '1 nci ımadldesi aynen, 2 ve 3 ncü /maddeleri 'Millî Eğitim Kbmisyanuınca yapılan deği
şiklikle, 

4 ncü ımaıdlde ile 'geçici 1 nei madde, tasiarıdaki şdkiilleriyle aiynen, '5 nci ımaıdide Millî Eğititoı Ko
misyonunca yapılan değişiklikle, tasarının 7 nci maddesi '6 ncı imadJde olarak aynen kalbul edil
miştir. 

önceil/ilk 've ivedilikle görüşülmek 've Genel Kurulun taisîvibine arz olunmak üztere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sakarya Rize Ankara Erzurum 

N. Boyar E. Y. Akcal 717. K. Yılmaz R.Danı§man 

Afyon K. 
II. Dinçer 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Bolu 
H. t Cop 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
717. t. Angı 

Manisa 
II. Okçu 

Corum 
A. Topçubaşı 

İçel 
77. C. Okyayuz 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
O. G. Fersoy 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
717. Akan 

Tokat 
7. 77". Balcı 

Tokat Trabzon Uşak 
7. 77". Balcı A. R. Uzuner O. Dengiz 

Zonguldak 
TC. Nedimoğlu 
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Hükümetin teklifi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Ka
nunun 2 nei maddesine dayana
rak; Istanlbul Teknik Üniversite
sine bağlı '«Temel Bilimler Fa
kültesi» açılmıştır. 

MADDE 2. — Temel Bilimler 
Fakültesinin amaç ve görevleri 
şunlardır : 

a)1 Meteoroloji mühendisliği, 
matematik mühendisliği ve fizik 
mühendisliği bölümleriyle ilgili 
bilim dallarında lisans, yüksek 
lisans mühendislik ve yüksek 
mühendislik seviyelerinde öğre
tim yapmak, bilimsel araştır
malar ve doktora çalışmaları 
yaptırmak; 

b) I. T. Ü. ye bağlı bütün 
fakültelerin temel ve genel bi
limlere giren derslerini okutmak 
ve bu derslerle ilgili bütün uy
gulama çalışmalarını yaptırmak
tır. 

MADDE 3. — İstanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkşndaki 7 . 7 . 1948 ta
rihli ve 5246 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki ve bu 
cetvele çeşitli kanunlarla ekle
nen kadrolardan inşaat, Mi
marlık, Makina ve Maden fakül
telerine ait ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmış 
ve bunların yerine «Temel Bi
limler Fakültesi» ne ait ilişik 
('2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Temel Bilim
ler Fakültesinin amaç ve görev
leri şunlardır : 

a) Meteoroloji mühendisliği, 
matematik mühendisliği ve fizik 
mühendisliği bölümlerinde ve 
diğer bilim dallarında lisans, 
yüksek lisans veya mühendislik 
ve yüksek mühendislik seviyele
rinde öğretim yapmak, bilimsel 
araştırmalar ve doktora çalışma
ları yaptırmak; 

b) 1 T. Ü. ye bağlı bütün 
fakültelerin temel ve genel bi
limlere giren derslerini okutmak 
ve bu derslerle ilgili bütün uy
gulama çalışmalarını yaptır
maktır. 

MADDE 3. — istanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 7 . 7 . 1948 ta
rihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetveldeki ve bu cet
vele çeşitli kanunlarla eklenen 
kadrolardan inşaat, Mimarlık, 
Makina ve Maden fakültelerine 
ait ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar çıkarılmış ve bun
ların yerine «Temel Bilimler 
Fakültesi» ne ait ilişik (2) ve 
(4) sayılı cetveller eklenmiştir. 

(4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1970 malî yılında kullanı
lamaz. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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('Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — İlişik (3) sa
yılı cetvelde gösterilen ek gö
rev tazminat kadrosu, İstanbul 
Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1948 
tarihli ve '5246 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — (1) sa
yılı cetvelle kadroları (kaldırılan 
İnşaat, Mimarlık, Makina ve 
Maden fakültelerinde görevli öğ
retim üye ve yardımcılarından 
aylıkları, kadro ve unvanları de-
ğişmiyenlerle; Devrim Tarihi ve 
T. C. Bejimi dersini okutmaya 
memur, Meteoroloji Şubesi öğ
retim görevlileri ve öğretim yar
dımcıları, Maden Hukuku dersi 
öğretim görevlisi olarak görevli 
bulunanların (kazanılmış hakla
rı saklı kalmak Ikaydiyle)1 yeni
den tâyinlerine lüzum olmadan 
bunlar (2) sayılı cetveldeki kad
rolara geçerler ve aylıklarını bu 
kadrolardan almaya devam eder
ler. 

Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelle kadroları kaldırılan 
öğretim üye ve yardımcılarına; 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velle alman yeni kadrolara ge
çinceye kadar, 'kaldırılan kad
roları üzerinden almakta olduk
ları aylıklarının ödenmesine de
vam olunur. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(«Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasa
rının bu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ay so
nunda yürürlüğe girer. 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
metni) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasa
rının geçici 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî 'Eğitim 
Komisyonunun 5 nci maddesi 
aynen kalbul c'dilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

9 . 2 . 1970 
Başbakan 

S. D emir el 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 
Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

(Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni) 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci 
maddesi 6 ncı madde olarak ay
nen kaibul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
metni) 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci 
maddesi 6 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Giilez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve iskân Bakanı 
//". Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
//. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

b) öğretim üye yardımcıları 
Asistan 10 800 

D. 

1 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

1 
5 

10 

2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Görevin adı Sa 

İnşaat Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim Yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 

Makina Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 

Temel Bilgiler Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

yi 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 

1 
1 

2 

1 
1 

(2) 

4 
1 
6 
7 
7 
3 

12 

Aylık 

2 000 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

2 000 
1 100 

500 

1 750 
1 500 

SAYI] 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

5 
6 

7 
9 

10 

1 
4 
5 

7 
1 

9 
10 

Görevin adı 

Doçent 
» 

b) Öğretim 

Asistan 
» 
» 

üyeleri 

Maden Fakültesi 

a) öğretiyıı 

Profesör 
» 

Doçent 

b) öğretim 

A «Sİ <3T fi Tl 

» 
» 

LI CETVEL 

8 
9 

10 

5 
7 
8 
9 

10 

Asistan 

üyeleri 

üyeleri 

Sayı 

3 
1 

— 
29 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
2 

— 
41 

10 
» 10 
» (Biri seminer kütüpha

necisi) 
c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Bıüro iŞefi 
Hesap Memuru 
Kütüphaneci 
Ambar Memuru 

15 

.1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

1 100 
950 

800 
.600 
500 

2 000 
1 250 
1 100 

800 
600 
500 

700 
600 

500 

1 100 
800 
700 
600 
500 

90 
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(3) SAYILI CETVEL 

Görevin adı Sayı Ücret 

Dekan O! 210 

(Millî Eğitim Komisyonunca ilâve olunan cetvel) 

(4) SAYILI CETVEL 

Temel Bilimfler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

D. Görevin 'aJdıı Sayı Ücret 

2 Profesör '5 1 750 
6 Doçent 4 950 

b) Öğretim üye yardımcıları 
7 Asistan 5 800 
8 > 5 700 
9 » 5 600 

(Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı 
cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya Sbağlı (d) sayılı ıcetvel laynen kaibul 
edilmiştir. 

Tasarıya fbağlı (('2) sayılı ıcetvel aynen kaibul 
edilmiştir. 

Tasarıya Ibağlı (8) sayılı cetvel 'aynen kaibul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu 'raporuna (bağlı (4) 
sayılı ıcetvel aynen 'kaibul edilmiştir. 

*>&<i 
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Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 214e | nciek 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /208) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/208 
Karar No. : 76 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

16 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci toplantı yılında Komisyonumuzda görüşülerek karara bağlanan ve toplantı yılında 
benimsenmek üzere tekrar Komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı» üzerinde yapılan görüşmeleri mütaakıp aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
M. Akan 

ıSÖZCÜ 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Malatya 
H. Gökçe 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Bolu 
H. 1. Cop 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
H. Okçu 




