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olma hakkının tekrar verilip verilmiye-
ceğine dair soru önergesi 've Millî Eğiltim 
Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/555) 667: 
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11. — Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'-
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öldürülmesi karşısında Hükümetin bâzı 
diplomatik faaliyetlerine devam edip et-
nıiyeceğine dair soru önergesi ve Başba-
kan Nihat Erim'iın yazılı cevabı (7/561) 668 

12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya Merkez ilçesi Saz köyü
nün içme suyu ihtiyacının ne zaman gide
rileceğine dair soru önergesi ve Köy işleri 
Bakamı Cevdet Aykan'm yazılı cevabı 
(7/567) 668:669 

13. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya iline bir doğumevinin ne 
zaman yapılacağına dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân 
Akyol'um, yazılı cevabı (7/568) 669:670 

14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Almanya'da turist dşçi olarak bu
lunan vatandaşlarımıza dair soru önergesi 
ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm yazılı ce
vaibı (7/571) 670:672 

15. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya'nın Güynücek ve Taş
ova ilçelerindeki esnafın kredi imkânına 

Sayfa 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
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zılı cevaibı (7/587) 678:679 
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I. — G E Ç E N T 

İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör, son zamanların sakıncalarına ve valtandaşla-
nn içime düştükleri sıkıntılı durumlara ve 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı da, 
Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının elde ettik
leri son başarılara dair gündem dışı birer de
mekte bulundular. 

Gündemde bulunanı seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenması kabul olundu. 

Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, 2/509 esas 
sayılı kanun teklifini geri .aldığına dair öner
gesi okundu ve kanun teklifinin geri verildiği 
ıbiîdiriidi. 

Tekrar açık oya sunulan : 
Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle

rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar (hakkında kanun tasarısımın ka
bul olunduğu ve 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna ıbağlı 
oeltivellerlde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının da kanunlaştığı açıklandı. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 

II — G E L E N 

Teklifler \ 
1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi | 

İdare Âmirlerinin, 1971 malî yılı Bütçe Kanunu- ' 
na bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/548) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

2. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Erzincan ili Kemaliye ilçesinin Çalıtı köyünden 
Hacı Olsmanoğlu 1930 doğumlu Ali Demir'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun teklifi (2/549) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Kayseri Milletvekilli Turhan Feyziioğ-

lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların 
emeklerinin karşılığını almaları için, kredi ve 
üretim alanında alınması gerekli tedbirleri tes-
bit etmek üzere ve Giresun Milletvekili M. Ke
mal Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve 
sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek mak
sadı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) 

T A N A K ÖZE T İ 
1 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikli
ğin benimsendiğine dair Orman Komisyonu ra
poru kaJbul olumdu ve kanun teklifinin kanun
laştığı bildirildi. 

Harb Okulları kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili ilhami ıSancar ve 15 arkadaşının, 
Harb okulları kanunu teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylanarak yapılan gö
rüşmeler sonucunda kamım tasarısının geçici 
3 ncü maddesine kadar kabul olundu. 

21 . 7 . 1971 Çarşamba günlü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,18 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkamy ekili Çankırı 

Talât Köseoğltı Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Katip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

K Â Ğ I T L A R 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaT-
m, 31 Temmua 1970 tarlih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 79 ncu maddesine fbir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkunıda Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 2/407; Cumhu
riyet (Senatosu : 2/310) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 241 e 2 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1550) 

5. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kamım tasarılsı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er 'üyeden kurulu 19 
No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci ra
porları (1/310) 

6. — Türk Ceza Kanununun ibâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve (bâzı maddelerine fıkralar 
ekleflimesine dair kanun talsansı ve istanJbul Mil
letvekili i. Hakkı Tekmel'in Tünk Ceza Kanu
nunun (bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
ıbâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) 
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BİRİNCİ IOTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Canlan) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 134 ncü Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmeler basılıyo
ruz. 

III - BAŞKANLIK DÎVANININ ÖENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu'-
nun, bir vilâyetin idaresi hakkında gündem 
dışı demeci. 

IBAŞKAN — iSayın Etem İKılıçoğılu, bir vi
lâyetin idaresi konusunda gündem dışı söz is
temişsiniz, buyurun. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlaran; 

Memleketimizin siyasi ve ekonomik bir bu
nalım içinde olduğu bir devrede bir vilâyetin 
nasıl idare edildiğini, 12 Mart Muhtırasının 
nedenlerini arayanlara bâzı ip uçlan vermek, 
bâzı nirengi noktaları tesbit etmek suretiyle 
arza çalışacağım. 

(Bâzılanna göre 12 Mart Muhtırasının ne
denlerinden birisi Anayasa üzerinde toplan
maktadır. Bâzılan siyasi iktidarlar üzerinde 
bu görüşlerini teksif etmektedir. Bâzılan da 
her ikisinde ide kusur aramaktadırlar. Kendi
lerine yardımcı olabilmek için bâzı hususlan 
arza başlıyorum. 

'Türkiye'de şimdi anlatacağım hususlarla 
idare edilen bir vilâyet olup olmadığını muh
terem milletvekili arkadaşlarımdan arayıp bul-
malannı da aynca rica edeceğim. 

İBir vilâyet düşününüz ki, orada vali vardır; 
fakat ne Devleti temsil etme gücündedir, ne 
de Hükümeti temsil edecek yetenektedir. O 
vilâyeti iki belediye başkanı, bir ilçe başkanı, 
bir de bir milletvekilinin yakîni idare eder. 
Bu vilâyette vali vatandaşın malını canını ko
rumakla görevli olmasına rağmen, oturduğu 
vali konağı yanmış, bu kâfi gelmiyormuş gibi 
yeni yapılan binaya da 60 000 lira ödemek su
retiyle bir avize almayı ihmal etmemiş. Bu 
vilâyette bir Devlet müessesesine işçi olarak 

girebilmek için dahi biraz evvel isimlerini say
dığım kimselerden bir kart almak veya telefon 
ettirmek veya mektup almaktan başka çare 
yoktur. Bu vilâyette meslekleri olmadığı hal
de çimento bayiliğini, demir bayiliğini biraz 
önce isimlerini saydığım kimseler yaparlar. Bu 
vilâyette öğretmen tâyin ve nakillerini yine bi
raz önce isimlerini saydığım kimseler yaparlar. 
Bu vilâyette YSE nin dozerleri, kamyonlan, 
buldozerleri biraz evvel isimlerini saydığım in-
sanlann öncülüğünde köylere giderler. (Mani
sa Milletvekili Süleyman Çağlar'm anlaşılamı-
yan bir müdahalesi üzerine) 

Biraz terbiyeli olmaya sizi davet ederim, 
aksi takdirde çok ağır hakaret ederim. Ter
biyeli otur. 

ISÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sen ter
biyeli ol. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Cahil 
adam. 

ISÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sen ca
hilsin. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bu vi
lâyette faili meçhul hâdiseler birbirini ta-
kibederken, yapma silâhlar, tabancalar yay
lalarda, pazar mahallerinde işporta malı gibi 
teşhir edildiği, satıldığı halde bunlan gören, 
bunlar hakkında muamele yapan yoktur. Bu vi
lâyette Atatürk ilkeleri diye, laisizm diye mil
let olarak bağırdığımız bir devrede, çok entere
san olduğu için tekrar ediyorum, minareden 
ezan sesinden başka hiçbir şey duymaya alış
mamış Türk halkı bir yetkilinin konferans ve
receğini dinler. Bu vilâyette Devletin en" alt 
kademesinden en üst kademesine kadar memu
riyet veren kimseler hep bir ilçenin nüfusuna 
kayıtlı olan kimselerdir. 
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İBu vilâyette bir spor temasında trübünleri 
dolduran binlerce insan valiye olmadık hakare
ti yaptığı halde vali hâlâ orada vazifesine de
vam eder. O vilâyette vali, arabasına binıme-
den yüz metre mesafe kat edemez. O vilâyet
te vali, muayyen insanlardan başka hiçbir va
tandaşla görüşme cesaretini kendinde bulamaz. 
Bu vilâyette vali, zamanın iktidar partisi men
subu milletvekili ve senatörlerinden başka ara-
hasmıjkimseye veremez. 

İBu vilâyette yerli bir zatı, bir millî mües
sesenin başına getirmek suretiyle, zamanın ik
tidar partisine kayıtlı kimseler kredi temin et
tirildikten sonra, vazifesi bitmiş insanlar mi-
sillü, limonun suyu alınmıştır; başka yere 
nakil etmek suretiyle meseleyi kapatırlar. 

Bu vilâyette vaktiyle milletvekili bulunduğu 
sırada bir ilçenin önseçimlere katılmama rapo
runu verdiği için, bilâhara milletvekilliği se
çimini kaybeden bir zat koskoca bir müessese
nin başına umum müdür olarak tâyin edilir. 

Bu vilâyette, vaktiyle il başkanı olan bir 
zat, ömründe odacılık dahi yapmadığı halde, 
Hükümet merkezinde bir müessesenin başıma 
umum müdür olarak tâyin edilir. 

Yine bu vilâyette koyu O. H. P. li olduğu 
halde A. P. den milletvekili çıkabilirim ümidiy
le iki defa aday olup, dinî siyasete alet etmek 
suretiyle kendisine ait bir arsaya cami yaptır
mak için kürsülerden söyliyen bir zat, yokla
mayı kaybedince hu va'dindem cayar; ama 
ISayın Nihat Erim Hükümeti tarafından Ata
türk ilkelerine bağlı bir kadro arasında yine 
hir vilâyete vali alarak tâyin edilir. (IGrüllüşme-
ler) 

Bu vilâyette bir müdürlüğe tâyin edilen 
zat, soyadı «Kılıçoğlu» olduğu için yirmi dört 
saat sonra başka bir yere nakledilir, bu da kâ
fi gelmez, daha uzak hir yere sürülür. 

işte şimdi muhterem arkadaşlarım, bu an-
latığım enteresan noktalan inkâr edenlere ve
yahut tevil etmek istiyenler huzurunuzda ses
leniyorum: Eğer söylediklerimden bir tanesi 
yalan, yanlış, mübalâğalı çıkarsa milletvekil
liğinden istifa edeceğim. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Ama şimdi anlıyorum ki, 
12 Martın nedenleri acaba Anayasa mı imiş, 
yoksa Devleti idaredeki aksaklıklar mı imiş, 
yoksa her ikisinin de karışımı mı imiş, bunu 

bilmem... Ama bıildiğim bir şey yarsa haksız
lık, adaletsizlik, partizanlık olan her yerde 
yıkım vardır, birbirini kovalayacak 12 Mart
lar vardır. 

ISaygılar sunarım. (O. H. P. ve D. P. sıra
larından alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili A. Turgut Topal-
oğhı'nun, bugünlerde bir problem haline gelen 
et hususunda alınması gerekli tedbirlere dair 
gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — ISayın Turgut Topaloğlu, et 
konusunda gündem dışı söz istemişsiniz, bu
yurun. 

A. TURGUT TOPALOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bugün bâzı büyük şehirlerimizde problem ha

lini alan et mevzuuna temas için huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. IKootıu, günümüzün 
aktüel mevzularından biri olup ve zaman za
man çözüm yolu arayıp da bulamadığımız bir 
mesele haline gelmiştir. 

Yer yüzü âleminde bir vakitler hayvan ye
tiştirici memleket olarak tanınıp bilinen ve 
dünya devletleri, arasında dördüncü sırayı işgal 
edem Türkiye, bugün hayvancılık politikasının 
lâyıJkı veçhile iyi realize edilememesi yüzünden 
maalesef ilerde çok sıkıntılı durumlarla da 
karşı karşıya gelme vaziyetindedir. 

'Zira, memleketimizde mer'a (kalmaması se
bebiyle mer'acılık ölmekte, bunun yanı sıra 
Ibesicilik ise gün geçtikçe türlü sebepler ve ne
denler yüzünden gerilemeye mahkûm bırakıl
maktadır, Son zamanlarda bilhassa büyük şe
hirlerimizde belediyelerin alâkasızlığı yüzünden 
muhtelif semtlerde et, sebze ve meyva fiyatla
rının birbirini tutmaması vatandaşın haklı şi
kâyetine söz konusu olmuştur. 

Yazın ortasında bulunmamıza rağmen tar
lada kilosu elli kuruşa alınan domatesin İstan
bul'un bâzı semtlerinde halka hâlâ dört liraya, 
yani sekiz misli fazlasına intikal ettiği de foir 
vakıadır. 

(Bütün bu hususlar iSıkıyönetim komutanlık
larının da tabiatiyle nazarı dikkatini celbet-
miş olacak M, belediyelerle irtibat kurularak 
halkın en önemli gıda maddelerinden biri olan 
etin fiyatında geçen ay bir dondurulma yolu
na gidilmiş oldu. Böylece et fiyatı, kalite ve 
cins aranmaksızın izmir'de, Ankara'da 15, is-
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tanhul'da da 17 lira olarak donduruldu. Bele- | 
diyeler "bu. şekilde et fiyatlarını dondurunca, 
bu üç büyük şehrimizde de et sıkıntısı kısa za
manda kendini gösterdi, örfi idare makamla
rının haklı olarak üzerimde durdukları husus 
daha ziyade şu idi: Aynı kalite et meselâ İs
tanbul'un muhtelif semtlerinde, bilfarz Emin
önü ile Nişantaşı, Şişli taraflarında çok ayrı 
fiyatlara satılıyor; meselâ dyi kalite et bir ta
rafta 20 liraya satılıyorsa başka tarafta aynı 
cins, aynı kalite et 27 liraya kadar değer bu
labiliyordu. Bu da tabiatiyle beledi kontrol
süzlükten ileri geliyordu. 

Bugün canlı hayvan borsasında kilosu orta
lama 8 liraya satılan bir koyun eti kasap dük
kânlarına 17 liraya malolursa, kasap bundan 
cidden mutazarrır olur. Nitekim bunun bir 
gerçek oduğunu, Sıkıyönetim makamlarından 
gelen ilgililer de konuyu bizzat mahallinde tet
kik etmek suretiyle yaptıkları maliyet hesabiy
le neticeyi bu yolda tesbit etmiş bulunuyorlar. I 

İBugünkü et satışlarından dolayı Et ve Ba
lık Kurumu da zaten büyük zararlar içerisinde
dir. Hatırlıyacağınız üzere bir ara fiyat ayar
lamasına giden Kurumun bu tutumunu yerin
de bulmıyan Sayın Başbakan, Kurumun zara
rının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ayrılmış 
fondan karşılanacağını bildirmişti. Esasen bu, 
senelerce böyle devam edegelıniş ve yine bu şe
kilde de sürüp gitmektedir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon KaraMsar) 
— Çaresi ne hocam? 

A. TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — 
Geliyorum efendim. I 

IBeri tarafta üreticinin de bu şartlar mu
vacehesinde elbetteki yüzleri de gülmemekte- I 
dar. I 

Sayın milletvekilleri; I 
Belediye ilgilileri maalesef işi biraz da eg- I 

zajere ederek, çok fazla mübalâğalı bir şekil
de, meselenin derinliğine inmeden, bilerek ve
ya bilmiyerek et ile ilgili brifingte pahalılaş- I 
manın baş sorumlusu olarak aracıları gösteri
yor ve et dokuz el değiştirdikten sonra ancak 
halka intikal ediyor şeklinde ifade kullanıyor
lar. Aslında olay hiç de bu şekilde tezahür 
etmemektedir. Deniliyor ki, aracılar ortadan I 
tamamen kaldırılırsa İstanbul'da et 15 liraya I 
pekâlâ satılabilir. Şu hususu hemen tebarüz | 
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ettireyim ki, müstahsil zümre ile müstehlik 
zümre arasında mutavassıt işini yapanlar bir
çoklarının sandıklan gibi fuzuli bir vurguncu 
zümre değildirler ve et de köyden kasap dük
kânına kadar dokuz el değiştirmemefetedB-. 

Köylü müstahsil yetiştirmiş olduğu hayva
nını ya bizzat İstanbul'da komüsyoncusu vası-
tasiyle toptancı kasaplara intikal ettirir veya 
ayağında bu işin ticaretini yapan celebe satar. 
Celep keza İstanbul'daki komüsyoncusu vasıta-
siyle malını toptancı kasaba intikal ettirir, 
toptancı kasaptan da et perakendeci kasabın 
dükkânına girer. Hâdise bundan ibarettir. 
Bu suretle köyden, ağıldan kasap dükkânının 
vitrinine kadar gelen et, -tekrar arz edeyim-
başta köylü üretici, celep, toptancı kasap ve 
perakendeci kasap olmak üzere dört el değiş
tirmektedir. 

Şimdi et fiyatlarının pahalılaşma sebeplerine 
gelelim. Kaldı ki, Türkiye eti el'an dünyada 
en ucuz yiyen memlekettir. Canlı hayvanın 
daha köyde iken fiyatı neden yüksektir? Bu
nun başlıca sebepleri yem fiyatlarının, çoban 
masraflarının, nakliye mesarifatının, emek 
karşılığının artmış oluşundadır. Devlet De
miryolları 1967 yılında 20 ve 24,ı5 metrekarelik 
vagonlarına Kars'tan yüklenen bir büyükbaş 
hayvan için 26 lira ücret alırken, bugün bu üc
ret 69 liraya çıkartılmıştır. Buna yarın daha 
kaç liralık zam gelecektir, o da bilinmez. Dev
let Demiryollarının bütün Türkiye için yaptı
ğı bu zamların acısı maalesef fakir halkımızın 
kasap dükkânından aldığı 250 gramlık etten 
çıkartılmak istenmektedir. 

Yakıt maddelerinin, personel giderlerinin 
ve taşıt vasıtaları ile yedek parçalarının son 
aylardaki anormal yükselişi, bunların maliyet 
unsuru sebebiyle müstahsilin ve celebin satışı 
dışında canlı hayvan fiyatlarının artışının da 
ayrıca âmili olmuştur. Çünkü İstanbul, An
kara, İzmir üretici değil, ıdalha ziyade tüketi
ci bölgelerdir. 

Borsa masrafları; belediyenin hem borsada 
canlı hayvan üzerinden ve hem de mezbahada 
ayrıca aldığı rüsumlar tabiatiyle yine et fiya
tı üzerine eklenir; dolayısiyle de rüsum parası 
böylece halkın kasesinden çıkmış olur. Yakın
da Meclislere gelecek olan Belediyeler kanun 
tasarısındaki canlı hayvan alım vergisi, mezba-
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ha rüsumlarında yapılacak yeni zamlı ayarla- Î 
malar da hep etin maliyetine tesir edecek fak
törlerdir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Meseleyi nasıl kurtaralım? 'Bir defa hay

van kaçakçılığı mevzuu, Hükümetin behema-
hal üzerinde hassasiyetle durması gereken bir 
husustur. İHer sene Güney - Doğu hudutları
mızda ortalama bir milyona yakın küçükbaş 
hayvan yurt dışına kaçırılmaktadır. Bu ger
çeği salahiyetlilerimiz de maalesef doğrulamak
tadırlar. Sayın Erim Hükümeti de dâhil olmak 
üzere, şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümet
lerin aldıkları tedbirler bilhassa hayvan kaçak
çılığında tesirsiz kalmıştır. Her şeyden evvel 
bunun önlenmesinde büyük faydalar mülâha
za etmekteyiz. 

Modern besiciliği Türkiye sathına yaymak 
mecburiyetindeyiz. Hayvancılık politikasının 
bugünün şartlarına uygun olarak yeniden dü
zenlenmesinde mutlak zaruret vardır. 1950 se
nesinde memleketimizde yapılan hayvan sayı
mında 50 milyonun üzerinde bir rakam teısbit 
edilmiş iken ve nüfusumuzun da o tarihten bu
güne kadar büyük çapta artmasına mukabil, 
hayvan adedinde ise artma şöyle dursun, ba
riz tor düşme kaydedilmektedir. Bu böyle de
vam ettiği takdirde en yakın bir zamanda Tür 
kiye dışarıdan et ithal etme durumuna gelecek
tir ve bu maalesef gerçektir de.. Bu hususu, 
iyi tetkik etmiş bir arkadaşınız olarak ifade 
ediyorum. 

Müstahsil ile temaslar yaptım. Yaptığım bu 
temaslardan müşahade ettim ki, üretici artık 
bu işten bizar olmuş ve bıkmıştır. Evlâdı gi
bi yetiştirdiği damızlık hayvanlarını bile bu
gün kahredip elden çıkartmak durumu ile kar
şı karşıya gelmiştir. 

'Büyük şehirlerimizde et fiyatlarının dondu
rulmuş olması hem vatandaşa ve hem de hay
van yetiştiricisine ağır gelen külfetler yükle
miştir. Mesul makamda bulunan zevatın, Hü
kümet ve belediyelerin, hâdisenin temelinde 
yatan ciddî problemleri halletmesi lâzımgelir-
ken, hattâ bu ciddî sebepleri halk efkârına 
açık gerekçelerle getirmesi icabetlerken, aksi
ne ucuz reçetelerle meseleyi hal yoluna gitmiş
lerdir. 

21 . 7 . 1971 O : 1 

Üretim imkânlarının geliştirilmesi, canlı hay
van neslinin çoğaltılması, besicilik tekniğinin 
ve sanayiinin inkişafı konularını görmemezlik-
ten gelip, yurt dışına kaçırılan milyona yakın 
hayvanı vatandaşın rızkından gayrimeşru elle
re* teslim ederken, pahalılığın sebebini aracı 
sınıfta aramak meseleyi basite irca etmektir. 

Hangi iktisadi kanunlarına, hangi ilmî ka
idelere, hangi prensiplere, hangi ilmî ölçülere 
göre nasıl ve ne şekilde yapılmış bir maliyetin 
hesabına göre eti 15 ve 17 liradan sattırma az
minde bulunuyoruz? Lütfen intibaha gelelim, 
arz ve talep kaidelerinin değişmez prensiplerini 
göz önüne alarak meseleyi bir defa daha tet
kik edelim. 

Besiciliğin teşviki ile, hayvan birimi başı
na kilo ağırlığı arttığı takdirde müstahsilin 
maliyet üzerinden satış fiyatı kendiliğinden ha
liyle düşecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Meselenin çözüm tarzı bahis konusu olunca 

tek taraflı hareket etmek tabiatiyle doğru ol
maz. Müstahsil vatandaşlarımızdan her türlü 
fedakârlığı beklemeye hakkımız olmadığı gibi, 
tüketici halkımızı da et yiyemiyecek hale ge 
tirmek elbetteki mümkün değildir. Bu itibar
la hem müstahsili ve hem de müstehliki tatmin 
edici bir hal tarzına acilen ihtiyaç vardır. Zi
ra demokrasi ile idare edilen hiçbir memleket
te fiyatlar zorla ne yükseltilebilir, ne de indi
rilebilir. Bmanelayh, artan ihtiyaç karşısın
da istihsali ilmî metotlarla artırmanın yolunu 
aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz. 

Saygılarımı sunarım. 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Yardım
cının, Bakanların Mecliste hazır bulunarak ya
pılan konuşmalara cevap ve bilgi vermeleri ge
rektiğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — iSayın Mehmet Yardımcı, buyu
runuz. Gündem dışı söz istemişsiniz. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin muhterem azaları; 

Bendeniz Meclis müzakeresi hakkında üç da
kikayı geçmemek üzere (bir mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Altı senedir bu mukaddes çatının altında 
bulunmaktayım. Bu altı sene zarfında gündem 
dışı konuşmalara mutlaka Hükümet azaların
dan, kendisini ilgilendiren mevzularda bu kür-
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süde bir cevap almak mümkün idi; fa
kat birkaç aydan Iberi bu kürsüde mütead
dit defa birçok mühim meseleler müzakere 
edildiği halde veyahut da Yüksek Meclisin ıt
tılaına arz edildiği halde, bir tane Sayın 
Bakan, buraya kürsüye gelip her hangi bir 
cevapta bulunmamıştır. Bu işin hikmetini be
nim aklı sagirim almadı. Temenni ederim ki, 
Yüksek Meclis bu hususta bir tedbir alır ve 
Sayın Bakanlar da gelir burada bize biraz iza
hat vermek lûtfunda bulunurlar. 

Hürmetle hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Si
vas ilinin iktisadi, sınai ve kültürel önemli bâzı 
sorunlarına dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Akova buyurun. 

Bugün Çarşamba günü olduğu için gündem 
dışı konuşmaları umumiyetle daha çok bugüne 
inhisar ettiriyoruz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurlarınıza, Sivas vilâyeti ile ilgi
li iktisadi, sınai <ve kültürel önemi olan bâzı hu
susları arz etmek için çıkmış bulunuyorum. 

Sivas, tarihî bakımından güzel Anadolu'mu
zun en eski ve önemli şehirlerinden biridir. Ta
rihin çok eski sayfalarında Sivas'ın merkezî bir 
bölge olduğunu okumaktayız; Selçuklular tari
hinde Sivas'ın özel bir yeri vardır. Sanat tari
hinde Türk - islâm sanat eserlerinin kümeleşti-
ği bu tarihî işenirde atalarımızın bıraktıkları 
miraslar grurla kaydedilmektedir. Amasya, To
kat, Darende, Erzincan ve daha birçok kasa
baları kendi sınırları içine alan Sivas, Osmanlı 
Devleti zamanında da önemli bir eyalet haline 
getirilmişti. 

Sivas Orta - Anadolu'nun Doğu kesiminde 
28 941 kilometrekare yer kaplamaktadır. Tür
kiye'mizde alan itibariyle Konya ve Ankara'dan 
sonra üçüncü gelmektedir. Merkez ilçe ile (be
raber 12 ilçesi vardır, bu ilçelere bağlı 1 480 
köy mevcuttur. Sivas, kara yolu ile demir yolu 
şebekelerinin düğüm teşkil ettiği bir noktada 
kurulmuştur. Son sayıma göre nüfusu 1 milyo
nu bulmaktadır. İl merkezinin nüfusu 140 000 
olup, Türkiye'mizde dokuzuncu veya onuncu sı
rayı almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sivas hakkında kısa olarak yaptığım tanıtı

cı mâruzâtımdan sonra, Yüce Mecliste bugün 
Sivas'ın kaderi ile ilgili üç hususa temas etmek 
istiyorum. 

Birinci husus: Sivas bir milyonu aşan nüfu
su ile istikbale önemle bakmaktadır. Gelecek 
günlerin Sivas iline mutlaka bâzı şeyleri va-
detmesi gerekmektedir, iki seneden beri zengin, 
fakir, şehirli ve köylülerinin iştiraki ile Sivas'ta 
Piksat'm kurulması için yoğun bir çalışma ya
pılmıştır, Devletin maddi gücü de istenmiş ve 
kabul edilmiştir. 1971 yılının İlkbaharında Pik-
sat tesisinin temeli atılması gerekirken maale
sef bugüne kadar yetkililerin, yani ilgili Bakan
lığın bu hususta katî bir cevabı olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Cumhuriyet 
ilkelerinin temellerinin atıldığı Sivas'ın mert, 
cesur şehirlisi, köylüsü, zengini ve fakiri şunu 
sormaktadır: Piksat ne ıoldu? İşte ben ilgili Sa
yın Bakan tarafından bu tesisin Sivas'ta bu sene 
başlanılıp başlanılmıyacağının açıklanmasını ta-
lebetmekteyim. Aksi halde Piksat Sivas için 
bir hayal olma niteliği kazanacak gibidir. 

Değerli milletvekilleri, ikinci husus: Sivas 
bir tarım bölgesidir; fakat tarımsal üretimi, 
tüketimini karşılıyacak yeterlikte değildir. 
Aile hasma düşen 49 hektarlık toprakta tabiat 
şartlarına göre yapılan ziraat 'ekonomik yeter
lik sağkyamamaktadır. Bu nedenle Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda Sayın Hükümet dördüncü de
mir - çelik fabrikasının da kurulmasını her hal
de düşünmektedir. Zira memleketimizin her yıl 
süratle artan demir ve çelik ihtiyacını karşıla
maya Karabük ve Ereğli fabrikaları üretim 
gücü kâfi gelmemektedir. Bu sahada yapılan ça
lışmalar bize yeni demir ve çelik tesislerinin 
kurulması lüzumunu göstermektedir. 

Memleketimizin demir cevher rezervinin da
ğılış yerleri, cevher ve kömür rezervlerinin bu
gün için sınırlı oluşu, mevcut demiryolu taşıma 
imkânları, liman, enerji, su durumu ve istihlâk 
bölgeleri, keza demir ve çeliğin her şeyden ev
vel ucuza istihsali, tüketiciye en kolay ve ucuz 
şekilde ulaşması ve bölgesel kalkınma açıların
dan ıbu dağılışa ihtiyaç vardır, öncelikle dü
şünülen Sivas bölgesi dördüncü demir - çe
lik fabrikası kuruluş yeri itibariyle uygun gö
rülmektedir. Eski Sanayi (Bakanı Sayın Salâ-
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foatltin Kılıç tarafımdan da Sivas öncelik kazan- I 
mıştı. ISivasta üretilecek içeliğin imaliyeitinin, 
yapılan hesaplara göre mevcut kuruluşların 
çelik maiyetlerinle nazaran global olarak asgari 
% 20 daha ucuz olacağı neticesine varılmıştır. 

Üçüncü delmir - içelik fabrikasının isken
derun'a kayması ile şanssızlığa uğrıyan Sivas, 
inşallah dördündü demir - ©elik tesisi ile ileri
de Ibu şanssızlığını giderecektir. Pek tabiî ola
rak Sivas iarzu ettiğimiz bu tesislere nail oldu
ğu »takdirde »ekonomik gelişme yanında Sivas'a 
götüreceği kültürel ve sosyal akımların sağlıyâ-
©ağı ortam Sivas'ın ve Doğunun kalkınmasını 
ısağlıyaoaktır. Sivas'ın tarımcılığına ve hayvan
cılığına zarar vermeden Sanayiye vereceği en az 
80 000 inısangücü vardır. Tarımdan aratan ibu in-
sanığücünün sanayide kullanılması ızorunluğu 
mevcutitur. 

(Aziz arkadaşlarım, üçjünoü hususa gelince: 
Sivasta Dört Eylül üniversitesinin açılmasını 
senelerdir arzu etmekteyiz. ıBu yöndeki çalış
malar ıson safihaya gelmiş (bulunmaktadır. Şura
sını lönemle belirtmek isterim ki, Türkiye'mizde 
İstanbul, Ankara ve tamirce kümeleşen üniver
siteler dışında; 

1. Karadeniz Teknik üniversitesi, 
2. [Erzurum'da Atatürk Üniveristesi, 
3. İKonyafaa Yüksek İslâm Enstitüsü ve 

Eğitim Enstitüsü, I 
4. iKayseri'de Tıp Fakültesi ve Yüksek 

İslâm Enstütüsü, 
6. Keza ıdiğer vilâyetlerde fakülte ve yük

sek okullar açıldığı halde, aynı katagoride bu
lunan ıSivasta ıbir üniversite veya fakülte ku- I 
rulması şöyle dursun bir yüksek okul dahi açıl-
anamiışıtır. Buna göre yeni kurulacak üniversi-
tteler züaciri içerisinde Sivas'ın «mutlaka düşü
nülmesi gerekmektedir. 

Sivaslılar Dört Eylül Üniversitesinin Sivas'
ta en kısa zamanda kurulmasını . sabırsızlıkla 
beklemektedirler. /Bu vesileyle Yüce Heyetinize 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, bir hu
susu ıhaitırlatayım: Yüce Meclisiniz haftanın 
dörlt içaJhşma gününü kanun yapımına tahsis 
etmiştir. Miletvekillermin iHükümelti denetim 
görevinin Ibir ölçüde gündem dışı konuşmalarla 
mümkün olduğu cihetle bu hususu (biraz genişçe 
ftutltuk. Şimdi Ibir tek konuşmacı arkadaş kal- l 

mıştır. Müsamahanıza sığınarak ona da siöz ve
receğim ve ondan sonra gündemimize geçece
ğim. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'nin geri kalmışlıktan \kurtularak reformla
rın gerçekleştirilmesi için alınması gereken ted
birler konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kargılı 
ÜELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bugün için Türkiye'nin geri kalmışlıktan 

kurtarılarak kalkınabilmesi, ımuihtaoolduğumuz 
reformların gerçekleş!tirileibilmesi için herkes 
kaynak yokluğundan ve imkânsızlığından, kıt
lığından bahsetmekte, şikâyeltlenmektedir. Bu
gün için hemen herkes Türkiye'nin içerisinde 
bulunduğu duruma teşhis koymakla meşgul ol
makta; fakat 'Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
ekonomik ve sosyal çıkmazdan biran önce nasıl 
ve hangi yoldan kurtarılacağı çarelerine pek az 
insan parmak basmaktdır. 

Saym Başbakan Nihat Erim, ekonomik duru
mumuz hakkında yaptığı en son konuşmada kay
nak kıtlığına işaret ederek, içinde bulunduğu
muz durumdan kurtulmak için hayati maddeler 
üzerine zam koymanın şart olduğundan bahse
dip bu yolun da bir çıkış yolu olduğunu be
lirtmiş bulunmaktadır. Bu prensipten hareket 
neticesinde ise PTT, nakliye, elektrik ve akar -
yakıt gibi hayati ihtiyaç maddeleri üzerinde 
zam uygulamaları başlamıştır. Bu davranış ne
ticesinde ise 'bu zamlara paralel olarak halkın 
her ihtiyacı üzerinde pahalılık alabildiğine yük
selmiş ve (bayat pahalılığı ateşten Ibir g*ömlek 
gibi dar gelirli vatandaşın sırtına giydirilmiş
tir. 

inancımız odur ki, Türkiye hiçbir zaman za
ruri ihtiyaçlar üzerine zamlar koyarak hayat 
pahalılığını astronomik seviyelere yükseltmek
le veya birtakım palyatif tedbirler ortaya sür
mekle, yahut da şu Devletten ya da bu Devlet
ten alınacak yafbancı yardımlarla, içerisinde bu
lunduğu bugünkü ekonomik çıkmazdan asla 
kurtarılamaz. Bugün için Türkiye'nin geri kal
mışlıktan kurtarılarak kalkınma hamlesini baş
latabilmesi ve çağdaş uygarlık düzeyinde yerini 
bulabilmesi ancak Türk Toplumunun bütün fert
lerinin severek ve inanarak millî kalkınma 

hamlesine hep birlikte sarılması ile mümkün 
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olabilecektir. Bu hamlenin başarıya ulaşabil-
uıesi için de milletçe, Parlâmentoca ve Hükü
metçe hep birlikte aşağıdaki hususları tatbikat 
safhasına getirmemizin ilk şart ve tek şart oldu
ğu inancındayım. 

Bugün için Türkiye'deki bütün paralar ve 
tahviller en kısa zamanda değiştirilmeli ve bu 
değişim esnasında Iher parasını değiştirenden 
% 10 nisbetinde Türkiye millî yatırım ve kal
kınma vergisi kesilmelidir. Bugünkü durum 
karşısında kamu sektörü haricinde piyasada 
75,5 milyar para ve tahvil bulunduğuna göre, 
bu yoldan elde edilecek miktar 7,5 milyar lira 
olacaktır. 

En kısa zamanda piyasadaki bütün altın
lar damgalammalıdır. Bu işlem esnasında da al
tınını damgalatan herkesten % 10 niısibetinde 
aynı vergi kesilmelidir. Yapılan hesaplara göre 
piyasada 320 milyon gram altın mevcuttur. 
Bu hesaba göre altından kesilecek vergi tu
tarı 500 milyon lirayı bulacaktır. 

En kısa zamanda Türkiye ̂ deki bütün gayri
menkul tapuları değiştirilmelidir. Tapusunu 
değiştiren herkesten gayrimenkul değerinin 
% 5 i nisbetinde aynı şekilde vergi alınmalı
dır. Bugünkü durumda tapulu gayrimenkuller 
tutarı yaklaşık olarak 1 trilyon 66 milyar 800 
milyon lira civarında bulunmaktadır. Bu bölüm
den de elde edilecek para 53,5 milyar lira civa
rında olacaktır. 

En kısa zamanda sanayici vasfına saihip kim
selerin saihiboldukları 15 bin tesisin sermaye
lerinin % 5 i nislbetinde bu sanayicilerden vergi 
alınmalıdır. Bu tesislerin ortalama sermayeleri 
de ı50 milyar lirayı bulacağına göre, buradan 
da 2,5 milyar lira gibi bir para elde edilmiş 
olacaktır. 

IHalen Devlet, Tasarruf Bonosundan dolayı 
vatandaşlara 6,5 milyar lira civarında borçlu 
bulunmaktadır. En kısa zamanda çıkarılacak 
bir kanunla bu borç Türkiye millî yatırım ve 
kalkınma vergisine dönüştürülmelidir. Bu şekil
de 6,5 milyar lira gibi bir para ele geçmiş ola
caktır. 

!Sayın milletvekilleri, neticede toplam ola
rak istenildiği takdirde hemen hemen Devleti 
Ihiçbir masraf ve külfete sokmadan 72,5 milyar 
lira gilbi bir para örneğin üç ay içerisinde elde 
edilmiş olacaktır. Bu pralarm millî yatırım ve 
kalkınma uğruna plânlı bir şekilde harcanması 

göz önüne getirilecek olursa, işte o ızaman Ata
türklün özlediği Türkiye'nin inşa edilmiş ola
cağını görmüş bulunacağımız inancı içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, sıöyledikleriimi' tekrar 
edip meseleyi uzatmak istemiyorum. Ama bugün 
Türkiye'de herkes kaynak kıtlığından bahset
mektedir. Peki bu kaynak kıtlığını, şuraya bu
raya zaman zaman koyacağımız ve küçük zam
larla veya başka nedenlerle halledemeyiz. Bu
rada gözle görülen millî kaynak tedbirlerini 
ortaya koyuyorum. Türkiye'nin kalkınması ko
nusunda 72 500 000 000 lirayı bir defa için 
verirken belki kısa bir zaman için bu husus 
vatandaşları müşkül bir durulma götürecektir. 
Ama aynı vatandaşlar 72 milyar lira ile Türki
ye'de birden plânlı yatırıma başlanıldığını 
gördüğü an Türkiye'deki Türk halkının mut
luluğunun buradan geçmiş olduğunu görecek
lerdir. 

Bana bu kürsüden ve başka yerde her hangi 
bir Plâtformda Türkiye'nin kalkınabilmesi için 
bundan daha geçerli, bundan daha tutarlı, bun
dan daha temelli, bundan daha kesin, bundan 
daha kolay ve bundan daha uygun bir yol olduğu
nu gösteren ve benim bu gösterdiğim yolun yanlış 
olduğnu belirten her insana saygiyle inanarak 
cevap verir ve onun daha iyi göstereceği yolun 
eğer iyi olduğunu görürsem, saygılı bir şekilde 
kendisinin başarılı olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, zaten bugün işsiz 
kalmakla vatandaşlar her gün vergi vermekte
dir. Zaten bugün vatandaşlar sıihihaitsiz kalmak
la her gün vergi vermektedir. Ama sayın mil
letvekilleri, bugün bir işçinin aracı insanlara 
15 - 20 bin lira vererek Almanya veya başka 
memleketlerde iş bulmak için para harcadığı 
bir devirde az kazanandan az, çok kazanandan 
çok, tam bir sosyal adalete uygun milli bir koo
peratif şeklinde Türkiye'nin kalkınmasına her
kesi iştirak ettirecek bir yolu sizin huzurunu
za, önünüze getiriyorum. Bu hususları tatbik 
safhasına getirebilmek için Hükümeti ve Yüce 
Parlâmentoyu göreve çağırıyor ve Hükümetin 
bu konudaki görüşünü açıklamasını bekliyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bu öne sürdüğüm 
konu üzerinde türlü fikirler ortaya atılabilir; 
ama ben, bu öne sürdüğüm hususları huzuru
nuza getirebilmek için tam üç ay müddetle en 
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önemli Devlet kesimindeki makamları işgal 
eden, en yetkili kişilerle saatlerce 'görüştükten 
ve hemen hemen % lOOnünbuhusutaki görü
şünü aldıktan, bunun tatbikatı neticesinde Tür
kiye'nin kalkınabileceğini ortaya koyduğunu 
kendileriyle saatlerce tartıştıktan, bilgi aldık
tan ve görüştükten sonra, kendi inançlarımı da 
katarak burada huzurunuzda söylemeyi bir gö
rev bildim. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen bağlayın 
efendim. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, belki bir çok arkadaşlar, belki 
birçok vatandaş bu hususlar gerçekleştiği tak
dirde Türkiye'nin kalkınabileceğine inanmakta; 
ama bu hususların gerçekleşmesinin İmkânsız 
olacağını öne sürmektedirler veya sürebilirler. 
Ama biz, bu gösterdiğim yolun dışında hiçbir 
çare ve çıkarımız olmadığına göre, Türkiye'
nin kalkınması için millete başvurup bu husus
ları tatbik mevkiine koymaya mecburuz. Şayet 
bugünkü Hükümet bu gösterdiğim hususları 
dikkate alarak, bu hususları Türkiye'nin kal
kınması ve mulhtaoolduğu reformların gerçek
leşmesi hususunda tatbik sahasına koymama 
yoluna giderse, ömrünün uzun olacağı inancın
da değilim. Yine şu inançtayım ki; bu Hükü
metin bundan başka tutacağı dal yoktur. Eğer 
Hükümet ve Yüce Parlâmento bu fikirlere rağ
bet göstermezse, bir görev olarak bütün Tür
kiye vilâyetlerini gezerek vatandaşları, halkı 
sizlerin bu hususlan, Hükümetin bu hususları 
tatbik safhasına geçirmesi için bu yolda inan
dırmaya ve bu yolda onlarla görüşmeye, bu yol
da onları ve sizleri bu hususların tatbikine 
sevk etmeye uğraşacağımı bu kürsüden bildirir, 
derin saygılarımı sunarım. 

6. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
2/534 esas numaralı kanun teklifimi geri aldı
ğına dair önergesi. (2/534, 4/191). 

BAŞKAN — Sunuşlarımız var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

2/534 ESaS No. lu «1076 sayılı İhtiyat Za
bitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanunu
nun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da kanun teklifi» mi geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Sanayi ve Ticaret Komisyonu Baş
kanlığının, 1/482 esas numaralı kanun tasarısı
nın, 440 sayılı Kanuna tabi müesseselerin kuru
luş ve Teşkilât Kanunlarını görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona havalesine dair tezke
resi. (1/482, 3/603) 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınızca 25 . 5 . 1071 tarihinde Ko

misyonumuza havale buyurulan «Türk Deniz 
Yolları İşletmesi kanunu tasarısı» nm, Genel Ku
rulun 1 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde 
kurulması kabul edilmiş bulunan ve iktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirak
ler hakkındaki 440 sayılı Kanuna tabi müessese
lerin kuruluş ve teşkilât kanunlarını görüşe
cek olan Geçici Komisyona havale buyurulmaşı 
için gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

(Saygılarımla. 
ISanayi ve Ticaret Komisyonu 

Başkanı 
Sakarya 

Yaşar Bir 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz istiyen 
üye? Yok. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi, 
9. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
10. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

11. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes-
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko 
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Seçilmlerin ertelenmesi konusunda bir öner

ge vardır, okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin, Başkanlık Divanının 

Genel Kurula sunuşları bölümünün 1, 2, 3 ve 
4 ncü sırasında yer alan seçimlerin* öncelikle 
çıkarılması gereken kanunların görüşülmesine 
imkân vermek amaciyle Anayasa değişikliği sı-
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rasında ele alınmak üzere, şimdilik gündemden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla, 
A. P. Grupu Başkan V. C. H. P. Grupu adına 

İbralhim Aytaç Kemal önder 

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

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilMşitir. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okuları kanunu teklifi ve MİM Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 

BAŞKAN — Harb Okulları kanunu tasarısı 
görüşülüyordu. Hükümet ve Komisyon yerin
dedir. 

iSayım milletvekilleri, geçen birleşimde de 
kanun tasarısı ve teklifi Meclisimizde müzakere 
edilmiş, 3 ncü madde müzakere edilirken öner
geler verilmiş, bir sayın üyenin önergesi Mecli
simizce kabul edilmiş, bunun üzerine Komisyon 
maddeyi geri almış ve bir metin hazırlanması 
bakımından zaman istemiş ve bugüne bırakıl-
muştı. 

Şimdi sayın Komisyon bu konuda gerekçeli 
bir önerge hazırlamışlardır. Ancak, bundan ön
ce Sayın Tural ve Sayın işgüzar'm önergeleri 
var, o önergeleri de okutacağız. Şimdi, önce 
ısayın Komisyonun vermiş olduğu önergeyi oku
tacağım. Sonra bir daha hatırlanmak bakımın
dan Sayın Tural ve Sayın işgtüzar'm önerge
lerini okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Harb Okulları kanun tasarısının 3 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkında Maraş Millet
vekili Zekeriya Kürşad tarafından verilip Umu
mi Heyetçe benimsenen önerge üzerine durum 
yeniden incelendi. 

Gelişme çağımda iken askerî liselere kaydo
lan öğrencilerden bir kısmı harb okullarıma gi
riş için gerekli bedeni inkişafa erişmemekte, 
Hava Lisesi öğrencilerimden büyük bir kısmı ise 
(ortalama % 37) uçuculuğa mahsus fiziki nite
likleri ihraz edemediklerinden hava - yer sını
fıma nakledilmektedirler. 

1963 - 1969 ders yılları arasında uçuculuk 
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muayenesini kaybeden Hava Lisesi mezunu öğ
rencilere ait istatistik şöyledir: 

Yıllar 

Uçucu 
Mezun muayenesini 

sayısını kaybedenler % desi 

1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 

222 
68 
128 
97 
48 
51 

65 
19 
63 
27 
11 
28 

% 30 
% 29 
% 49 
% 28 
% 23 
% 55 

Bu zaiata çeşitli sebeplerle tahsili yanda 
bırakanları da ilâve edersek, plânlanan Harb 
Okulu öğrenci sayışımın askerî liselerden sağ
lanması olanağı kalmıyacaktır. 

Bir an için askerî liselere zaiat nisbetinde 
fazla öğrenci alınmak suretiyle muvazenenin 
temin edileceği düşünülürse de, bu kez ihtiya
cın çok üstünde bir yardımcı sınıf ve bilhassa 
hava - yer sınıfı birikimi meydana gelmekte
dir. 

Sivil lise kaynağı derhal kurutulduğu tak
dirde; bu kaynaktan sağlanan öğrenli sayısı
nın askerî lise öğrenci kayıtlarına ilâvesi sure
tiyle sakıncanın izalesi kısmen mlümkün olsa bi
le, yapılan ilâve neticeyi en erkem 3 yıl sonra 
etkileyebilecektir. Bu durum ise yeni geçici 
maddelerin tasarıya ilâvesine yol açacaktır. 

Harb okulları eğitim ve öğretim süresinin 
1969 - 1970 yılından itibaren 3 yıla çıkarılma
sı ve bir yıl mezun vermiyeceği nazara alınır
sa güçlükle düzeltilmeye çalışılan mahrutun 
tekrar bozulması kaçınılmaz olacaktır. 

Plânlanan sayıda öğrencinim askerî liselere 
her yıl talibolmaması da ileride muhtemel ve 
halli gereken bir sorumdur. 

Yukarda arz ve izah olunan nedenîsrie as
kerî liseler dışında bir kaymağın idarenin ta
sarrufunda bulundurulması ve zaruri hallere 
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münhasır olmak kaydiyle bu kaynağın isti
mali idareye kolaylık ve maddeye esneklik ge
tireceği düşünülmüş ve Komisyonumuzca 3 ncü 
madde aşağıdaki şekilde tekrar hazırlanmış
tır. Arz olunur. 

«Madde 3. — Harb okullarının asıl öğrenci 
kaynağı askerî liselerdir. Ancak zaruri hal
lerde sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bi
tirenlerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin harb okul
larına kabul edilmeleri, 'Genelkurmay Başkan
lığının muvafakati ve Bakanlar KurulunuTi ka
narı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur.» 

Saygılarımla. 
Komsiyon 'Sözcüsü 

Adana 
Ali Rıza Güllüoğlu 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, Sayın Tural, 
!bu okunan metin karşısında önergenizin mua
mele görmesini işitiyor musunuz efendim? 

SUNA TURAL (Ankara) — Vazgeçtim efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Hayır efen
dim, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, önerge muamele
den kaçırılmıştır. 

Komisyonun getirmiş olduğu bu metni oy
larınıza sunuyorum. 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Söz istemiştik 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözü şu yönden vermiyorum 
Sayın Kılıç: Daha önce bu maddenin müzake
resi yapılmıştır, yeni bir önerge mahiyetinde
dir. 123 ncü maddeye göre söz hakkınız yok. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
şimdi yeni bir metinle karşı karşıya bulunu
yoruz. Yeni bir metin geldiğine göre, Komis
yonun yeni tedvin etmiş olduğu metin üzerin
de »ayın milletvekillerinin konuşma hakkı doğ
maktadır. 

BAŞKAN — (Sayın Kılıç, maddeyi okuyo
rum. 

«Munzam maddeler teklifi için de tâdilna-
meier hakkındaki usul tatbik olunur». Tâdilna-
imıe hükmünde, yeniden söz hakkınız yoktur. 
Malûmuâliniz tâdilnameJerde sadece tâdilna-
ımieyi veren milletvekilinin mücmelen söz hakkı 
vardır. Onun dışında bir müzakereye tâbi de
ğildir. Madde açık ve sarih, okuyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Önergeyi veren milletvekili değil ki. 

BAŞKAN — Kim olunsa olsun efendimi... 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Meclise niyabe-

ten vazife gören Komisyon veriyor. Komisyon
dan gelen maddeler üzerinde konuşma hakkı
mız vardır. 

BAŞKAN — Konuşma hakkınız vardır diyo
rum; fakat bu şekilde, 123 ncü maddeye göre, 
Sonra kaldı ki, yeni gelen metin eskisinden bü
yük bir değişiklik ve farklılıkla galmemiştir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Size göre yok
tur ; ama bize göre vardır. 

BAŞKAN — Var ise o zaman ne yapalım, 
bu 123 ncü madde gayet sarih Saym Kılıç, ga
yet sarih. Ben, bu hususta başka türlü teamül 
yaratamam. 

Okunan Komisyonun teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi, kabul etmiş olduğunuz tâ,-
dilnams teklifindeki şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 3 
ncü madde tâdilname sekliyle kabul edilmiştir. 

Altıncı Kısım 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 
Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

ym üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 13. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye .. Yok. 
Madeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz istiyen saym üye .. Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum, kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kanun tasarısı Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

2. — Bursa Milletvekili Kasım, Önadım'm 
Ticari î§letme Behni kanunu teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
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Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/17; Cumhuriyet Senatosu : 
2/311) (S. Sayısı : 128 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Ticari 

İşletme Relini kanun teklifi, Millet Meclisinin 
71 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Bahis (konusu kanun teklifinin Cumhuriyet 
(Senatosunda yapılan müzakeresi sonunda 5 nci 
maddenin, 3 ncü fıkrası, 2 nci satırında «Re
hin» kelimesi «Raihimin» olarak değiştirilmiş-
tdr. Komisyonumuz,, Cumhuriyet Senatosunun 
yaptığı değişikliği benimsemiş olup, esasen bir 
kelimeden ibaret olan bu değişiklik sebebiyle 
teklifin uzunca bir süre kanunlaşmanıasmın 
önüne geçmek için benimseme raporumuzun ön
celikle müzakeresini arz ve talebederim. Saygı
larımla. 

Adalet Komisyonu Adına Sözcü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerini alsınlar. Rapo
ru okutuyorum efendim. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka

bul ettiği maddeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Ticari işletme rehni Kanunu 

Rehin hakkının doğumu 

Madde 5. — Rehin hakkı ticari işletme sa
hibinin veya kredi müessesesinin veya alacak
lının yazılı talebi üzerine ticari işletmlenin ka
yıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanat 
Siciline tescili ile doğar. 

ISözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 
gün zarfında tescil talebedilir ve ilgili sicil mie-
murluğunca bu işlem yerine getirilir. 

(1) 128 e 2 nci ek S- Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

Ticari işletmeye dâhil unsurlardan bir kısmı 
üzerinde rehninin tasarruf hakkı bulunmamam, 
halinde Medeni Kanunun 853 ncü maddesinin 
buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki kay
da istinadederek rehin hakkı iktisabedenin bu 
iktisabı muteberdir. 

Tescil hare ve masraflarının hanigi tarafa, 
aidolacağı rehin sözleşmesinde belirtilir. 

BAŞKAN — Benimsenen madde hakkında 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul' edilmiş, ka
nun teklif i kanunlaşmıştır. 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet Senato
su : 1/1240) (S. Sayısı ; 382) (1) 

BAŞKAN — önerge, var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler bölümünün 21 nci sırasında bulu
nan «Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» nın, gündemde
ki diğer işlere takdiimen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
İçel 

Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

ISayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini 
alsınlar efendim. Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen' sa

yın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum, kabul edenler... Etmiyenler... Maddeler© ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 382 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.280 nci (işçi ücretleri) maddesine 
(14 450 000) lira ek edenek verilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —Orman Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 
61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) 
maddesine (14 450 000) lira eklıenmiiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

Kanun tasarısının tümü üzerimde söz istiyen 
sayın üye .. Yok. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oylama
ya tabidir; açık oya sunulacak, kupalar sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

4. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e İve 2 nci ek) 

BAŞKAN —• Bu raporun okunmasına daha 
önceki birleşimlerde başlanmıştı. Şimdi, rapo
run okunanasına kaldığımız yerden devam edi

yoruz. (Raporun okunmasına 12 nci sayfasın
dan itibaren başlandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, raporun 
okunmasının devamında bir fayda mülâhaza 
ediyor musunuz?., («lüzum yok» sesleri) Zaten 
aynen zabta geçireceğiz. Bir itiraz olmadığına 
göre raporu okumaya devam etmiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu hatırlat
mak isterim. Yüce Mecliste daha evvelki bir
leşimlerde Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifinin müzakeresine başlanmış ve tümü üze


rindeki müzakereler ikmal edilmiş ve tam mad
delere geçeceğimiz sırada Hükümet bir önerge 
vermiş ve bu konu ile ilgili bir kanun tasa
rısı getirdiklerini beyan etmişti. Bu önerge mu
ameleye konulmuş ve Sayın Kasım Önadım'ın 
kanun teklifi ile Hükümetin tasarısı birleştiril
miş ve şimdi bir metin halinde getirilmiştir. 
Sizlere dağıtılmış olan metin budur. 

Daha evvel maddelere geçilmesi kabul edil
miş olduğu cihetle 1 nci maddeyi okutuyorum : 

Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

I - Kısım 

Örgütlenme 

Kuruluş : 
Madde 1. — Bu kanunda yazılı sosyal gü

venlik hükümlerini uygulamak ve Çalışma Ba
kanlığına bağlı olmak üzere, Esınaf ve Sanat
kârlar ve diğer bağımsız çalışanlar (Sosyal iSi-
gortalar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, kısaca; «Bağ - kur» diye anılır. 
Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümle

rine tabi, malî ve idari bakımdan özerk bir ka
mu tüzel kişiliğidir; merkezi Ankara'dadır. 

Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denet
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde O. H. P. Gru-
pu adınıa Sayın Kaftan, Buyurun. 

O. H. P, GRUPU ADINA MUSTAFA KAF
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Sayın Kasım önadım tarafından Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
Hükümet tasarısı ile birleştirilmek üzere geri 
alınmış ve bugün bâzı ekleri ile birlikte huzu-
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runuza gelmiş bulunuyor. C. H. P. Grupu adı
na 1 nci madde üzerindeki görüşlerimizi açıkla
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle zannediyorum 
ki, maddeler üzerinde en çok hassasiyetle üze
rinde durmamız gereken madde 1 nci maddedir. 
1 nci madde, metin ve muhteva itibariyle Hükü
met tasarısı ile Komisyon çleğiştirisi arasında 
önemli noktalar bakımından üzerinde durulma
ya değer. 

Hükümet tasarısı «Serbest Meslek Toplum
sal Güvenlik Kurumu kanunu tasarısı» şeklin
de Komisyona gelmiş, fakat Komisyon, bunu 
«Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortaları kanunu tasarısı» şek
linde huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

Hükümetin tasarısında 1 nci madde aynen 
şöyledir: «Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı
na giren çalıştırılanların dışında kalan ve 'her 
hangi bir işverene hizmet aktiyle bağlı olmak
sızın kendi adma ve hesabına çalışanlara, bu 
kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uy
gulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak 
üzere Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Ku
rumu kurulmuştur.» 

Komisyon ise bunu değiştirmiş ve şu şekle 
sokmuştur: «Bu kanunda yazılı sosyal güven
lik hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakan
lığına bağlı olmak üzere Esnaf ye Sanatkârlar 
ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu kurulmuştur.» 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonun bu de-
ğiştirisine uyduğumuz takdirde kanunun muh
tevası ve bilâhara üzerinde duracağımız madde
leri üzerinde tenakuzlara sebebiyet vermiş ola
cağız, (kanaatindeyim. Evvelemirde Komisyo
nun metninde «Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
Bağımsız Çalışanlar» deyimi kullanılmıştır. Esa
sen Saym Kasım önadım tarafından getirilmiş 
olan ilk kanun teklifinin adı «Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi» dir. 
Fakat Hükümet tasarısı ile 'birleştirildikten son
ra muhteva itibariyle «Serbest Meslek Toplum
sal Güvenlik Kurumu kanunu tasarısı» şeklinde 
bir değişikliğe uğraması daha isabetli olacağı 
kanaatindeyim. 

Esnaf ve sanatkârın tarifi kanunlarımızda 
yapılmış, kapsamı meydana çıkarılmışlar. Ser
best meslek erbabının da kanunlarımızda tarifi 

yapılmış ve kapsamı meydana çıkarılmıştır. Fa
kat Komisyon «bağımsız çalışanlar» deyimi ile 
neyi ifade ettiğini izah etmemiştir veyahut da 
bunun izahı mümkün olmamıştır; «bağımsız ça
lışanlar» deyiminin içerisine nelerin gireceği, 
nelerin giremiyeceği ileride maddelerin müza
keresine geçtiğimiz zaman iltibasa meydan ve
recek ve bu bizi, kanun hedefinden saptıracak 
noktalara götürecektir. Bu itibarla, evvelemir
de kanunun metni üzerinde Hükümet tasarı
sını olduğu gibi kabul etmenin isabetli olacağı 
kanaatindeyim. Zira, «Serbest Meslek Toplum
sal Güvenlik Kurumu» şeklinde ve bu deyi
min 1 nci maddede izah edilen amaçlara uygun 
olarak kabulünde fayda olacağını belirtmek is
terim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
başka sayın üye var mı?.. Yok. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Organlar : 
Madde 2. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Müdürlük kuruluşu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Kurul. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Genel müdürlük kuruluşu : 
Madde 3. — Genel müdürlük kurulusu, ge

nel müdür ile yeteri kadar genel müdür yar
dımcısından ve merkez kuruluşu ile bölge vo 
şube müdürlüklerinden meydana gelir. 

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

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz kanun, esnaf, sa

natkâr ve serbest meslek erbabının istikbalini 
garanti altına alan bir kanundur. 

Bu kanun tasarısının 3 ncü maddesinde «Ye
teri kadar genel müdür yardımcısı..» deıülmek-

621 — 



M. Meclisi B : 134 21 . 7 . 1971 O : 1 

tedir. 440 sayılı Kanuna tâbi olunduğuna göre 
genel müdür yardımcılarının burada tadadedil-
mesi gerekmektedir. Çünkü, üç, dört, beş genel 
müdür yardımcılığı bâzı kişilere iş bulunması 
maksadiyle suiistimal edilebilir. Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet bilmiyorum ne düşün
mektedirler burada bir genel müdür ve bir 
veya iki genel müdür yardımcısı diye tasrih et
mekte büyük fayda olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Danışman. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının bu maddesiyle kurulusun genel 
müdür yardımcıları hakkında bir hüküm getiril
mektedir. 

Kuruluşun ihtiyacına göre genel müdür yar
dımcılığı ihdası yetkili organlara bırakılmıştır. 
Modern iderelerde kabul edilen, tatbik edilen 
usûl de budur. 

Sayın arkadaşım, genel müdür yardımcısı 
sayısının belirtilmesinde birtakım faydalar ola

cağı şeklinde mütalâada bulundular. Bunun bu
gün için hiçbir faydası oîmıyacaktır. Zira, son 
olarak kabul edilmiş olan Personel Kanununun 
getirmiş olduğu sistem içerisinde kuruluşların 
teşkilât kanunlarında pozisyonların tadadedil-
mesi ve bunların kanunlarda yer alması çeşitli 
mahzurlar doğurmaktadır. Teşkilâtlar, organik 
bünyeler olarak zamanla daha iyiye doğru götü
rülmesi gereken bünyelerdir. Bunlar üzerinde 
etütler, incelemeler yapılır, ihtiyaca göre bün-
yelerdeki pozisyonlar değiştirilir, teşkilât şema
ları ihtiyaca göre tesbit edilir. 

Esasen, kuruluşların bugünkü anlayış içeri
sinde birtakım kişilere iş ihdası için kadrolar al
ması, bunları teşkilât şemalarında göstermeleri 
kanunen mümkün bulunmamaktadır. 

Teşkilâta bir elastikiyet vermesi bakımın
dan maddeyi yerinde görüyorum, bu şekilde ka
bulünü teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
başka arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü maddedeki genel müdür muavinleri

nin üç aded olmasını arz ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet okunmuş bulunan takrire katılıyorlar 
mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA. BAK ANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan takrire Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamak
tadırlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdür yardımcıları : 
Madde 4. — Kurumun genel müdürü ile 

yardımcıları Bakanlar Kurulunca atanır. Bun
ların değiştirilmesi, atanmalarındaki usulle 
yapılır. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı 
olabilmek için : 

a) Meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış 
olmak, 

b) Genel Müdürlük ve Genel Müdür yar
dımcılığı görevlerini yerine getirebilecek ye
tenek, bilgi ve tecrübede olmak. 

c) Devlet Memurları Kanunundaki nite
likleri taşımak, 

gereklidir. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 

Sayın Nuri Eroğan, buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is

tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu madde üzerinde Demokratik Parti Gru-

punun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

Maddenin eski şeklinde «Kurumun genel 
müdürü Çalışma Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca,...» deniliyor. Yeni şeklin
de ise «Kurumun genel müdürüyle yardımcı
ları Bakanlar Kurulunca atanır.» denilmektedir. 
Takdim edilen izahatta, Komisyon çalışmaları 
sırasında Sayın Sivas Milletvekili Tevfik Ko-
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raltan tarafından verilen bir önerge ile bu şekli 
aldığı belirtilmektedir. Önergenin mahiyeti bi
linmediği için bu itirazı yapıyoruz. 

Gerçekten, tasarıda «Bu teşkilât Çalışma 
Bakanlığına bağlıdır» diyorlar; ama Maliye Ba
kanlığı bir gün çıkar, «Bunun parasını da ben 
veriyorum» der, Hava sıcak olur, asabı bozuk 
olur.. Yapılan bu teklifi Bakanlar Kurulu tüm 
olarak yapamıyacağı için birinin getirmesi lâ-
zımgelir. 

O bakımdan, biz bu maddenin birinci fıkra
sına «Kurumun genel müdürü ile yardımcıları 
Çalışma Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca atanır; bunların değiştirilmesi, atan-
malarındaki usûlle yapılır.» seklini getirmekle, 
maddeye »bir açıklık ve Bakanlar Kurulunca da 
bir rahatlık getirdiğimizi tahmin ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

başka sayın üye?.. Yok. Bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin birinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile 
arz ederim. 

«Madde 4. — Kurumun Genel müdürü ile 
yardımcıları Çalışma Bakanlığının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulunca atanır. Bunların de
ğiştirilmesi, atanmalanndaki usulle yapılır.» 

istanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet bu önergeye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmaktadırlar, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan önerge ile birlikte 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdürün görevleri : 
Madde 5. — Genel Müdür; Kurumun bü

tün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altın
da, ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür, 

yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere 
karşı kurumu temsil eder. 

Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hü
kümlere göre devredebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Atama yetkisi : 
Madde 6. — Kurum görevlileri genel mü

dürün önerisi üzerine yönetim kurulunca ata
nır. Yönetim kurulu bu yetkisini genel müdü
re ve genel müdür de kısmen alt kademelere 
devredebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Personel rejimi : 
Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 

Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri görevlile
rine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurumda, Bakanlar Kurulundan alınacak 
karar üzerine, özel sözleşme ile yerli ve yabancı 
uzmanlar çalıştırılabileceği gibi gerektiğinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu personeline ds özlük 
haklan saklı kalmak üzere görev verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulunun teşekkülü : 

Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar or
ganı olup, kurumun en yüksek ve karar yetki
sini, sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu, bir başkan ile sekiz üye
den kuruludur. Başkan ile bir üye Çalışma Ba
kanlığının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir 
üye Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu karariyle atanır. Sigor
talıları temsil edecek diğer dört üye, bağlı bu
lundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca 
gösterilecek üçer aday arasından Genel Kurul
ca seçilir. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üye
sidir. 
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Bakanlar Kurulunca atanacak başkan ve 
üyelerin meslekî alanda yüksek öğrenim gör
müş olmaları gereklidir. 

Sigortalı üyelerin sigortalık nitelikleri 
kalmadığı takdirde, tekrar seçilmelerinde Ge
nel Kurul üyesi bulunmaları şartı aranmaz. 

Meslekî kuruluşları temsilci üyeleri, üyelik 
niteliklerinden birini kaybetmeleri veya bir asil 
üyeliğin boşalması halinde, en çok oy almış 
alandan başlamak üzere, yedek üyeler sırasiyle 
Yönetim Kuruluna katılmak üsere göreve çağ
rılır. 

Asil üyenin yerine gelen yedek üye, asil 
üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Ku
rulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi 
biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilir. 
Yönetim Kurulunun Bakanlar Kurulunca ata
nacak üyeleri, atanmalarmdakl usul ile sürele
ri dolmadan görevden alınabilir. 

Başkanın bulunmadığı hallerde geçici Baş
kan üyeler tarafından seçilir. 

IBAŞKAM — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Eroğan, buyurunuz. 

D.P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — iSaym Başkan, değerli milMvekilleri; 

8 nci madde yönetim kurulunun teşekkül 
tarzım göstermektedir. 'Bir üye Çalışma Bakan
lığının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir üye 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzeri
ne Bakanlar Kurulu karariyle atanıyor. Diğer 
diört üye de sigortalıları temsil etmektedir. 

Beşinci fıkralda, «sâgocdiaîı üyelerin...» denil
mektedir. İBurada bir yanılma, bir karışıldık 
olaibilir kanaatindeyiz. Çünkü, Maıliye yahut 
Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine gelmiş olan 
üye de sigortalı olabilir. O takdirde, «sigortalı
ları temsil eden» ve «'sigortalı üye» diye bir 
tedahül baihis mevzuu olacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrasındaki, «sigortalı 
üyelerin» tâbirini, «sigortalıları temsil eden» 
şeklinde değiştirielim, bu suretle ikinci fıkradaki 
ısaraihat beşinci fıkraya da intikal eifeniş olur ve 
karışıklık da ortadan kalkar. Sizim fikrimiz bu 
istikamettedir. Bu husulsta bir önerge veriyorum, 
iltifat görmesini saygiyle arz ederim. 

'BAŞKAN — Cumjüuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Mustafa Kaftan, buyurunun efen
dim. 

O.H.P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAF
TAN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarını; 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleriy
le ilgili olarak kısaca maruzatta bulunacağım. 

Tasan «Yönetim kurulu üyelerinin görev sü
resi üç yıldır» der. Kanaatimizce bu üç yıl, yö
netim kurulu faaliyetleri bakımından son de
rece uzun sayılabilecek bir zamanı içerisine 
alır. İdari ve sigorta görevleri yapılırken üç 
yıl gibi 'bir müddet, bâzı hizmetlerin aksama
sında 'bâzı değişMikletrfin zaruretini kendiliğin
den -ortaya koyabilir. 

'Bu müddetin üç yıl değil de iki yıl olarak 
kaibul edilmesi için Yüksek Başkanlığa bir 
önerge vermiş 'bulunuyoruz. Bu önergeye iltifat 
edilmesini ve bu müddetin, yani üç yıl olarak 
gösterilen görev sürelerinin iki yıla indirilme
sini teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dim. 

BURHANETTÎN ASUTÂY (tamir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Esnaf ve sanatkârlar ve serbest meslek er
babının yalnız ihtiyarlıklarını teminat altına 
alacak bu müessesede bir muhtariyet havası 
yek, bir baskı yönetimi havası var. 

8 nci maddede yönetim kurulunun teşkil 
tarzı gösteriliyor. Yönetim kurulu 4 ü sigorta
lıların en üst kurullarının seçeceği kişiler, 
uınnıim müdür dâhil olmak üzere Çalışma Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun ataya
cağı kişilerle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının tâyin edeceği birer kişi
den teşekkül edecektir. Kurul dördü sigorta
lılardan, dördü de Hükümetten olmak üzere 
sekiz kişiden ibarettir. 

Şimdi kanunun ilgili maddesinin son parag
rafına bakalım; «Yönetim Kurulunun Bakanlar 
Kurulunca atanacak üyeTleri, atanmalanndaki 
i'iıul ile süreleri dolmadan görevlerinden alı
nabilir» deniyor. Bakanlar Kurulu dört kişi 
gösterecek; eğer iki senelik unüıdldet içinde bu 
kural .azalanı Hükümetin isteğini yapmazlarsa, 
sigortalıların arzularına uygun hareket ederler
se, verilen eminleri dinlemezleırlse, kendilerine 
dikte ettirilen husus üzerinde karar almazlarsa 
Bakanlar Kurulu, süreîeîri dolmamış olsa bile 
bu dört kişinin vazifesine son verecek. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir kişiye bir yerde bir hizmet verir ve 

dersink ki, «'hî rne'tinizin, süresi dolmadan ben 
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sizi geri çekeceğini»; bu müessesede bir muh
tariyet var mildin Kanunun idiğer maddelerin
de de göreceğiz ki, oyların eşitliği halinde Baş
kanın oyu hâkim olur. Oylar 4-4 eşit olsa, baş
kan hangi tarafa iştirak ederse o tarafın karam 
hâkim olacak. '.Böyle şey olmaz. 

Bir müessesede ister sigortalıların seçeceği 
üyelerden olsun, isterse atama suretiyle vazife
lendirilmiş üyelerden olsun, çalışan kişilerin 
vazifelerinde (bir suiistimalleri görülürse, zim
metleri, ih'tiîâslaalı vesair olarak kanuna ay
kırı hareketleri tesbit edilirse, Ceza Kanunun
da (bunlar (hakkında yapılacak muameleleri 
tesbit edecek maddelerimiz vardır. Genel ku
rulu var, kanun maddeleri var. ıBu kadar açık
lık karşısında bu fıkranın hu maddede yer al-
malsmda bir i'salbet yoktur. Bakanlar Kurulu, 
vazife verdiği kişilerin! elinde vazifesini hangi 
noktadan alacak? İhmalleri vatfsa, yönetim ku
rulu ihmallerini teslbit eder, aidoHuğu mercie 
havale eder, faklarında takiFoat yaptırır. 

Hâdise (böyle iken, yönetim kurulu azalarını, 
sen benim emrimi yapmazsan, direktifime uy
mazsan, istediğim şekilde karar almazsan, ertesi 
sabah geldiğin zaman ben seni işinden alırım, 
gibi 'bir tehdit altımda bulundurama^sınız. ör
neğin. İşçi Sigortaları Kurumu Genel Kurulun
da ortaya atılan meseleler şunlardı : «îşçi Si
gortaları Kurumu muhtar bir müessese değil
dir. Hükümetin emri ve tesiri altındadır. Mese
lâ Hükümet verimsiz bir arsayı satmalmasmı 
emrettiği zaman idare Meclisi âzası o arsayı sa-
tmalmak mecburiyetindedir. Hükümet, falanca 
bankaya şu kadar milyon lira yatır derse Yö
netim Kurulu emredilen miktar parayı yatır
mak zorundadır... 

Değerli milletvekilleri; 
Sosyal mesken yapılabilmesi için, Bakanın 

emriyle, el i milyon lira Yönetim Kurulunca 
tahsis edilmiştir. Bakan, «Sosyal meskenler için 
elli milyon lira vereceksiniz» demiş ve Yönetim 
Kurulu parayı hemen vermiştir. Neden? Çünkü 
o kurulda da Hükümet, daima ve istediği za
man ataJdığı vazifeli kimseyi vazifesinden uzak-
laştırabilir. Bu bahsi geçen paranın tahsisi hu
susunda verilen karar için Anayasa Mahkeme
sine müracaatla, verilen paranın kanuna aykırı 
olduğu tescil ve tesbit edilmiştir; karara bağ
lanmış ve para istirdadedilmiştir. 

Biz Sosyal Sigortalar Kurumunu muhtar bir 
müessese haline getirmek için yıllardır uğraşı
yoruz, didiniyoruz ve (bunu bir sonuca bağlama 
gayreti içindeyiz, ki, son Genel Kurul toplan
tısında alınmış olan komisyon kararlariyle bu 
tespit edildi. 

Şimdi yepyeni, taptaze far müessese kuruyo
ruz, bu müesseseyi de bir baskı altında bırakı
yoruz ve Hükümetin atadığı dört kişinin başı
na da Demokles'in kılıcını asıyoruz. Bu olmaz 
sayın milletvekilleri. 

Bu sebepledir ki, kanunun 8 nci maddesin
deki bu fıkranın maddeden çıkarılması lâzım
dır. Eğer fcu fıkrayı çıkarmazsanız, bu müesse
seden hiç istifade edemezsiniz; esir müessese 
olur, sigortalıların lehinde karar almaz, Hükü
metin emriyle, parasını çarçur eder. Ama bu hü
kümet, ama o hükümet... Müessese politik olur. 
Bu sebepledir ki, bu fıkranın kanundan çıkarıl
ması lâzımdır. Önergeye iltifat edeceğiniz ka
naati içerisinde teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Tasarının 8 nci maddesi Yönetim Kurulunun 

teşekkülünü belirtmektedir. 8 kişilik Yönetim 
Kuruluna ait bir hususa bir arkadaşım dikkati 
çekti, benim de buna ilâve edeceğim cihetler 
var. 

Yönetim Kurulundaki sekiz kişinin dördünü 
Bakanlar Kurulu - iki tanesini Çalışma Bakanı, 
diğer iki bakanlık da iki tanesini - teshit edi
yor. Dört tanesi de sigortalılar arasından ola
cak. 

Ancak, maddenin devamında «Genel Müdür, 
Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir» dendiği ci
hetle, bu sekiz kişinin üzerine hir de dokuzuncu 
kişinin geldiğini görmekteyiz. Ama, Yönetim 
Kurulunun tabiî üyesi olan Genel Müdür aca
ba oy hakkını haiz midir? Bunu maddede bul
mak mümkün değil. Tabiî üyelerin yetkileri, ha
zan oy kullanma şeklinde de tezahür edebilir. 
Acaba Genel Müdür hangi yetki içerisindedir? 
Maddede (bu husus görülmemektedir. 

O halde, verilecek bir önerge ile bu husus 
«Oy kullanmaz» veya «kullanır» şeklinde açığa 
çıkarılabilir, ancak bu hususta Komisyon veya 
Hükümetin görüşünü almak, isabetli bir yön 
vermek için gereklidir. 
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Bakanlar Kurulunun getirdiği dört kişilik 
grupun içinde bir Başkan var. Başkanın rey 
hakla, şüphesiz reyler eşit olduğu zaman iki 
adedine iblâğ edilebilir. Böylece bunlar hiç de
ğilse beş kişi olarak gözüküyor, Sigortalı ola
rak dört kişi var, ama Genel Müdüre de bir 
rey hakkı veriliyorsa, sigortalıların dört reyine 
karşılık Bakanlar Kurulunun tâyin edeceği gru-
pun - Genel Müdür de dâhil olmak üzere - altı 
reyi var demektir. 

Arkadaşlarım, eğer biz doğmadan ölen bir 
kanun geçiriyorsak, şüphesiz bunlara dikkati 
çekmez, geçer gideriz. Ancak bu kanun ölü 
doğar arkadaşlar. Biz sigortalıyı esas alıyoruz, 
ama sigortalının haklarının müdafaa edileceği 
yerde Bakanlığa bağlı memurların rey ekseri
yetini Yüce Meclisten geçiriyoruz. 

«Yönetim Kurulunun, Bakanlar Kurulunca 
atanacak üyeleri, atanmalanndaki usul ile sü
releri dolmadan görevlerinden alınabilir» denil
diğine göre, şüphesiz Yönetim Kurulunun Ba
kanlar Kurulu tarafından tâyin edilmiş dört 
üyesi, ki, içinde Başkanı var, hattâ hattâ tâ
yin edilmese dahi Genel Müdür şüphesiz aidol-
duğu Bakan tarafından tâyin edildiğine göre, 
o da dâhil beş kişi - ki, bunların altı reyleri 
var - bunlar, bağlı oldukları bakanlıklara, özel
likle Çalışmıa Bakanlığına şirin görünmek isti-
yebilirler. Oysa ki, şirin görünmek istemeleri
ne rağmen bunlar sigortalıya şirin görünmiye-
biürler. Bu husus üzerinde de durmak lâzım
dır. Menfaatini müdafaa ettiğimiz ve tasarının 
getiriliş esprisini teşkil eden sigortalının hakkı 
ne olacaktır? Onu münakaşa etmek lâzım. 

Arkadaşlarım, bir arkadaşımın da belirttiği 
gibi, tâyinleri bakanlıklara bağlı olan şahıslan 
hiçjbir sebep göstermeksizin bu madde gereğin
ce kuruldan atıvermek mümkün. Mümkün ama, 
hakikaten teminata bağlayıcı sebepleri madde
ye getirmeden, teminatsız bir şekilde çıkacak 
bu kanun daha doğmadan ölü kanun durumuna 
geçer. O sebeple eğer şu, «Yönetim Kurulunun, 
Bakanlar Kurulunca atanacak üyeleri, atanma
lanndaki usul ile süreleri dolmadan görevlerin
den alınabilir» hükmünü ciddî sebepler şeklin
de belirtmeden geçirirsek sakıncalı olur arka
daşlar. 

Ancak Komisyon veya Sayın Mükümet, 
«Getirilişlerindeki usul gereğince bunlann gö-

| revlerinden almmalan bahis mevzuudur» diye
bilir. Getirilişlerindeki usul nedir ki, bize temi
nat olacak? Getirilişlerindeki usul, tâyini Ba
kanlar Kurulundan geçirmektir. İşine son ver
mek de «seni attım» demekle oluyor. Arkadaş-
lanm prosedür bundan ibaret. Şüphesiz ki, hiç 
bir teminatı olmıyan, sigortalıya hiçbir teminat 
vermiyen, inanç vermiyen bir maddeyi Yüce 
Meclisin iltifatla karşılamıyacağı ümidindeyiz. 
Ya maddenin bu fıkrasına sarahat getirilir, ya
hut da bu madde olduğu gibi tasandan çıkarı
lır. En isabetlisi de o olur. 

Saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-

yen sayın üye? Yok. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Bir 

sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir soru vardır. Sayın Kara-
gözoğlu, buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Ko, 
misyon ve Hükümet metni arasında bir fark 
var; meslekî alanda yüksek öğrenim görmüş 
olanlardan kimlerin kastedildiği Hükümet tasa-
nsmda sarih olarak belli olduğu halde, Komis
yon, nedense «Meslekî alanda yüksek öğrenim 
görmüş» demekle iktifa etmiştir. 

Bu kanunla ilgili olarak, meslekî alanda 
yüksek öğrenim görmüş olanlardan kimler kas
tedilmektedir? Açıklanmasını Komisyondan ri
ca ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
husus Komisyonumuzda uzun boylu müzakere 
mevzuu olmuştur. Biöyle bir müessesenin mes
lekî alanının çok şümullü olacağı açıktır. Hu
kuku ilgilendiren tarafı vardır, ekonomi ile, ma
liye ile, sağlıkla ilgili olan tarafı vardır. Bu 
sebeple, «Meslekî alanda yüksek öğrenim yap
mış» teriminden maksadımız, hukuk, iktisat, he
kimlik sahalandır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştır. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, benim de bir sorum var. 
BAŞKAN" — Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Konuşmam

da da belirttiğim üzere, «Genel Müdür, Yöne
tim Kurulunun tabiî üyesidir» denilmektedir. 
Acaba Genel Müdürün rey hakkı var mıdır? Bu 

| belirtilsin, zabıtlara da geçsin. 
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Yani, Genel Müdürün rey hakkının olup ol
madığının maddede belirtilmesine lüzum görül
müyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Efendim, Genel Mü
dür Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. Elbette 
ki, dolayısiyle rey hakkı da vardır. Bütün mü
esseselerde de durum halen böyledir. Bu sebep
le ayrıca maddeye bir sarahat verilmesine lü
zum yoktur. Şu konuşmamız zabıtlara da geçti
ğine göre, kâfi sarahata kavuşmuş olunduğu 
inancındayız.. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Ko
misyonun vermiş olduğu izahat zapta geçmiştir 
efendim. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Komisyon 

bu maddeyi geri alabilir mi? («Sebep ne?» ses
leri) 

Sebebi şu: Sekiz kişi, dokuz kişi olarak gö
züküyor. Dört kişi Bakanlar Kurulu tarafından 
tâyin edilecek, dört kişi de sigortalılardan ola
cak. Umum Müdür de İM rey hakkına sahibo-
lacak. Bu şekildeki bir kurumun sigortalıya 
hizmet edeceği kanaatinde değilim. Bu bakım
dan Komisyon maddeyi tetkik etmek üzere ge
ri alsın, verilen önergelerin ışığı altında tet
kik etesin, sonra geri getirsin. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu teklifi yapa
bilmeniz için ya önerge vermeniz gerekmekte
dir, yahut da Komisyonun bizzat istemesi lâ-
zımgelmektedir. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Bir önerge 
hazırlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun yazın efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye kal

madığı cihetle, önergeleri okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan esnaf ve sanatkârlar ve 

diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 8 nci maddesinin son bendin
den evvelkinde yer alan, 2 (Yönetim Kurulu
nun Bakanlar Kurulunca atanacak üyeleri; 
atanmalanndaki usul ile süreleri dolmadan gö
revinden alınabilir) paragrafının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin 5 nci fıkrasın

daki (Sigortalı üyelerin), ikinci fıkrada olduğu 
gibi, (Sigortalıları temsil eden üyelerin) şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin ikinci satırında (en yüksek) 

cümlesinden sonra, (Yönetim) kelimesinin ilâ
vesini rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Bursa 

Kasım önadım 

BAŞKAN — öneregeleri aykırılık sırasına 
göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadırlar, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.Diğer önergeyi okutuyorum. 
(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Katılıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katı

lıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay'm önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmaktadırlar, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Kasım önadım'-
m önergesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkanım, bir tab'ı 
hatasını düzeltmek için bu önergeyi verdik. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo- i 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Yeni gelen iki önerge vardır, okutuyorum. I 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin Komisyona iadesiyle, sigor

talılarla tâyinen gelen üyelerin eşitliğinin sağ
lanmasını rica ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyorlar. 

Verilen önergeleri zaten Yüce Meclisimiz ka
bul etmişti. Sayın Şevket Yılmaz, önergenizi 
muameleye koyalım mı efendim? 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — önergemi 
geri alıyorum efendim. ! 

BAŞKAN — önerge geriverilmiş, muamele
den kaldırılmıştır. 

Sayın özgüner'in bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa | 
Tasarının 8 nci maddesindeki, (Genel Mü- '* 

dür, Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir) fıkra
sından sonra; aşağıdaki ibarenin eklenmesini 
öneriyorum. 

içel 
Turhan özgüner 

«Ancak bu üyenin oy hakkı yoktur.» 
BAŞKAN" — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet önergeye katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü- I 

met katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... I 
Önerge kabul edilmemiştir. I 

Kabul etmiş olduğunuz bu üç önergedeki, I 
yani, Sayın Asutay'm, Sayın Eroğan'ın ve Sa- I 
yın Komisyon Sözcüsü önadım'm önergelerin
den dolayı maddedeki değişiklik şekli ile mad- 1 
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deyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul etmiş olduğunuz 
önergelerdeki değişiklik şekli ile madde kabul 
edilmiştir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Be
nim de bir önergem vardı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde kabul edildi Sayın Ka-
ragözoğlu. Yani iade edelim mi? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — öner
gem verildiği andan beri vazifelilerde bekliyor, 
orada bekletildi. 

BAŞKAN — Artık madde kabul edildiğine 
göre, okunmasına mahal var mı efendim? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — 
önemli bir nokta vardır, bunu tebarüz ettirmek 
için söylüyorum. 

BAŞKAN — Olabilir, bunlar mümkündür. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önerge 

okunsun, dikkate alınabilir efendim. 
BAŞKAN — Hayır, madde kabul edilmiş

tir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Toplantı ve karar sayısı : 
Madde 9. — Yönetim Kurulu en az 7 üye 

ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunlukta sayılır. 

Genel Müdürün zorunlu nedenlerle toplan
tıya katılmaması halinde Genel Müdür yardım
cılarından biri, Genel Müdürü temsilen kurul 
toplantılarına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. 
özürsüz olarak toplantılara katılmıyan üyele
rin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetmeli
ğine göre kesinti yapılır. 

Haklı özürü nedeniyle üç ay ve daha fazla 
görevine devam edemiyeceklerin yerine yedek
leri toplantılara katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Asutay, 
buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Maddenin tatbikinde büyük aksaklık mey
dana getirebilecek bir husus var, ona işaret 
edeceğim. 

9 ncu maddenin son paragrafında, «Haklı 
özrü nedeniyle üç ay ve daha fazla bir zaman 
için görevine devam edemiyeceklerin yerine ye
dekleri gelir.» cümlesi vardır. 



M. Meclisi B : 134 

8 nci maddenin altıncı paragrafında, «Asil 
üyelerin yerine gelen yedek üye, asil üyenin 
görev süresini tamamlar» diye bir hüküm var. 

Şimdi, haklı görülen bir özürden dolayı ku
rul toplantılarına iştirak edemiyen asil üyenin 
yerine, müddeti dolduktan sonra, yani üç ay 
veya daha uzun süre ile yedek üye gelecektir. 
Bu yedek üye, 8 nci maddenin 6 ncı paragra
fında beyan edildiği gibi, asil üyeden kalan 
müddeti dolduracaktır, 

Şimdi haklı özür, ya bir hastalıktır veya bir 
kazadır veyahut fevkalâde mücbir bir sebep
ten tahaddüs eder. özür geçince ne olacaktır? 
«Yedek üye, asil üyeden boş kalan zamanı dol
duracaktır» diye 8 nci maddede bir hüküm ol
duğuna göre, acaba asil üyenin özrü geçtikten 
sonra tekrar vazifesine devam edebilecek mi, 
diye bir tereddüt oluyor. 

Eğer Komisyon bu hususu açıklarsa, zabıt
lara 'geçmiş olması sebebiyle tatbikatta olabi
lecek !her türlü aksaklığı bertaraf eder. Ama 
maddeye bir vuzuh vermek . maksadiyle ben
deniz diyorum ki, bu maddenin altına, «Haklı 
özrün sona ermesinde asil üye vazifesine de
vam eder. 'Özür bertaraf olunca, asil üye va
zifesine devam eder.» şeklinde bir ilâve yapa
lım ki, 8 nci madde ile bu 9 ncu madde birbi
riyle çelişmiş olmasın. 

Bu hususta bir 'önerge veriyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — (Sayın Özgüner, buyurunuz 

efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Deminki ilk konuşmamda söylediğim bir 

sözlü tekrar etmeye mecbur oldum: Kanunları 
doğmadan öldürmemeye gayret etmeliyiz. 

Şimdi, bu maddede aynı şeyi söylemeye mec
buruz. (9 ncu madde şöyle başlıyor : 

«Yönetim 'Kurulu en as 7 üye ile toplanır.» 
Şimdi arkadaşlarım, «Yönetim Kurulu en 

az 7 üye ile toplanır.» dediğimiz zaman, 8 üye
lik bir Yönetim Kurulu hiç toplanmaz, diye 
şimdiden maddeyi bu şekle sokmuş oluyoruz. 
8 kişilik bir Yönetim Kurulu hakkında biz, «An
cak 7 kişi ile toplanır» dersek, bu yönetim ku
rulu ilânihaye toplanamaz, toplanabileceği za
manlar çok nadirdir. Bu hususa Komisyonun 
ve Hükümetin dikkatini çekiyoruz. Şüphesiz 
bu büyük bir ödevidir. Yönetim Kurulunun top-
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lanamamasına sebebolacak böyle bir madde ile 
bu tasarı kanunlaşsa dahi, hiç görev yapmıya-
cak bir yönetim kurulu ile 'hiçbir başarıya ula-
şamıyacağı, ödev yapmıyacağı ve esnaf ve sa
natkârlara getiriliş esprisine uygun bir yönde 
çalışamıyacağını bugünden söylersek, bu bir 
kehanet olmaz. Buna dikkatinizi çekiyorum. Hiç 
değilse, tasarının 9 ncu maddesindeki ilk fık
ranın, «En az 7 üye yerine», «En az 5 üye» şek
linde bir rahatlığa götürülmesini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Orhan 

Demir Sorguç, buyurunuz. 
ORHAN DEMİR SORGUÇ (izmir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; maddede 
«Yönetim kurulu 7 üye ile toplanır. Oyların 
eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf ço
ğunlukta sayılır.» denilmektedir. 

Burada sigortalılar zaten ekalliyette bıra
kılmıştır; 4 sigorta temsilcisi, 4 Hükümet tem
silcisi, bir de Umum Müdür bulunmaktadır. Bu
rada '5 oy devamlı vardır; bir de Başkanın oyu
nu çift sayarsak, bununla 6 oy olur. Başkanı 
çift oy saymakta mahzur vardır. Eğer, oyların 
eşitliği mevzuubahsolursa, bu kurumun Genel 
Müdünü muvazene unsuru olur. Bir tarafa oy 
verirse, zaten eşitlik mevzuubahsolmaz. Hem 
sigortalıları ekaliyette bırakacağız, hem de oy
ların eşitliğinde, Yönetim 'Kurulu Başkanının 
oyunu iki sayacağız; o takdirde sigortalılar le
hine buradan bir karar istihsal etmek mümkün 
olmıyacaktır. 

Maddenin, «Yönetim Kurulu Başkanının çift 
oy 'hakkımın kaldırılarak tashihini rica ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ööz is'tiyen 
sayın üye kalmamıştır. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şevket Yıl
maz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan kanunun 9 ncu madde
sine bir göz attığımızda; evvelâ, genel müdü
rün oy hakkı olması halinde, genel müdürün de 
Çalışma Bakanı tarafından tâyin edilmesi husu
su mevzuubahsolduğundan dolayı, elbetteki bu-
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rada toıenfaat bekliyen arkadaşlarımızın işleri
nin görüşüleceğine dair bir Yönetim Kurulu ta
savvur etmek mümkün değildir. Hal böyle iken, 
•bir de, «Genel müdürün mazereti dolayısiyle 
toplantıya iştirak edememesi halinde, (genel mü
dür yardımcılarından ıbdri genel müdürü temsi-
len kurul toplantısına katılır» denilmektedir. 
Yani, toplantıyı elbette io idare eder ve toplan
tının (başkanlığını yapar. ıGenel müdür her 
hal ve kârda toplantıya iştirak edecektir, ıama 
izinli veya hasta olması halinde elbetteki onun 
yerine birisi bakacaktır. Bu bakımdan, (bu hu
susun yerine, «Genel müdür yerine bakan şahıs» 
denilirse, çok çok daha isabetli olur. Müdür yar
dımcıları iki veya tüç tane olabilir. Bunların 
arasında umum müdür bulunmadığı zamanda 
kendiscine vekâlet eden gahsın bulunması an
lamı burada mevcut değildir. 

ıSaym komisyonun, umum müdürün yerine 
vekâlet eden şahsın, umum müdürün bulunma
ması halinde hem Yönetim Kuruluna başkan
lık edecek, hem de Yönetim Kurulu adına top
lantıya iştirak etmiş sayılacak şeklinde »olan bu 
görüşümüze uygun mütalâasını bekler, saygıla
rımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSaym Şevket Yılmaz, bu konu
da bir önergeniz var mıdır? 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) '— önerge ve
rebilirim Sayın Başkanım, ama komisyon «ha
yır» dedikten sonra önergenin verilmesinden ne 
çıkar? 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen sayın 
üye olmadığı cihetle önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 9 ncu maddesi

ne aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

«Haklı özrün sona ermesinde asil üye vazi
fesine devam eder.» 

BAŞKAN .— (Bu önergeye ısaym komisyon ve 
sayın Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN ı— önergeye sayın komisyon ve 
sayın Hükümet katılıyorlar, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... (Kabul etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesindeki ilk fıkranın 

(en az '7 üye) deyimini (en ıaz 15 üye) olarak de
ğiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, (7) rakamını (6) olarak (öneriyorum ve ko
misyonun kabul edeceğini tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ ISAV — Takdi

ri Meclise birakıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır, Hükümet takdir hakkını Meclise bı
rakmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz değişik şekliyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Değişen şekli ile madde kabul edil
miştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

Madde 10. — Yönetim Kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır : 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak: 
a) Kurumun yıllık iş programı ile bütçe

lini, personel kadrolarını, merkez ve merkez dı
şındaki örgütler ile sağlık kuruluşları ve baş
kaca müesseselerin kurulması veya kaldırılması 
hakkındaki önerileri, 

b) Yönetim giderleri bütçesinin bölümle
ri arasındaki aktarmalarla ek ve olağanüstü 
ödenek önerilerini, 

c) Her çeşit yönetmelikleri, inceleyip 
onaylanmak üzere Çalışma Bakanlığına sun
mak, . 
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d) Bilançoyu, yapılan işler raporunu in
celeyip, Yüksek Denetleme Kuruluna bir örne
ğini de Çalışma Bakanlığına sunmak, 

e) Yönetim giderleri bütçesi bölümlerinin 
maddeleri arasındaki aktarma önerilerini, 

f) Kurum adına (taşınmaz mal edinilmesi, 
yapılması, idaresi veya bunların satılmaları 
hakkındaki önerileri, 

g) Kovuşturulmasmda kurum için yarar 
görülmiyen dâva ve icra kovuşturmalarının açıl
maması, henüz dâva ve icra kovuşturması hali
ne gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu 
ile çözümlenmesi ve bunlara ait paraların ter
kini önerilerini, 

h) Kurum için yarar görülmiyen haller
de dâva ve icra kovuşturmalarından vazgeçil
mesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara 
ait para ve malların terkini, kurum leh ve aley
hinde açılmış dâva ve icra kovuşturmalarının 
uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkın
daki önerileri, 

i) Kurum görevlilerine ikramiye verilme
si hakkında yapılacak önerileri, 

ı) Kurum görevlilerine izah yetkisi ve
rilmesine ilişkin önerileri, 

j) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerinin onanması önerile
ri, 

k) Kurum personelinin eğitimi amacı ile 
kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt için
de veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların 
seçilmesine ilişkin önerileri, 

1) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerinin önerilerini, 

İnceleyip karara bağlamak. 

Yönetim Kurulu, (g), (h), (j) ve (k) fıkra
larında ıbelirilten görev ve yetkilerinden bir 
'kısmını, hazırlanacak yönetmelikteki usul ve 
esaslara göre, genel müdüre, genel müdür de 
Yönetim «Kurulunun onayı ile alt kademelere 
devredebilir. 

BAŞKAN — IMadde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Bayın özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Konuşmam, -maddede âdeta bir redaksiyon 
teklifi mahiyetinde olacaktır. Tasarının ve 4 
numaralı Geçici Komisyon değiştirme teklifinin 
(g) ve (h) bendlerinde dikkatimi çeken bir hu

sus var. Deyimler âdeta haşiv (gibi kullanılıyor. 
Şöylece: «(Kovuşturulmasında kurum için yarar 
görülmiyen dâva ve icra kovuşturmalarının açıl
maması...» dendikten, sonra devam ediyor; 
«...henüz dâva ve icra kovuşturması haline gel
memiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile 
çözümlenmesi...» Arkadaşlarım, dâva ve icra ko
vuşturması açılmaması kararı verecek. Açılma
mış şeyin dâva ve icra kovuşturması olmasından 
bahsetmek hukulk dilinde ımümkün değil. Zaten 
«uyuşmazlık» diye maddenin devamında bahse
diyor. Yukarda bahsettiği kısım ile aşağıdakini 
hukuk görüşü ile anhyabilmek mümkün değil. 
Dâva ve icra kovuşturmasının açılmamasına ka
rar vereceksiniz. Açılmıyan bir şeye dâva denmez, 
icra kovuşturması denmez... Açılmamış bir şey 
icra takibi değil, dâva değil ise, o halde bunun 
açılmamasının bahsi ne? Bu ibare tamamen kal
dırıldığı takdirde de maksat yine hâsıl olmak
tadır. Çünkü; «Dâva ve icra kovuşturması hali
ne gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu 
ile çözümlenmesi...» diye zaten devam ediyor. 
Hakikaten açılmamış bir şeyin dâva olduğun
dan bahsetmek, icra takibi olduğundan bahset
mek hukuk dilinde mümkün değildir. Bu ba
kımdan maddenin redaksiyondan (geçmesi lâzım. 
Komisyonun bu maddeyi geri alması gerekir. 

(h) bendinde de durum aynıdır. Komisyon 
bu iki bendi hukuk diline daha uygun bir şekil
de redakte edip de getirirse daha isabetli olur 
kanısındayım. 

Bunu arz ediyorum. (Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka konuşmacı olmadığı ci

hetle, bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifinin 10 ncu maddesinin (ı) fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

«ı) Kurumun amaç ve konusu ile ilgili baş
kaca öneriler ile, kurumun amaç ve konusu ile 
ilgili Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 
önerilerini», 

BAŞKAN — Sayın komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
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ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Genel Kurul : 
Madde 11. — Genel Kurul, 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların 

bağlı bulundukları kanunla kurulu en yük
sek meslek kuruluşlarınca seçilecek üyeler
den, 

b) Çalışma, Maliye, İSağlık ve Sosyal Yar
dım, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve iSosyal Sigortalar Kuru
mu ve T. C. Emekli Sandığından gönderilecek 
ikişer temsilciden, 

c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar 
öğretim üyeleri arasından Çalışma Bakanlı
ğınca davet edilecek sigorta, sosyal politika 
ve ekonomi alanlarında uzman en çok üç kişi
den, 

Teşekkül eder. 
(a) fıkrası gereğince seçilecek üyelerin sa

yısı, ıhangi meslek kollarından seçileceği ve 
bu mesleklerde çoğunluğu temsil eden kanu
ni meslek kuruluşları 'Çalışma Bakanlığınca be
lirtilir. 

Bu maddenin (a) fıkrasında yazılı bulunan 
üyelerin görev süreleri iki yıl olup yeniden se
çebilirler. tiyelik niteliğini yitirenlerin 'Genel 
Kurul üyeliği kalkar ve yedekleri asıllarının 
görev sürelerini tamamlar. 

Genel Kurul Başkanı Çalışma Bakanıdır. 
Başkanvekilleri Genel Kurulca seçilir. 

Genel Kurulun çalışma şekli ve esasları 
Çalışma 'Bakanlığınca yapılacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; sık sık kar
şınıza çıkıyorum, fakat beni mazur göreceğiniz 
inancı içindeyim. Zira görüşülen kanun uzun 
yıllardan beri istenilen bir kanun. Onun için 
karınca kaderince meseleyi arzda fayda umuyo
rum. 

Kanunun l l 'nci maddesi; «Bu kanuna göre 
sigortalı sayılanların bağlı bulundukları kanun
la kurulu en yüksek meslek kuruluşlarınca se
çilecek üyeler...» diyor. Tereddüdüm vardır... 
Kamın getiriliş şeklinde yalnız esnafları kapsa
mıyor, borsaları, Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Mimar Odaları, Mühendis Odaları, Tabip 
Odaları, Eczacılar Birliği gibi kuruluşları da 
kapsıyor benim kanıma göre ve sair hususi mes
lek erbabmada bu kanun tatbik edilecektir. 
Şimdi şöylece meseleyi tadad eder isek; Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Mimar Odaları, Mü
hendis Odaları, Tabip Odaları ve sair hukukî 
meslek kuruluşları nevi şahsına mahsus mesleği 
ilgilendiren kişileri temsil eden birer kuruluş
tur; isterse Türkiye'nin 67 vilâyetinde teşkilâtı 
bulunsun, isterse bulunmasın... Ama esnaflar öy
le değil.... Kanunda, «En fazla temsil kabiliyeti 
olan» denildiğine göre, Esnaf Dernekleri Fede
rasyonu burada ancak temsil edilecektir... Şim
di pekâlâ; Esnaf Dernekleri Federasyonunda 
veya Konfederasyonda marangozu var, berbe
ri var, şoförü var, diğer meslek erbabı da var... 
Ayrıca, Çalışma Bakanlığının tâyin edeceği ra
kam kadar delege seçme mecburiyeti de var... 
Şimdi, Esnaf Dernekleri Federasyonu kendi bün
yesinden olan her türlü faaliyetlerine maddi ve 
mânevi yönden yardımcı bulunan kuruluşlardan 
hangisini tercih ederek Genel Kurula göndere
cektir?. Berberleri mi, şoförleri mi, bakkalları 
mı, veya sair diğer iş kollarından azalarının ara
sından mı?. 

Esnaf Dernekleri Federasyonunun tüm işti
rakçilerinin imkân dâhilinde Genel Kurulda 
temsil edilebilmesi için şöyle bir değişikliği za
ruri görüyorum: Maddenin (a) fıkrasının son 
satırında diyor M: «... Meslek kuruluşlarınca se
çilecek üyelerden...» Evvelâ fikirlerine tamamen 
iştirak etmekte olduğumu beyan etmiş olayım, 
Komisyon iltifat ederse, «... Meslek kuruluşları 
ve bağlı olan kurullardan seçilecek üyelerden...» 
dersek daha iyi olur. Zaten diğer iş kolları, 
Sanayi Odası birdir, Ticaret Odası birdir, mes
lek ayrılıkları yoktur; o halde Esnaf Dernekle
ri Federasyonunu tüm meslek erbabını temsil 
edebilecek arkadaşlardan bir seçimle temsil et
mek gibi bir imkân sağlarız. Tabiî takdir Ko
misyon ve Sayın Hükümetimizindir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KAEAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Gerçekten binlerce esnaf, sanatkâr ve serbest 

meslek mensuplarının uzun yıllardır büyük 
ümitle ve hasretle bekledikleri bir kanun tasa
rısı üzerinde konuşuyoruz. Sanıyorum ki, bu ku
rulacak olan Kurumun en önemli organı ile il
gili maddeyi müzakere ediyoruz. 

Kurulacak Kurumun en önemli organı Genel 
Kurulu olacaktır. Nitekim Genel Kurul, biraz 
sonra müzakere edeceğimiz 13 ncü maddede sa
rahaten belirtildiği gibi, Kurumun gelecekteki 
politikası hakkında gerekli ve yararlı gördüğü 
tavsiyeleri yapmak, Çalışma Bakanlığının ken
disine sunduğu konular hakkında düşüncelerini 
bildirmek gibi temel, aslî görevlerle karşı karşı
ya bulunmaktadır. Mühim olan, bu görevin en 
iyi yapılması, günün şartlarına, ilmin, tekniğin 
icaplarına göre noksansız yerine getirilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
11 nci maddenin (c) bendinde; «üniversite, 

akademi ve yüksek okullar öğretim üyeleri 
arasından Çalışma Bakanlığınca davet edilecek 
sigorta, sosyal politika ve ekonomi alanlarında 
uzman en çok 3 kişiden...» denilmektedir. 

Burada dikkatinizi çekmek isterim; üniver
siteden davet edilecek olan sigorta, sosyal poli
tika ve ekonomi alanlarında uzman tanınmış 3 
kişiyi doğrudan doğruya Çalışma Bakanlığı 
kendisi seçecektir. Ümit ediyorum ki, Anayasa
mızın açık esprisi, ilim hürriyetinin kesin zaru
reti karşısında, üniversiteli olmak haysiyetine 
sahip bir öğretim üyesi kendi yetkili organları 
tarafından seçilmeden böyle bir göreve gönde
rildiği takdirde, buna gitmekte dahi salanca gö
recektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu bir sosyal politika meselesidir. Gün gelir, 

bir sosyal politika aşamasında Çalışma Bakan
lığı ile ilmî düşünce arasında, günün teknik gö
rüşü arasında fark olabilir. Meseleyi Çalışma 
Bakanlığının inisiyatifine ve takdirine bırak
mak, bu kanuna ümitle bağlanmış onbinlerca 
esnaf, sanatkâr ve serbest meslek mensubunun, 
bir ölçüde ilmin serbest oluşturduğu en son ne
ticelerden kemali ile istifade etmesini önliyebi-
lh\ 

Madde zaten çok geniş olarak kaleme alınmış 
değerli arkadaşlarım, üniversitelerden Genel 
Kurula 3 kişi çağırılacak, bu 3 kişiyi de Çalış
ma Bakanı talebedecek... 

Ben sanıyorum ki; bu kanun teklifini hazır
lamış bulunan değerli uzmanlar arasında üni
versiteden gelmiş sayın kişiler de vardır. Buna, 
önce onlar itiraz etmeli idi. 

Bu itibarla biraz sonra vereceğim önergede 
talebedeceğinı husus şu olacak değerli arkadaş
larım: üniversitelerin yetkili organları kendi 
içinden, maddede sayılan şartlarda temayüz et
miş olan uzmanları kendisi seçsin, ama bunlar
dan hangisini çağıracağı yine Çalışma Bakanı
na bırakılabilsin. Şimdilik buna bir diyeceğim 
yok, yani istanbul üniversitesi, Ankara üniver
sitesi, izmir üniversitesi, istanbul iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisi, Ankara iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisi, - varsa - Erzurum İk
tisadi ve Ticari ilimler Akademisi, Eskişehir 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, nerede 
varsa, bunlar gösterecekleri adayları yetkili or
ganları arasından seçsin, ama bunların içinden 
3 kişiyi, kimi alacağını yine Çalışma Bakanlığı 
tâyin etsin. Şimdilik ona bir itirazım yok, ama 
hiç olmazsa ilmin sosyal politikada serbestçe 
oluşturduğu, gerektiğinde hükümetlerin, Çalış
ma Bakanlarının görüşlerine taban tabana zıt 
olan, ama belki de onbinlerce esnaf ve sanatkâ
rın hizmetine götürülmesi zaruri ve faydalı so
nuçlardan bu esnaf ve sanatkârları mahrum et
meyelim. 

O itibarla, Sayın Komisyondan ve Hükümet
ten istirham ediyorum; hiç olmazsa üniversite, 
akademi ve yüksek okullardan çağırılacak olan 
kişileri, önce bu üniversite, akademi ve yüksek 
okulların en yetkili yüksek organları aday ola
rak göstersin, o gösterilen adaylardan 3 kişiyi 
yine Sayın Hükümet şimdilik seçin. Bu suretle 
sanıyorum ki, meseleye bir ölçüde şu şartlar 
içerisinde çare getirebiliriz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görşülmekte olan kanunun 11 nci maddesi

nin (a) paragrafımn son satırının aşağıdaki şe-
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kilde değiştirilmesini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

«Meslek kuruluşları ve bağlı olan kuruluş
lardan seçilecek üyelerden» 

BAŞKAN — Komisyon?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz iki noktayı açıklamak isterim. 

BAŞKAN • - Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli. arkadaşlarım; 

Bu madde, arkadaşlarımın da hassasiyetle 
üzerinde durdukları gibi önemli bir maddedir. 

Sayın Asutay arkadaşımın ifade ettiği gibi; 
hakikaten (buradaki Genel Kurul., bu karşılıklı 
yardım, bizatihi, kendi kendine yardım sosyal 
müessesesinden istifade edecek; daha doğrusu, 
(bu kanunla bu sosyal müessesenin şümulü içine 
alınacak bütün meslek mensupları sigortalı ola
bilecektir. Bunların meslekî kuruluşları da Ge
nel Kurula üye verecek. 

Şimdi, /burada maddeyi uzun boylu tadadet-
meyi biz faydalı bulmadık. Çalışma Bakanlığı 
»oturacak, mevcudolan ve bu ^kanunun sınırı içi
ne, çerçevesi içine girecek 'olan meslek kuruluş
larını ele alacak, bunların kayıtlı üyelerini tes-
foit edecek. Elbette ki, bunu yaparken o mes
lekî kuruluşların yönetim kurullarİyle de temas 
edecek, bir heyeti umumiye miktarı çıkaracak, 
bunlar içinde meslekî kuruluşlardan en fazla 
üyeyi bünyesinde barındıranlara bir sıra ver
mek suretiyle her meslekî kuruluşu ve o mes
lekî kuruluşun içindeki muhtelif branşlarda ça
lışan kimseleri temsil etme imkânını Çalışma 
Bakanlığı to'ir düzenle, bir tertiple imkân dâhi
line sokacak. 

IBurada Sayın Karagözoğlu arkadaşım bir 
noktaya temas etti : «Üniversitelerden seçile
cek 3 üyeyi Çalışma Bakanlığı seçmesin, üniver
site kendisi seçsin» 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu, üniversite üyelerinin sosyal güvenlik 

müessesesi değil. Bu, kanunun tarif ettiği üze
re; muayyen meslek mensuplarının, bağımsız 
çalışanların sosyal güvenlik müessesesi.. Bura
da üniversiteden gelecek 3 üye, bir nevi şeref 

üyesi olarak bilimlerinden, bilgilerinden bu mü
esseseyi faydalandırmaya çalışacaklar. 

Bu itibarla üniversitelerin kendi bünyesin
den bunu seçmesine ihtiyaç yok. Kaldı ki, bir 
memlekette - tabiî Türkiye'de de - her müesse
se - resmî, gayriresmî - ilimden, bilimden be-
hemahal istifade eder, ama bu demek değildir 
ki, o müessesenin kurullarında behemahal bi
lim adamı olsun. «Kurumların, yönetim kurul
larında, genel kurullarında bilim adamı olursa, 
bilimden, teknikten istifade eder, olmazsa isti
fade etmez» diye bir kaide yoktur. Hattâ, belki 
yönetim kurullarında bilim adamı olmasa dahi 
öyle müesseseler vardır ki, tekâmül eden, geli
şen ilimden, bilimden, teknikten çok daha isti
fade etme imkânlarına sahiptir. Bu, onu yöne
tecek kimselerin vasıfları, ehliyetleriyle müte
nasip bir meseledir. 

Bu itibarla Komisyon olarak, maddenin Ko
misyonun getirdiği şekilde kabul buyurulması 
hususunu istirham, ederek, sizi saygı ile selâm
lıyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, ben tatmin oldum; önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay önergesini geri 
almıştır, önerge muameleden kaldırılmıştır. 

Sayın Karagözoğlu'nun önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifinin 11 nci maddesinin (c) ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

«c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar 
Öğretim üyelerinden en yetkili organlarınca gös
terilecek adaylar arasından Çalışma Bakanınca 
davet edilecek...» 

BAŞKAN —/Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,, Önerge reddedil
miştir. 
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MaJddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı 
nisabı: 

Madde 12. — Genel Kurul iki yılda bir en 
geç Mayıs ayı sonuna kadar Çalışma Bakanı
nın çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı 
gerekli görürse Kurulu olağanüstü toplantılara 
çağırabilir. Toplantı için yeter sayı üye tamsa
yısının salt çoğunluğudur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Maddenin 2 nci cümlesi; -zaten bir fıkradan 
ibaret - «Çalışma Bakanı gerekli görürse, Kuru
lu olağanüstü toplantılara çağırabilir» şeklinde
dir. 

Arkadaşlarım, 
Derneklerin olağanüstü toplantılara hangi 

hallerde gittiğini imin uzun münakaşa etmek 
gereksiz; zaman alır Ancak, bilinir ki, dernek
ler olağanüstü toplantılara bir tek güç tarafın
dan çağrılmaz. Dernekleri olağanüstü toplantı
ya, genel idare kurulları, genel kurullarının 
muayyen bir ölçüdeki ekseriyeti çağırır. Bütün 
bunlara rağmen bu da nihayet bir dernektir, 
yani sigorta dahi olsa nihayet bunun bir dernek 
olduğunu kabul etmek lâzım, dernekler hüviye
tinde çalışmasını kabul etmek lâzım. Böyle 
olunca, sadece bir Çalışma Bakanının olağan
üstü toplantıya çağırmasını yadırgamamak im
kânsız. 

Arkadaşlarım, 
Buna rağmen biz diyebilirdik ki; «Çalışma 

Balkanı, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun 
muayyen bir ölçüdeki yazılı müracaatı ile ola
ğanüstü ttoplantı yapılır.» 

Ancak, bu, yeni oluşan bir topluluktur, Ge
nel Kurulun miktarının ne olacağı bugünden 
kestirilemez. Bu sebeple, «Genel Kurulun mu
ayyen bir ölçüdeki yazılı müracaatı» demek bu
günden belki gereksiz değilse de erkendir, fa
kat hiç 'değilse sadece Çalışma Bakanına değil, 
Yönetim Kurulunun da ekseriyetle vereceği bir 
karara istinaden bu Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırma yetkisini maddeye getirmek, 
vermek lâzımdır. 

O halde, sadece «Yönetim Kurulu kararı» nı 
da ilâve etmek, bu istikamette bir olağanüstü 
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toplantıya daha geniş bir imkân vereceği için 
isabetli olur kanısındayım. «Çalışma Bakanı ve 
Yönetim Kurulu gerekli görürse, kurulu olağan
üstü toplantılara çağırabilir» şeklinde bir öner
ge verdim, iltifat edilmesini rica ederim. Bura
da, maddedeki «Çalışma Bakanı» na ilâveten 
«Yönetim Kurulu» nu da teklif ediyorum arka
daşlarım. 

Teklifim bundan ibarettir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isltiyen?.. Yok. 

Önergeyi okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin 2 nci cümlesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyo
rum. 

Saygılarımla. 
îçel 

Turhan Özgüner 

«Çalışma Bakanı ve Yönetim Kurulu gerekli 
görürse, kurulu olağanüstü toplantılara çağıra
bilir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATtLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri : 
Madde 13. — Genel Kurulun görevleri şun

lardır : 
a) Kurumun çalışmalarını ilgilendiren ra

porlar hakkında görüşünü bildirmek, 
b) Kurumun gelecekteki politikası hak

kında gerekli ve yararlı gördüğü tavsiyeleri 
yapmak, 

c) Çalışma Bakanlığının sunduğu konular 
hakkında düşüncesini bildirmek, 

d) Yönetim Kurulunun sigortalı temsilcisi 
üyelerini seçmek, 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları bir 
raporla tesbit edilir ve bu rapor Çalışma Ba
kanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve ku
ruma tevdi olunur. 
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BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Maddenin (d) bendinde Genel Kurulun; 
«Yönetim Kurulunun sigortalı temsilcisi üyele
rini seçmek» diye bir görevi var. 

Bizim, 8 nci maddede ifade ettiğimiz üzere; 
hukukta ve kanunlarda kullanılan tâbirlerde 
bir ayniyet esası olduğu fikrinden hareketle, 
bunun, «Yönetim Kurulunun sigortalıları tem
sil eden üyelerini seçmek» şeklinde düzeltilme
sini, değiştirilmesini arz ediyoruz. 

Hikâyede, romanda ve hitabette tâbirlerin 
tekrarı sıkar, ama hukukta, kanunda tekrarın
da isabet vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Öner

ge vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin (d) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

«d) Yönetim Kurulunun sigortalıları tem
sil eden üyelerini seçmek.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katılı

yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
maktadırlar, önergeyi oylarınıza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Bir önerge 
veriyorum efendim, müsaade ederseniz bu ara
da önergemi açıklıyayım. 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Özgüner, Oyla
maya geçtik, çok rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, hem önergemi izah edeyim, hem de bu ara
da yazıp vereyim. 

BAŞKAN — Bekliyoruz Sayın özgüner. 
Ben de Meclisin çalışması yönünden arkadaş

larımdan istirham ediyorum; önergeler daha 
önce hazırlanırsa Meclisimiz aksamadan çalışır. 

21 . 7 . 1971 0 : 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
\ Başkan, müsaade buyurursanız bu hususta bir 

söz söyliyeceğim. 
Hangi gün hangi kanunun görüşüleceği belli 

olmuyor. Buraya geldikten sonra «Şu kanun gö
rüşülecektir» deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bu konuda grup
lar anlaşmıştır ve grup başkanvekilleri ve grup 
temsilcileri hangi kanunun hangi gün görüşü
leceği hakkında bilgiye sahiptir. Sayın millet
vekilleri bu bilgiyi grup başkanvekillerinden 
veya idarecilerden alabilirler. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Ha
kikaten doğru Sayın Başkan, hiçbirimiz bilmi
yoruz. 

BAŞKAN — Her milletvekili hangi gün han
gi kanunun görüşüleceğini grup temsilcilerin
den öğrenebilirler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sizin 
; dediğiniz doğru, fakat bize intikal etmiyen hal

ler oluyor. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, grup yöneticileri tarafından anlaşmaya 
i varılmıştır ama, günleri belli değildir, sırası 

bellidir. 
BAŞKAN — Sıra üzerinden gidiyoruz. Tabi-

I atiyle hangisinin görüşüleceğini önceden tesbit 
• etmek de mümkün değil. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Buna 
i mukabil komisyonların ve bakanların talebi ile 
î bu sıralar da değişebiliyor. 
i BAŞKAN — Sıraların değişmesi anında 
! grup temsilcileriyle mutlaka temas edilmekte-
j idir Saym Yağcı. Temas edilmeden hiçjbir deği-
i sikliğin yapılmadığını zannediyorum. 
! BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sa-
I ym Başkan, burada bulunan milletvekili arka-
i flaşlarımızın hiçbirisi maalesef bu sırayı bil-
I miyor. Bugün filânı konuşacağız diyoruz; bir 
j bakıyoruz; başka konu geliyor. 
| BAŞKAN — Arz ettim efendim. Grup yet-
| kililerinin haberi olduğu gibi bu kanun daha 
i önce görüşülmüştür, raporu okunmuştur, 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Bu 
! hal, Meclisin çalışmasına sığmaz ki. 
i BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
' Saym Başkanlığa 

Tasarının 13 ncü maddesinin (a) bendinden 
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sonra yeni bir bend olarak Sağıdaki bendi öne
riyorum. 

Saygılarımla. 
îçel 

Turhan Özgüner 

«Yönetim Kurulunun iki yıllık çalışmasını 
belirten raporunu müzakere eder ve Yönetim 

&urXdunu ibra eder.» 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Sayın Özgüner, buyurun. 

TUEHAN ÖZGÜNER (İçel) — Arkadaşla
yım; demeklerde genel kurullar şüphesiz en yük
sek organdır. Şimdi burada da Genel Kurul en 
yüksek organdır. Kısmı âzami ile Bakanlar Ku
mulunun seçtiği üyeler ağırlık teşkil ediyor; 
ama ne olursa olsun dört tane üyesi kendinden 
olan bir Yönetim Kurulu var. Genel Kurul iki 
senede bir toplanır. İki senede bir toplandığı 
zaman Yönetim Kurulunun yıllık raporunu eleş-
tirmiyecek mi arkadaşlarım?... Komisyon ve Hü
kümet teklifimize neden iştirak etmiyor, ben 
bunu anlıyamadım. 

Her Genel Kurul, kendi yönetim kurulunun 
çalışma süresindeki faaliyetlerini denetler. Na
sıl denetler?.. Rapor gelir, rapor okunur, rapo
run münakaşasına geçilir, ibraya gidilir. 

Benim getirdiğim teklif; «Kurumun çalışma
larını ilgilendiren raporlar hakkında görüşünü 
bildirmek.» diyor. Hangi raporlar?.. Umumi ra
porlar olabilir; ama Yönetim Kurulu raporu 
mühim, ibra mühim. Yönetim Kurulunun özel
likle vazife süresi içindeki çalışmasını belirten 
raporu ve raporun müzakeresi, rapordan sonra 
da ibra.. Ben, bu bendler arasında, bu fıkra
lar arasında bu hususları göremedim ve yeni 
bir (d) bendi teklif ettim. Genel Kurulun gö
revleri arasında, «Yönetim Kurulunun iki yıl
lık çalışma süresi içerisindeki çalışmalarını be
lirten raporu müzakere ve müzakere sonunda 
ibra» diyerek görevleri arasına bunu da getir
dim ki, şüphesiz bu eksik olduğu için tamamla
maya çalıştığımız bir husustur; ama her tekli
fimize Komisyon ve Hükümet iştirak etmiyor. 

Biz vazifemizi yapıyoruz, zabıtlara geçiyor. Sa
rih olmıyan maddeleri de sarahate kavuşturma 
çabası içerisindeyiz. Bunu arz ediyorum. 

Saygılar sunar, önergeme iltifat edilmesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Sayın Nuri Eroğan'ın kabul etmiş olduğu
nuz değişiklik önergesi muvacehesinde maddeyi 
değişik şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolluklar : 
Madde 14. — Genel Kurul üyelerinden ka

mu hizmetlisi olup da Ankara dışından toplan
tılara geleceklere kanuni yollukları ile; bunla
rın dışında kalan Genel Kurul üyelerine Çalış
ma Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara göre 
zorunlu giderleri kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Kurumun gelirleri: 
Madde 15. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların 

ödiyecekleri primler, 
b) Bu kanun gereğince hükmedilecek para 

cefaları, 
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ya

pılacak bağışlar ve vasiyetler, 
d) Kurumun taşınır ve taşınmaz malları

nın sağlıyacağı gelirler, 
e) Gerekli hallerde genel bütçeden yapıla

cak yardımlar, 
f) Kurum iştirak ve kuruluşlarının gelir

leri, 
g) Başkaca gelirler. 
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karşılıklar : 
Madde 16. — Kurumun her sigorta kolu için 

ayıracağı, karşılıklar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere gö

re en yüksek seviyede olmak kaydiyle Devlet 
bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 
tahviller ile gelir garantisi verdiği hisse senet
lerine yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
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d) iSigortalılara konut veya toplu işyeri 
yapımı için bu yapıların birinci derece ipoteği 
karşılığında, taşınmazın değerinin % 80 ine ka
dar, konutlarda 20, işyerlerinde 10 yılda itfa 
edilmek, % 6 ten aşağı olmamak üzere faiz 
yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredi
nin birinden yararlanması kaydı ile tüzük hü
kümlerine göre ve Balkanlar Kurulunca tesbit 
olunacak banka veya bankalara mevduatta bu
lunmak yahut 21 nci madde gereğince kurula
cak müesseselere ikrazda bulunmak, 

e) Esnaf ve sanatkârlara işletme ve tesis 
kredisi olarak tahsis edilmek üzere ve en az 
% 6 faiz getirmek kaydiyle tüzük hükümlerine 
göre T. Halk Bankasına yatırmak, 
suretiyle işletilir. 

Bu karşılıkların' en çok % 40 ı (b) fıkra
sında, % 25 i (d), % 25 i (e) fıkrasında ya
zılı olan konulara yatırılır. 

BAŞKAN — Demokratik Parti 'Grupu adı
na Sayın Nuri 'Eroğan, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan; değerli milletvekil
leri ; 

Bankalar birtakım hizmetler görürler. Bil
hassa millî bankalar yatırımlara iştirak ederler, 
sosyal hizmetler giötürürler. Bu hizmetleri ifa 
ederlerken, anasermayeleri dışında esas daya
nakları mevduattır. 

Tasarının (a) fıkrasında, «Faiz haddi yü
rürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede 
olmak kaydiyle Devlet bankalarına yatırmak» 
ıdiye bir hüküm var. Bu tasarı, Kasım Önadım 
tarafımdan teklif olarak geldiğinde esnaf ve 
sanatkârlar için yapılmış idi. Esnaf ve 
sanatkârların en çok dayanağı, şüphe yok ki 
Türkiye Halk Bankasıdır. Türkiye Halk Ban
kası bu hizmetleri ifa ederken, dayanağı pek az 
olduğu için kemali ile ifa ödememişti. 1968 yı
lında Halk Bankasından kredi alabilecek esnaf 
ve sanatkârların sayısı 182 bin idi. Sırada kre
di bekliyen ihtiyaç saJhiplerinin sayısı ise 1 mil
yon 318 bin idi. Bu bankanın takviyeisi serma
yesinin artırılması ile mlümkündlür, bir; mevdu
atın arltırılmasiyle kabildir, iki. 

Kurulan bu müessese mevduatını bu banka
ya yatırırsa, - Orası da millî bankadır - sigor
tanın teşmili ile sayıları belki 2 milyonun üs
tüne çıkacak olan kredi taliplerinin, bu talep

lerini karşılamak imkân dâhiline girecektir. Bu 
sebeple, mevduatın Türkiye Halk Bankasına 
yatırılması teklifini getiriyoruz. 

Esasen, mevduat meselesi bankalar arasımda 
'huzursuzluklar doğurmaktadır. Metne bu şekil 
verilmek suretiyle bu ihtilâf da ortadan kalka
caktır, Itahmin ediyorum. 

Ümidediyoruz M, bu teklifimize Komisyon 
ve Hükümet de iştirak edecektir. Yüce Kurulun 
da iltifat buyurmasını saygı ile rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Danışman. 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Kanaatimize g<öre bu madde, tasarının en 

önemli maddelerinden birisidir. Madde Kuru
mun fonlarının muayyen nistoetlerde esnaf ve 
sanatkârların hizmetlerine ve bir miktarının da 
Devlet fonlarına yatırılması istikametinde dü
zenlenmiştir. 

Hiç şüphesiz Türkiye'ide çeşitli kurumların 
elde elfcmiş olduğu fonların Devletin kalkınma
cına ve beş yıllık plânlarımızın uygulanması 
istikametinde kullanmasına hasredilmesi tabiî 
bir sonuçtur. Ancak, bu fonları muayyen nis-
betlerde istikametlendirirken, birtakım hesap
lara dayanması zarureti vardır. Birikecek fo
nun miktarı, bu fondan ne kadarının Devlet 
tahvillerine, ne kadarının esnaf ve sanatkârın 
işyeri veya konut yapmasına, ne kadarının iş
letme kredisine tahsis edilmesi lâzımgeldiği hu
suslarının birtakım hesaplara dayanması icabe-
der. 

Komisyondaki müzakerelerde bu hesapların 
lâyıkı ile ortaya kohamadığı müşahede edil
miştir. Bizim sosyal güvenlikle ilgili kurumları-
mıiz olan Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli 
Sandığı gibi kurumlarda da bu türlü dakik he
sapların bulunmadığı bir gerçektir. 

Bir kurum teşekkül ediyor, birtakım fonlar 
toplanacak; bunların istikametlendirilmesinde 
yine birtakım hesaplara dayanması gerekir. 

Simidi, böyle bir sarih hesap mevcudolmadı-
ğına göre, bu getirilmiş şekli ile maddeyi kabul 
etmemiz zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
Ancak, bendeniz bir teklif yapmaktayım. Tek
lifim, esnaf ve sanatkârın konut ve işyeri için 
inşaat kredisi olarak tahsis edilecek % 25 in 
% 20 ye indirilmesi ve işletme kredisinin % 25 
ten % 30 a çıkarılması şeklindedir. Bu teklifi
miz, hiç şüphesiz ki, kanunun hazırlandığı şe
kilde bir hesaba dayanmamaktadır. Sadece eli-
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mizde bir kıstasımız var. Bu kıstasımız da, bir 
esnafın bugün için işletme kredisi ağırlık yüz
desinin, işyeri ve konut babmdaki ihtiyacına 
nazaran daha büyük bir emsale sahip bulunması 
keyfiyetinden doğmaktadır. 

Bugün küçük esnaf artık çekiç ile, kerpeten 
ile, töaipü ile iş yapacak durumdan uzak bulun
maktadır. Ekonomimin ve tekniğin inkişafı kar
şısında esnafın tutunabilmesi için, kazanabil
mesi için, mücadele verebilmesi için birtakım 
teknik imkânlara ve tezgâhlara sahip bulun
ması gerekir. Bu bakımdan esnafın işletme kre
disi, mesken ve işyeri kredisine nazaran daha 
büyük bir ağırlık kazanıyor, demektir. Bu kıs
tasa, bu ölçüye dayanarak nisbetleri % 20 ve 
% 30 olarak teklif ediyorum. Arkadaşlarımın 
iltifatını rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

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

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tasarının 16 ncı maddesi, kurumun birike

cek sermayesinin, nerelere yatırılacağını gös
termektedir. Bugün kurum, aşağı - yukarı Tür
kiye 1de sermaye terakümü bakımından birinci 
derecede rol oynıyacaktır. öyle tahmin edilmek
tedir ki, üyelerden sigorlta primi olarak senede 
1,5 - 2 ımilyar lira alınacaktır. Elbette ki, alınan 
paranın işlelilimesi de lâzımdır. Fakat görüyo
ruz ki, bir kısmını devlet bankalarına vadeli 
veya vadesiz yatıracak, onlardan ne faiz ge
lirse iktifa edecekler. Aşağı - yukarı % 40 mı 
da devletin çıkarmış olduğu tahvillere yatıra
caktır. Bu ölü bir sermayedir. % 40 ı oraya 
yatırılacağına, meselâ devletin kuracağı fabri
kalara % 10 unu veya % 20 sini yatırırsa, hem 
memlekette iş hacmi açıür, hem işsizlere iş bu
lunur. Bu bakımdan büyük fayda sağlar. 

İkincisi; taşınmaz mallara yatırmadaki nis-
bet çok azldıır. Bugün tahvilden evvel taşınmaz 
mala yatırılırsa, paranın değeri ne kadar dü
şerse taşınmaz malın değeri de o kadar yükse
lir ve bu aradaki açıklığı telâfi eder. Buna da 
bir nisbet konulmamıştır, tamamen idare he
yetine yetki verilmiştir. 

iSaniyen, bu paranın bir kısmı konut yapımı
na, diğer bir kısmı da toplu işyeri yapımına 
konulmuştur. Bu da azıdır, nihayet tahvile ya
tırılacak paralardan tenzil edilerek işyeri ve

ya konut işine zamımedilirse daha faydalı olur. 
Burada bir ide konutlardaki süre 20 sene 

olarak kabul edilmiştir. 20 sene zannıma göre 
çoktur, bu sürenin 15 sene olması lâzımdır, iş
yerlerindeki 10 yıllık süre iyidir. 

Bu nisbetlerle ilgili bir tadil önergemiz de 
vardır, iEifat edilmesini rica ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
IBURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan tasarının 16 ncı madde

sindeki görüşümü arz etmeden evvel bir nok
taya işaret edeceğim. 

Tasarının 80 nci maddesinde açıkça «bu ka
nunun 1 nci kısmı hükümleri yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe ıgirer» diyor. İkinci kısmı da, 
«şu kadar müddet sonra yürürlüğe girer» diye 
bir hüküm getiriyor. 

O hâlde kanun yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girince, devletten almış oldukları ilk 
yatırım sermayesi olan 10 milyon liranın % 25 i 
konutlara, % 25 i kredi tevzii için Halk Banka
sına, en az % 40 ı da tahvillere yatırılacaktır. 

Değerli milletvekilleri; 
Bir arkadaşım bu kurumun yılda 1,5 milyar 

lira kadar bir mevduat tahsil edeceğini söyledi. 
Hesabı şöyle yaparsak; % 40 tahvillere, % 25 
konuta, % 25 krediye, artan % 10. Yani bu ku, 
rumun elinde eğitime, taşınır taşınmaz mallara, 
cari masraflara, yönetim giderlerine ayrılan 
miktar % 10 dur. Tahvili her zaman paraya çe
virmek de mümkün değil. 

Şu vesile ile işaret edeyim ki, îşçi Sigorta
lan (Kurumunun elinde bugün 7 milyar lira de
ğerinde tahvil vardır. Bunu hemen istediğimiz 
gün paraya tahvil etmek de mümkün değildir. 
Mesele böyle iken bu maddenin hangi tarihte, 
nasıl ve hangi şekilde tatbik edileceğine dair 
yönötmeliklerde tediye zamanını tesbit eden 
bir hükme de rastlamış değilim. 

Bu kurumun 1,5 milyar liralık bir geliri ol
duğunu düşünürsek, 1,5 milyon liralık elinde 
yatırım sermayesi olacaktır ve yönetim gider
lerini bununla karşııliyacaktır ve ıbu kurum 2 
yılda dağılacaktır, bütün (kuruluşlar da 2 yılda 
yapılacaktır. Her vilâyete tahsil şubesi açacak
tır; bunlar, kolay bir mesele değildir. 

Bu vesile ile tahvile yatırılan % 40 ı fevkalâ
de fazla buluyorum. Bunun en çok % 25 inin 
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tahvile ayrılmasını, kalan rakamın da her an 
kurumun elinde (bulunması, taşınır ve taşınmaz 
mal almasına da yardım etmesi yönünden ye
terli loîacağı kanaatindeyim. 

'Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Başka sıöz talebeden olmadığı 

cihetle önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin (a) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

a) «Faiz haddi yürürlükteki hükümlere gö
re en yüksek seviyede olmak kaydiyle Türkiye 
Halk Bankasına yatırmak.» 

(BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇÎÖÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Önerge hakkında müsaade 
ederseniz izahat vereyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GıEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar ; 

»Sayın Erdoğan'ın verdiği önex(geye şu sebeple 
katılmıyoruz : Kurumun gelirlerinin (A) fıkrası 
uyarınca faiz hacHi yürürlükteki hükümlere 
göne en yüksek seviyede olmak kaydiyle devlet 
bankalarına yatırmak şartı vardır. 

(E) fıikrasmda kurumun gelirlerinin % 25 i 
Türkiye Halk Bankasına, % 6 faizle yatırılması 
şartı vardır. Esnaf ve sanatkârların bankadan 
aldığı kredinin faiz haddi % 9 dur. Yani, en 
yüksek faiz haddi ile devlet bankalarına yatırıl
ma şartı •.arasında Türkiye Halk Bankası bu kre
diye % 9 ile itiraz edeceğine göre, banka için de 
cazip değildir. 

Aslında kurumun yıllık gelirleri 2 milyar li
ra civarında t ahimin edilmektedir. (E) fıkrasına 
göre de Ibuinun % 25 i, yani her yıl bu gelir mik
tarı tahakkuk ederse 500 milyon lirası esnaf ve 
sanatkâra bankaca kredi olarak verilecektir. 

(A) fıkrasındaki «en yüksek faiz haddi» 
meselesi, kurumun gelirlerini nemalanıdırmak 
için belki % 9 a kadar, belki daha yüksek, hangi 
devlet bankası fazla faiz verirse, kurum (A) fık
rası hükmüne ıgfcre gelirlerinin bir kısmını ora

ya yatıracaktır. Yani, aslında ısenede 500 mil
yon lira gibi bir imkânın Türkiye Halk Ban
kacına % 6 faizle verilmesi esnaf ve sanatkârı, 
(bugünkü şartlama göre, yelteri kadar koruyacağı 
kanaatindeyiz ve bu sebeple önergeye katılmı
yoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı önergeye 
katılıyor musunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLİ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmamaktadır. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — .Sayın Başkan, 
verilen izahat muvacehesinde önergemi geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — önerge iade edilmiştir efen
dim. 

Diğer bir önergeyi okutuyordum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin (D) fıkrasındaki konuıtlardaki 20 
senenin 15 sene olarak kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

(BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ: KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 
mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

«BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin son fıkrasındaki 

«% 2o, i D, % 20 si E fıkrasında yazılı olan ko
nulara yatırılır» ifadesinin « % 20 si D, % 30 u 
E fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır» §ck-
lhıde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim, 
aynı mahiyette önergelerimiz vardır. 

BAŞKAN — O halde hepsini okutup ondan 
sonra teker teker oylıyayım. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanunun 16 maddesinin son fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arız ve 
talebederim. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

«Bu karşılıkların en çok % 20 si B fıkrasın
da, % 30 u D fıkrasında, % 40 ı E fıkrasında ya
zılı olan konulara yatırılır.» 

Sayın, Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 16 ncı maddesin

de yer alan devlet tahvillerine yatırılan % 40 
nislbetinin, % 25 e indirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İSaygılarımla. 
îzmir 

Burhanettin Asutay 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 
maddesine F fıkrasının eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Madde 16. — 
F) «Kurum gelirinin % 10 u da Devlet ta

rafından kurulacak fabrikalara yatırılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin son fıkrasındaki % 40 m % 30, 
% 25 in de % 35 ve diğer % 25 in de % 20 şek
linde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
İBAŞKAN — Birbirine iltihak etmek istiyen 

önergeler olmadığına göre her önergeyi ayn 
muameleye koyacağım. 

Sayın Rıfkı Danışman'm önergesini yeniden 
okutup oya koyacağım. 

(Erzurum Milletvekili Rıffcı Danışman'm 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Takdiri Yüce Meclise bı
rakıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 
mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, takdiri Yüce Meclise 
bırakıyor. Hükümet bu önergeye katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara IMilletvekili Yusuf Ziya Yağcı'mn 

önergesi tekrar okundu.) 

(BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

İBAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 
mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(îzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mu? 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 

mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl

mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir efendim. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — % 40 ı % 25 e indirdiği
mizde bunu nerede göstereceğiz Sayın Başkan? 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — «E 
fıkrasında millî bankalardan birisine yatırılır» 
'deniyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergeye filihal 
katılıyor mu «fendim, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Filhal katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuştum, tekrar 
en sonunda okutacağım efendim, 

Şimdi diğer bir önergeyi okutuyorum efen
dim. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

'BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN —Hükümet bu önergeye katılıyor1 

mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ibu öner

geye katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ile 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önetfgeye katılıyor 
mu? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 
mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz önergemi izaih etmek is
tiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müderrisoğîu, 
IBAHA MÜDERRÜSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhteremi arkadaşlari'm; 
iGörüştöüğülmüz kanun tasarısının 16 ncı mad

desinde görüyoruz ki, bütün yatırımlar ya millî 
(bankalara yatırılıyor veyahut da tahvil alını
yor. Halbuki, memleketimizde biliyorsunuz, 
günden güne artan bir işsizlik var. Biz ban
kalara veya tahvillere yatırılan bu paraları 
Devlet tarafından, hattâ mümkün olursa Çalış
ma Bakanlığı tarafından, işçiler tarafından 
yaptırılacak fabrikalara yatırtırsak hem mem
leketlimizde bir fabrika yapılmış olur, hem de 

işçiler burada iş bulmuş olur. Onun için bizim 
önergemize iltifat etmenizi rica eder, saygılar 
sunarım. 

IBAŞKAN — önerlgeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önoe Sayın 
Asutay tarafından bir önerge verilmişti. Okut
tum. Bu önerigeye bidayette Komisyon ve Hü
kümet katılmadı, Yüce Meclis kabul etti. Ko
misyon sonradan filhal katıldığını beyan etti. 
Şimdi önergeyi yeniden okutarak oylarınıza 
sunacağım. 

i(Burhanettin Asutay tarafından verilmiş 
lolan önerge 3 noü defa okutullldu). 

BAŞKAN — Sayın Asutay tarafından veril
miş olan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Komisyon fil
hal katıldığı halde Yüce Meclis, bu önergeyi 
reddetmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kurum malları : 
Madde 17. — Kurum paraları ve malları 

T. Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sa
yılır. Kurumun alacakları Devlet alacağı dere
cesinde imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflâs hükümleri yürümez, 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 

sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. 
!Bir soru var. Buyurun Sayın Başer 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Dev

letin parası yine Devletin kanunlarının teminatı 
altındadır. Kurumun ayrı bir parası yok ki. 
K̂Bu paralar Devlet paralarından sayılır» de
mek kanun tekniğine uyar mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 

TOKER (Ankara) — Uyar. 
BAŞKAN — Soru cevaplanldınlmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumun bağlı olmadığı kanunlar : 
Madde 18. — Kurum Muhasebei Umumi

ye, Arttırma, Eksiltme ve ihale kanunları hü
kümlerine, Sayıştayın vize ve denetimine bağ
lı değildir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın ülye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

Kurumun dâva ve icra işleri : 
Madde 19. — Kurumun Iher türlü dâva 

ve icra işleri %üi mahkeme ve makamlarda 
ütvediJMe görülür ve sonuçlandırılır. 

IBAŞİKAN — Madde üzerinde Demokratik 
Parti grupu adına Sayın Nuri Eroğan, buyu
run. 

[D. P. GRUPU AIDINA NURİ KROĞAıN (is-
ıtanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Tasarının 70 nci maddesinde, bu kurumun 
uyuşmaızhkllarıniin iş mahkemelerinde görülece
ği, hükmü yer almıştır. 4 Şubat 1057 tarih 
ve 55281 sayılı İş Malhkemeleri Kanununun 7 nci 
maddesi de iş mahkemelerinde şif ahi yargılama 
usulü câridir, demektedir. 2 Temmuz 1927 ta
rih ve 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 6 nci babındaki 473 - 491 madde
leri ise, şifahi usulü muhakemenin şekil ve 
mahiyetini miânalandirmaktadır. 

Şifahi usulün cari olduğu bir mahkemede 
işler gömülürken ayrıca «ivedilikle görülür» de
mekte mâna yoktur. Bu sebeple bu maddenin 
tamamen kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
'Biz burada «ivedilikle» deyimini anhyaana-

dıfe. Yani «öncelik ve ivedilikle» gübi bir de
yim götirilm!^ ama, bu hukuk usulü muhake
meleri dilinde her halde epeyce tartışmayı ge
rektirir. Kanun koyucu olarak bunu yapıyoruz 
ama, kanun tatbikatçısı «ivedilik» kelimesinden 
ne anladığını, hangi usulü taitmik edeceğini ha
kikaten bilemez. 

Arkadaşlarım, yazılı Usul var, şifahi usul 
(var, basit usulü muhakeme var, bunlardan seri 
usulü muhakeme var... E, tatbikatçının bunlar
dan hangisine Uyacağını bilebilmesi şüphesiz 
mümkün değil. Bu bakımdan, eğer Komisyonun 
ve Hükümetin bunlardan birini tercih ettiğini 
anliyalbilirsek bunun üzerinde tartış ahim; ama 
«ivedilik» Hukuk usulü muhakemelerinde kul
lanılan bir deyim, bir sözcük değildir. 

Bu usullerden hangisini öngörüyorlarsa,, bu
na göre maddeci geri alıp yeniden düzenleyip-
ıte mi getirirler veyahut açıklığa kavuşturmak 
için bir beyanda mı bulunurlar; şayet açıklar
larsa biz bir önerge verelim ve tekaibbül etsin
ler ve bu maddeye tatbikatta, tatbikatçıya ko
laylık sağlıyacak tarzda bir şekil verelim, 

Bunu belirtmek için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buhurun Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Oörüşülmeklte olan kanun tasarısının 19 ncu 

maddesi haklı olarak ve kapsamı itibariyle bir 
hususu içine alabilecek nitelikte sevkedlmostir. 
Binaenaleyh, biraz evvel grupu adına konuşan 
[Demokratik Parlti sözcüsünün, bu kanunun bu 
maddesinin metinden çıkarılması hususundaki 
talebe katılmamakta ve tasarının bu maddesi
nin ayniyle muhafazasında fayda vardır ka
naatindeyim. 

Kanun, aslında serbest meslek sahipleri ile 
esnaf ve sanatkârları içine alabilecek bir ka
nundur. Kurum, bu niteliği itibariyle iş. Kanu
nunun kapsamına dahildir. Yani, diğer dâva
lar gibi bu dâva da iş mahkemelerinde açılacak 
ve orada sonuca bağlanacaktır. 

iş Kanununun kapsamına giren bu dâva
larda, diğer dâvalarda olduğu gibi, ayrı bâzı 
Ihususiyetler vardır. Bu itibarla, bu maddenin 
getirdiği «ivedilik» ten kasit, kurumun her han
gi bir dâvasının bir mahkemeye intikal etmesi 
halinde, diğer işlere öncelikle kurumun dâva
larının görülmesini içine almaktadır. 

Diğer dâvalar, iş Kanununun kapsamına gi
ren dâvalar olması itibariyle, aslında acele 
mevaddandır ve şifahi usulü muhakemeye tâ
bidir; yazılı muhakeme usulüne tâbi değildir, 
bekletilmez. Fakat öyle dâvalar, öyle konular 
vardır ki, bekletdümesinde ve gecikmesinde bir 
mahzur yoktur. 

19 ncu maddede getirilmek istenen öncelik 
ve tanınmak istenen ivedilik, kanaatimce, kanu
nun kapsamına giren esnafın ve sanatkârın du
rumu itibariyle gerilmiştir. Her hangi bir dâ
va zımnında bir esnafın, bir sanatkârın veya
hut da bir serbest meslek erbabının beklemesi 
hakikaten mağduriyetini mucibolabilr. Bu iti
barla, kurumun her türlü dâva ve icra işleriyle 
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ilgili maMteemVve makamlarda «ivedilikle gö
rülür ve sionuiçjlanldınlır» kaydının kanunun 
meîtninde ayniyle muhafazasında büyük fayda 
vaıidır. 

ISaygılar sunanım. 
'BAŞKAN — Buyuru Sayın Kemal Kaya. 
KEflYÜAL KAYA (Kart) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel burada konuşan sayın arkadaşım 

Özğüner, «ivedilik» kelimesinin Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanununa ve usul kanunlarına 
uygun olmadığını belirittiler. 

Bu bir özel kanundur. Sayın özgüner arka
daşım bilir ki, Memurin Mulbakenıatt Kanunun
da, Orman Kanununda, Trafik Kanununda 
müstaceliyetle görüleceMerine dair hükümler 
vardır. Binaenaleyh, burada da bu şekildeki 
bir hükmün muhafazasında fayda vardır. 

Arz ©derim. 
OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, kılsa kesmek bakımından Komisyon
dan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmalar 
bittikten sonra efendim. 

Buyurun Sayın Hamamcıioğlu. 

HAMDİ HAMAMOIOĞ-LU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hukuk Muhakemeleri Usulünde «müstacel 
mevat» diye bir müessese vardır. Hatırımda 
kaldığına göre, meselâ delil teSbiti gibi... Bir 
de ayrıca hukuk davalarında takilbedileeek uSulî 
bir sistem, prosedür vardır: BaSi)t uSulü muha
keme, şifahi usulü muhakeme, seri usulü muha
keme gibi. 

Şimdi, değerli arkadaşım Mehmet Beyin ifa
de etfciği gibi, burada bunun Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunundaki «mevaddı müstâceli-
ye» ye tekabül eden «ivedilik» tabiri kullanıl-
mışltır. Bizim hukukî anlayışılmız bu. 

Şu hale göre, Sosyal Güvenlik Kanununa 
taalluk eden bir hâdise adlî mahkemelere inti
kal ettiğinde, hattâ - yanlış slöylemiş olmıya-
yım - adlî tatil içine sokulmamak kayit ve §ar-
tiyle, diğer normal dâvalara tekaddüm eden 
müstâoelen görülmesi emrini yerine getirmekte
dir. 

Bunun dışında, Sayın Eroğan Beyefendinin 
(buyurdukları giJbi, bununla, takitoedileoek usulî 
prosedür ardasında bir irtibat kurmak müm

kün görülmemektedir. Ö da tedvin edilmiş. Ka
nunda, böyle bir dâva mahkemeye inltikal et
tiği zaman, hâkimin hangi usulî muhakemeye 
tâbi olarak bu dâvayı yürüteceğini, İş Kanunu 
hükümlerine atıf yapmak suretiyle, tedvin et
miştir. Bu itibarla, işin içerisinde bir karışık
lık olduğu kanısında değilim. 

Maddede bir tereddüttü mucip hal varsa -
ki, «ivedilik» tâbiri bugün artık Türkiye'de 
anlaşılır ve oturmuş güzel bir tâbirdir - hukuk 
diline uydurmak, «Müstacel mevad addedilir» 
şeklinde bir tâbirle de değiştirmek mümkün
dür. Ama, arz ettiğim gibi, «ivedilik» tâbiri ar-
ıtık her gün kullanılan bir kelime olması itiba
riyle kanunun bu şekliyle benimsenmesinde 
fayda olduğu mütalâasındayım. 

Teşekkür öderim efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eröğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
IBiraz evvel konuşan arkadaşlar meselenin 

teknik yönlünü ifade ettiler. Bu da gösteri
yor ki, ilk konuşmamda ifade ettiğim üzere, 
70 nci madde gereğince şifahi muhakeme usu
lünün cari olduğu iş mahkemelerinde görüle
cektir. 

Şimdi, iş mahkemesine bir işçinin dâvası 
gelmiş. Bir de, tasarı esnaf ve sanatkârların 
dışına çıkmış, sanayici ve tüccarı da içine al
mış. Bir hayli işi gücü iyi olan sanayici - tüc
car da karşısına gelmiş; O zavallı işçinin işi 
Ibekliyecek, siz bu madde ile önekine öncelik 
tanıyacaksınız. Bu adaletsizlik olur. Sosyal 
adalet bu mu? işte bizim demek istediğimiz bu. 

Madem ki, iş mahkemesinde görülüyor, esa
sen kendisine bir müslfcadelyet tanınmıştır, müs
taceliyet tanınmışlar arasından buna ayrıca bir 
müstaceliyeti tanımak, ptek âdilâne olmaz ka
naatindeyim. 

önergeme iltifat buyurulmasını arz eder, 
ısaylgıliar sunanım. 

IBAŞİKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Sayın Karagözoğlu, buyurun sorunuzu sorunuz. 

OOlŞİKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, bu maddede kurumun hükmi şalh-
ısiyetö hakkında, lehte aleyhte fikirler beyan 
edildi kuruma, mahkemede, resmi mercilerde 
işlerini ivedilikle görme imkânı bahşediliyor. 
Ama bu maddede, Komisyonun asıl dayandığı, 
esnaf ve sanatkârlar ve serbest meslek mensup-
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İarının Sosyal Sigortalar mevzuaJtiyle ilgili dâ
valarının mahkemelerde ivedilikle görülmesi 
midir, yoksa, sadece ve münhasıran kurumun 
hükmi şahsiyeti ile ilgili dâvaların mı ivedilikle 
gülmesidir? Eğer maksat ikinci arz ektiğim 
şekilde ise bu hususta bir önerge arz edeceğim. 

IGEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Saiyin Baş
kan, hakikaten üzerinde durulması lâzimgelen 
bir noktadır bu. Buraida 19 ncu maddede kas-
dedilen husus, kurumun hükmî şahsiyeti ile 
mahkemeler ve Devlet mercileri karşısındaki 
durumudur. Kurum ile sigortalıların münase-
ibetleri iş malhkemelerine intikal eder. Bu mad
de, Kurumun tamamen hükmî şahsiyeti ile ilgili 
(bir husustur. 

Ayrıca, 1945 senesinde kabul edilip 1946 
yılında yürürlüğe giren 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun zannederim 23 ncü mad
desinde aynı şekilde «ivedilik» tâbiri vardır! 
Bu itibarla kullanılan ve halen mer'i olan bu 
hüküm içerisinde geçerli olan bir terimdir, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, öner
geler var, okutuyorum. 

Sayın Balşkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının mad

de 19 un metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Baha Muderrisoğlu 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın MÜderrisoğlu önerge
lerimi geri almışlardır. Sayın Erdoğan'ın öner
gesini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMfiSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

ÇAUDŞMA BAKANI ATİLÂ SAV - Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kafbul eden
ler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Vergi, Resftm, Hare Bağışıklığı : 
Madde 20. — a) Bu kanunun 15 ve 16 

ncı maddelerinde yazılı kaynaklardan elde 
olunan gelirler ve primlerle, 

to) Kurumca sigortalılara ve bu kanuna 
göre hak sahibi sayılan kimselere verilen öde
nekler ve yapılan yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınmaz mallardan hizme
te tahsis olunanlara, 

ç) IKurum tarafından açılan dâvalar ve 
icra kovuşturmaları, 

d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve 
fbu işlemler içjin ilgililere verilmesi veya bun
lardan alınması gereken yazı ve belgeler ve 
bunların surelt!er1i> 
her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Buyurun Sayın Asutay. 

BURiHANETTiN ASUTAY (izmir) — Efen
dim, maddenin (c) fıkrasında, (Kuruma ait 
taşınmaz mallardan hizmete tahsis olunanlara.) 
denmektedir. Burada (.... olunanlara.) kelime
sinin sonundaki (a) harfi fazla gibi geliyor 
(bana. ( olunanlar.) şeklinde yazılması daha 
doğru değil midir 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
var mı? Yok. 

Buyurun Sayın Müdlerrisoğlu, sorunuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — 20 nci 

madenin son fıkrası, (her türlü vergi, resim ve 
harçtan bağışıktır). şeklinde bitmektedir. Bu
rada (bağışık) kelimesi (muaf) anlamına değil 
midir, niçin (muaf) kelimesini kullanmıyoruz? 

«SEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER ((Ankara) — (Bağışıklık) (mu
afiyet) demektir ve burada (bağışıktır) keli
mesi, Türkçe olması dolaylstyle, daha uygundur. 

ıSayın Asutay'ın bahsettikleri kelime ise za
ten (olunanlara) şeklinde değil, (olunanları) 
dır ve böylesi daha doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
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Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurma yetkisi : 
Madde 21. — Kurum yükümlü olduğu gö

revleri yedine getirmek üzere kendisine bağlı 
ve tüzel kişili olan kuruluşlar kuraibıillir. 

!Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma konu
lan, organlan, glörev ve yetkileriyle demetimi 
usulleri tüzüklerimde belimtiliir. 

IBu kanunun 17, 18, 20 nci maddeleri kuru
mun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda 
görevlendMMMermde, özlük haklan saklı kal
mak şarltiyle çahıştınlırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oylannıza.sunuyorum. Kabul edenler... Et-
aniyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kuruluş masraftan : 
Madde 22. — Kurumun kuruluş giderleri

ni karşılamak üzere genel bütçeden on milyon 
lira Ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

'Borç alma yetkisi : 
Madde 23. — Kurum Bakanlar Kurulu 

kararıma dayanarak, Maliye Başkanlığının ke
filliği ile millî bankalardan 10 OOÖ 000 li
raya kadar ödünç para alabilir. 

BAŞKAN — Söz isitiyen var mı? Yok. Mad
deyi oylannıza sunuyorum. Kaibul edenler... Et-
tmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

n - KISDVL 
ISigorta yardımcılan 

01 NOt BÖLÜM 
iGenıel ılıükümler 

Kanunun amacı : 
Madde 24. — Sosyal Sigortalar Kanunu 

kapsamı dışında kalan ve her hangi bir iş
verene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi 
adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanait-
ikârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında 
mâlıûlOlük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu ka
nunda yazıllı şartlarla sosyal sigorta yardım-
lan sağlanır. 

Kanunun uygulanması bakımından kendi 
adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelen
dirilen bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu 
meslek kuruluşlarıma yazılı olan gerçek ki

şiler ve tüzel kişilerden kolektif şirketlerin 
ortaklanın, âdi komandit Şirketlerin koman
dite ve konmanditer ortaklanın, limitet şir
ketlerin ortaklannı, sermayesi paylara bölün
müş komandit şirketlerin komandite ortaM&nnı 
kapsar. 

Ancak; 
a) IHter hangi bir mlöslek kuruluşuna ya

zılması zorunlu olmıyanlar, 
Ib) Kanunla kurulu emekli sandıklarına1 

kesenek ödemekte olanlar, 
c) Tarım işi yapanlar (Tanın sanatlarına 

ait işleri yapanlar 
Iharilç, 
ç) Yabancı uyruklular, 
Hakkında bu kanun hükümleri uygulan

maz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOiKER (Ankara) — Sayın Başkanım, 
ttabı hatası olarak başlık (Sigorta Yardıımlan) 
olacakken, (ISigorlta yardıımıcılan) olarak yazıl
mış, düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Ham-

di Hamamcıoğlu, buyurun. 
M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM

CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

935 sayılı Kanun görüşüldüğü sırada Yüce 
Meclise Grupum adına maruzatta bulunurken, 
aşağı - yukan kelime farkı ile, beyan ettiğim 
bir hususu tekrar ederek sözlerime başlamak is
terim ; 

Bugün Türkiye'deki anasıkmtılardan birisi
nin, vatandaşlann yarınından emin olamaması 
ve bir güven duygusundan yoksun olmasıdır. 
Örgütlenme imkânına kavuşmuş bâzı müessese 
ve teşekküllerin, Anayasanın icabı olarak, Dev
letin vermesi lâzımgelen teminata kavuştukla
rını ama, geniş bir vatandaş kütlesinin bu temi
nattan yoksun olduğunu arz etmek suretiyle Sa
yın Bakandan bu konuda süratle bir kanun ge
tirmeleri istirhamında bulunmuştum. Bu kanu
nun, bu mâruzâttan sonra gelmiş olmasını 
şükranla karşıladığım gibi, Sayın Bakana da 
bu bakımdan huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
görev saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunu tetkik 
etmek üzere işe başladığım zaman Hükümet ta
sarısındaki 1 nci fıkrayı analiz ederken, bilâha-
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ra geçici komisyonda değiştirilmek suretiyle bu 
kanunun kapsamına girecek kimseleri tesbit 
eden 1 nci maddenin, aşağı - yukarı, 24 ncü mad
deye aktarılmak suretiyle bu tarz bir tedvin yo
luna gidildiğini gördüğüm içindir ki, 24 ncü 
madde üzerinde söz aldım. 

Başlangıçta maruzatımın bu madde ile ilgili 
olmadığı kanısında bulunmamanızı istirham ede
rim, sonunda maruzatımla madde arasındaki 
ilgiyi zannederim kabul buyuracaksınız. 

Türkiye'de, senelerden beri köylerimizde ha
kikaten çok cüzi ücretlerle hizmet gören çilekeş 
bir kütle var; bunların adı köylerde (köy kâtibi) 
dir. Köy kâtiplerinin sosyal güvenliğini nasıl 
temin edebiliriz, düşüncesi içerisinde kanunu 
eleştirirken, kanunda bir hizmet akdi ile bağlı 
olmaksızın kendi adına iş görenlerin bu kanun 
kapsamına gireceğini, gördüm. 

Köy kâtiplerinin fiilî ve hukukî durumları 
ise kendi adına iş görmeyip ya yazılı bir belge 
veya akid veya bir şifahi sözleşme ile köy muh
tarlarına hizmet eden kimseler olmaları itiba
riyle bu kanun kapsamına sokmak imkânını 
bulamadık. Onun üzerine bizzarur, acaba 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine 
giriyor mu diye tetkik ettiğimizde, filhakika 
2 nci maddesinde, (bir hizmet akdine dayana
rak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştı
rılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar), 
dediği gibi, (çarşı ve mahalle bekçileri bu ka
nun hükümlerine tabidirler) diye sarih bir hü
küm konulmuş. 

Şimdi, uygulamada hukuM statüleri karşılık
lı bir irade beyanına müsteniden bir hizmet ak
di içersinde bulunan köy muhtarları ile köy kâ
tiplerinin durumunu zaruri olarak kanuni tarif 
içersinde mütalâa ettiğimizde, 506 sayılı Kanu
nun şümulü içerisinde mütalâa etmek gerekmek
tedir. 

Ama, hepimiz Anadolu'nun çeşitli bölgelerin
den gelmiş kimseler olmamız nedeniyle, hiçbir 
köy kâtibinin ne Sosyal Sigortalar Kurumun
dan, ne Emekli Sandığından fiilen istifade etti
ği görülmediği gibi, hukuki tarif niteliği itiba
riyle de bu kanun şümulüne girmediğini maale
sef görmekteyiz. 

Çok değerli Babanımızla da bir ara dışarıda 
fikir teatisinde bulunduğumuzda, köy kâtipleri
nin hukuki durumlarının da 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci maddesindeki tarif 

ve âmir hüküm muvacehesinde Sosyal Sigorta
lar Kanunu kapsamına girmesi gerektiğini, an
cak, işverenlerin, köy hükmi şahsiyetlerinin tem
silcileri muhtarlar olması ve dolayısiyle bunun 
kanunun belirli orandaki ödenme şeklinin köy 
sandıklarına ödenmesi lâzungeldiğini, fakat köy 
muhtarlarının işveren sıfatiyle bu lâzimeye ria
yet etmedikleri için köy kâtiplerinin filhal ve 
fiilen bir sosyal güvenlik tedbirlerinden mah
rum kaldıklarında mutabık kaldık. 

Hiç değilse, bu çilekeş insanlara da bir hiz
mette bulunabilmek amaciyle Sayın Bakandan, 
bu kanunun 24 ncü maddesi görüşüldüğü sırada 
hassaten istirham ediyorum, bendenize lütfet
tikleri hukuki görüşlerini bu kürsüden teyide-
derler ve Meclis zabıtlarına geçirtirlerse 
yerinde olur. Böylece, bu köy kâtipleri 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2 nci 
maddesi kapsamına girmiş olurlar. Şayet, işve
ren sıfatiyle köy muhtarları gerekli pirimi öde
medikleri takdirde köy kâtipleri müracaat edip 
primlerini öderlerse sigorta güvenliğine kavu
şurlar. Bunu, Sayın Bakanımız teyit ederlerse 
hem sosyal adalet ilkelerine uygun hizmet etmiş 
ve hem de Devlet olarak bir haksızlığı önlemiş 
oluruz. Değerli Bakanımızdan bunun tekrar te
yit etmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde Millî 
Güven Partisi grupu adına Sayın Tosyalı, buyu
run. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok muh
terem arkadaşlarım; 

24 ncü madde, serbest meslek erbabının sos
yal güvenliğinin amaç ve kapsamını ifade etmek
tedir. Kanunun başına yalnız «amaç» kelimesi 
konmuş, «Kanunun amacı ve kapsamı» şeklinde 
değiştirilmesini uygun buluyorum. Bu hususta 
bir önerge verdim, iltifat buyurmanızı rica et
mekteyim. Bu bir. 

İkincisi, kanunun kapsamıdır. 
Muhterem arkadaşlarım, kanunun kapsamı

na Türkiye'nin en mühim unsurları girmelidir. 
Bu unsurlar, Türkiye'nin ticari ve iktisadi yü
künü taşıyan şoförler, Türkiye genel sanayiinin 
temelini teşkil eden bütün esnaf ve sanatkâr ve 
nihayet hiç kimsenin aklına gelmiyen veya her 
zaman hor görülen, ihmale uğrayan, bu mille-
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tin yüzde 70 ini teşkil eden ve tarım işi ile meş
gul olan çiftçiler, köylüler bu kanunun kapsa
mına girmelidirler. 

Bir memlekette toplumsal güvenlik sigortası 
tesis edilecek. Bundan tarım işi ile meşgul olan
lar bu kanunun kapsamına girmiyecekler. Böy
le şey olmaz, arkadaşlar. Mademki bu kanun, 
Toplumsal Güvenlik Kurumu Kanunudur, o hal
de memleketimin yüzde 70 ini teşkil eden, ye
kûnu 20 milyondan fazla olan çiftçiler, köylü
ler esas bu kanun kapsamına girmeliydi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan bir 
önerge daha vererek; bu kanunun kapsamı dı
şına çıkarılan tarımla uğraşan çiftçilerin, köy
lülerin, orman işçilerinin, ziraat odalarına çift
çi derneklerine dâhil olanları bu kanunun dı
şında tutan (c) fıkrasının metinden çıkarılması
nı teklif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 24 ncü maddenin 
1 nci bendinde sarahat yoktur. Bu bende sara
hat verilmesi için 24 ncü maddenin 1 nci bendi
nin 5 nci satırındaki «ile» kelimesinden evvel, 
«kanunla kurulan şoför, esnaf ve sanatkâr der
nekleri ve kooperatif mensupları» ibaresinin de 
yazılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun kapsam 
maddesinin 1 nci bendinde «kendi başına ve 
kendi namına çalışanlar, hiçbir başka sosyal 
kuruma dâhil olmıyanlar,» diye yazıyor. Ya der
neklere ve kooperatiflere dâhil olanlar ne ola
cak, bunlar bu kanunun kapsamı dışında mı bı
rakılacak? öyle küçük dernekler vardır ki, ter
zi derneği, ayakkabıcı derneği, berber derneği 
vardır ki, bunlar bu şekilde çalışıyor, öyle ağaç 
işleri derneği, öyle oto tamir kooperatifleri var
dır. Bunlar, kooperatif halinde çalışmaktadır
lar. 

Binaenaleyh, «hem münferit çalışanlar ve 
hem de dernek veya kooperatif halinde çalışan
lar» ibaresinin eklenmesi uygun olacağı kanaa
tindeyim. Bu hususta da bir önerge verdim, tak
dir sizlerindir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Hasan Tosyalı'dan sonra görüşmek be

nim için büyük bir talihsizlik. Ama, daha ev
vel bir önerge hazırladığım için görüşmek zoru 
içinde kaldım. 
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Efendim, 24 ncü maddede, ileride yapılacak 
muamelelerde tereddüdü mucibolabilecek bir 
hâdise var gibi görünür. Kanunun 1 nci madde
sinde, her ne kadar kapsam mahiyetinde değilse 
bile, kanunun kimleri kapsıyacağı hususu açık
ça belirtilmiş; «Bu konuda yazılı sosyal güven
lik hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakanlı
ğına bağlı olmak üzere esnaf ve sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu kurulmuştur.» diyor. 

Şimdi, maddede «Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu kapsamı dışında kalan ve her hangi bir 
işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın» der
ken, ileride tereddüdü mucibolabilecek bir hâ
disenin zuhur edeceği endişesi içindeyim. 

İşyerleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu kapsamındadır, tek işçi çalıştıran 
işyerleri dahi. Bir işyerinde bir işçi, iki işçi ça
lışsa o işyeri Sosyal Sigortalar Kurumu kapsa
mı içindedir. «Sosyal Sigortalar Kurumu kap
samı dışında kalan» deniyor ki, çalıştıran mı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamı dı
şında olacaktır, işyeri mi Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu kapsamı dışında olacaktır? Bir iş 
akdi ile bir kişiye bağlı olması, o işyerindeki ça
lışan işçinin işverene bir akidle bağlı olması var
dır; bir de o sanatkârın başka bir yerde götürü 
iş yapmak üzere muayyen bir müddetle bir akit 
yapmış olması da mevzuubahistir. 

Bence, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamın
da olan işçinin bu kanun kapsamı dışında bıra
kılması maksadını taşıdığı kanaatindeyim, bu 
madde gereğince. Ama bu kanundan, «Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan ve 
her hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı ol
maksızın» ibaresi çıkar ise, bu satırları çizer 
isek, madde şöyle kalır : «Kendi adına ve hesa
bına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer ba
ğımsız çalışanlar hakkında bu kanun uygulanır.» 
O halde yukarıdaki üç satırın ileride büyük ih
tilâflar doğuracağı kanaati içindeyim. Benim 
işyerim kanun kapsamındadır, ben falanca iş
verenle - ufak sanatkârdır - falanca mütaahhit-
le demir işi için aramızda bir akit vardır, üç ay
lık, beş aylık, bir senelik, inşaat bitinceye ka
dar. O halde, hem işyerim kapsamdadır, hem iş 
akdi ile, başka bir iş akdi ile mütaahhide bağ
lıyım, gibi anlamalar ileride ihtilâflara sebebo-
lur. 
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Eğer Komisyon tensibederse, Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununa tabi bir işçiyi bu kanun 
kapsamadığına göre, gerek 1 nci maddesiyle, 
gerek sair maddeleriyle burada bu, mükerrer gi
bi geliyor. Bu noktada bir önerge veriyorum ve 
diyorum ki, «Sosyal Sigortalar Kanununun kap
samı dışında kalan ve her hangi bir işverene hiz
met akdi ile bağlı olmaksızın» cümlesi bu mad
deden çıkarılmalıdır, geriye kalan «Kendi hesa
bına çalışan esnaf ve sanatkârlarla diğer bağım
sız kişiler hakkında bu kanun uygulanır.» der
sek tüm ihtilâfları ortadan kaldırmış oluruz. 
Keyfiyeti arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, bu
yurun. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Efendim, önergem olduğunu arz etmek 
istemiştim. 

BAŞKAN — Önergeniz vardı. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, görüştüğümüz 24 ncü maddenin 
dışında kalan (a) fıkrasında «Her hangi bir 
meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olmıyan-
lar» dan ne kasdedilmektedir? Bunun açıklan
masını rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etmi-
yen varsa, oyunu kullansın. 

Sayın Hükümet konuşmak istemektedir, bu
yurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Huzurunuzdaki kanunun en önemli maddele
rinden birisinin görüşülmesi söz konusu oldu
ğu için söz istedim. 

Bu kanunun kapsamını tâyin edecek, be
lirtecek olan bu madde komisyonda uzun tar
tışma ve görüşmelerden sonra bu metin kale
me alınmıştır, Metin, amacı ve kapsamı en iyî 
şekilde, en iyi belirtecek biçimde redaksiyonu 
yapılmış ve huzurunuza getirilmiştir. Bu inanç
tayız. 

Bu kanunun 1 nci derecedeki temel özelli
ği, içerisine aldığı ve almadığı kimselerin be
lirlenmesidir. 506 sayılı Kanunun sigortalılar 
kapsamı, bilindiği üzere, hizmet akdi ile bağlı 

olarak çalışmak, bir işyerinde çalışmaktır. Bu 
kanun Sosyal Sigortalar Kanununun dışında 
kalan gerek hizmet akdine bağlı olmaksızın ça
lışanlar, gerekse Sosyal Sigortalar kapsamına 
her hangi bir nedenle alınmamış olanların tü
münü kapsaması için kaleme alınmıştır. 

Ancak, bâzı ölçüler kullanmak mecburiye
tinde kalındı. Bu ölçülerden bir tanesi de ba
ğımsız çalışanların esnaf ve sanatkârların 
sağlam bir usul ile sigortaya girebilmeleri için 
Anayasanın 122 nci maddesinde belirtilen ka
nunla kurulmuş meslek kuruluşlarına yazılmış 
olmaları ölçü olarak alınmıştır. Çünkü, bu şe
kilde bir örgüte bağlanmamış olanların doğru
dan doğruya Sosyal Sigortalar Kurumuna bağ
lanmaları halinde uygulamada pek çok tered
dütler ve uyuşmazlıklar konusu düşünülmüş
tür. Bu itibarla Sayın Milletvekillerinden mad
denin değiştirilmesi yolunda verilen önergelere 
biz katılamıyoruz. Bunların ifade ettiği bütün 
tereddütler komisyonca düşünülmüş ve bu mad
de bu şekliyle kaleme alınmıştır. Binaenaleyh, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı dışında ka
lan bağımsız çalışanlar M, bunlar arasında es
naf ve sanatkârlar büyük kütleyi temsil etmek
tedir. Onları kapsıyan bir hükümdür. 

Maalesef, tarım kesiminde çalışanları şim
dilik bunlar içerisine alamadık. Sayın Tosyalı'-
nm isteği bu kütleyi de kanun kapsamına al
mak yolundadır. Bu, şüphesiz hepimizin isteği
dir. Ancak, huzurunuza gelen kanunda tarım 
kesiminde çalışanların özellikleri dikkate alı
namamıştır. O da şundan çıkmaktadır, kısaca 
arz edeyim. 

Huzurunuzdaki kanun, şimdilik sadece 
«uzun vadeli sigorta» dediğimiz, ölüm, yaşlı
lık ve malûllük sigortasını getirmektedir. Çün
kü biz, bağımsız çalışanların, esnaf ve sanat
kârların birinci derecede sosyal güvenliklerinin 
bu alana yönelmiş olduğu kanısındayız. Oysa, 
çiftçilerin ve tarım kesiminde çalışanların ihti
yaçları, daha çok kısa süreli sigorta kolların-
dadır. Yani, hastalık, analık, iş kazası ve mes
lek kazası gibi sigortalılara yönelmiştir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde çiftçi, aşağı - yu
karı ömrünün sonuna kadar çalışma durumun
dadır. Bu itibarla, çiftçiye yaşlılık, ölüm ve 
malûllük yardımı yapmaktansa, asıl yapılması 
gereken sosyal sigorta yardımı, biraz önce arz 
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ettiğim gibi, kısa vadeli hastalık, analık gibi si
gorta dallarında olacaktır. 

Bunun yanısıra, çiftçinin çalışmasının bir 
başka özelliği de çeşitli ülkelerde dikkate alın
mış ve çiftçiden doğrudan doğruya nakit prim 
tahsil etme yerine, ürün üzerinden prim alma 
usulü getirilmiştir. Ülkemiz için de bu usul ge
çerli olabilir. Çünkü bilindiği üzere çiftçimizin 
iktisadi gücü çoğunlukla sınırlıdır. Bu kadar 
sınırlı iktisadi gücü olan bir kütleden bir de 
sigorta primi tahsil etmek ve vermediği tak
dirde birtakım müeyyidelerle cezalandırmak 
veya takibetmek yoluna gitmek, bugününü sağ
lamakta sıkıntı çeken çiftçiyi, yarını için yeni 
birtakım sıkıntılara sokmak olabilir ki, bu da 
gerçekçi bir tutum sağlamayabilir. Bizim en
dişemiz bir bakıma bu yöndedir. 

Biz, bakanlıkta ihzari olarak hazırlıklara 
çalışmalara başlamış bulunuyoruz. 

Türk çiftçisi için en geçerli sigorta kolları
nın kısa vadeli sigorta olduğunu ve bunlardan 
alınacak primlerin de diğer sigortalılarda, ya
ni Sosyal Sigortalarda ve bağımsız çalışanlar 
için getirilen sigortalarda olduğu gibi, yalnız 
nakde ve paraya dayanmaması, başka yollar
dan prim tahsili usulleri için de çalışmalar ya
pılmaktadır. Bu konuda örneğin Yunanistan'
da ve Fransa'da denenmiş olan, ürün üzerinden 
prim alma usullerini de incelemekteyiz. 

Temennimiz mümkün olduğu kadar kısa bir 
süre içerisinde gerçekten önemli sayı tutan 
Türk çiftçisinin tarım alanında, tarım kesimin
de çalışanların da sosyal güvenliğini sağlamak
tır. Ama, bu sigorta içerisine çiftçileri ve tarım 
kesiminde çalışanları alırsak, biraz acele bir iş 
yapmış oluruz ve sanırım asıl büyük ihtiyacı 
sağlıyamayız. üstelik çiftçileri birtakım prim 
ödeme sıkıntıları ve yükümlülükleri altına so
karak, istemediğimiz bir davranışa girmiş olu
ruz. 

Benim Yüce Meclise arzım, maddenin komis
yondan geldiği gibi kabul edilmesidir. 

Saygılarımı sunarım. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ben 

önergemi geri alıyorum, 
BAŞKAN — Sayın Asutay'ın önergesi ge---

riverilmiştir ve muameleden kaldırılmıştır. 
Oylamaya iştirak etmiyen Sayın Milletveki

li? Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kal
dırınız. 

önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanunun amaç ve kapsamını belirten 24 ncü 

maddenin başlığının, «kanunun amacı ve baş
lığı» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Baş
lığı» kelimesi «Kapsamı» şeklinde olacak Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — «Kapsamı» şeklinde düzeltip 
kabul ediyoruz. 

tMillet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanunun amaç, kapsam ve uygulama mad

desi olan 24 ncü maddeye, birinci bendine açık
lık ve kesinlik vermek için; 

Bu maddenin birinci bendi beşinci satırın
daki «ile» kelimesinden evvel, konacak virgül
den sonra, «Şoför, Esnaf ve Sanatkârlar Der
neği ve Kooperatifi mensupları» ibaresinin ya
zılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ıBAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Birinci 
önergemi oylamadınız. 

BAŞKAN — Oylıyacağız efendim. Evvelâ 
bunu oylıyayım, ondan sonra onu oylarız. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. 

Diğer önergeyi oylatıyorum. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI AKLA SAV — Katı

lıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katili- ı 
yor. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın Başkanlığa; 
Esnaf sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı

şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 noü maddesinin (c) fıkrasında tarım işi ya
panlarım da sigorta kapsamına alınması için 
«itarım işi yapanlar» ibaresinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Mehmet Şemsettin Sönmez 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmamız müm
kün değildir Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 

katılmamaktadır. 
MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe

hir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sönmez. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, benim de bu mahiyette bir öner
gem vardır, ikisini birleştirebiliriz. 

BAŞKAN — İkisini birleştiriyorsunuz, peki 
efendim. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanunun 24 ncü maddesinin 
(c) fıkrasında; «tarım işi yapanlar, kerre için
de - tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç» 
şeklinde bir ibare var. 

Şimdi, bu tarım işi yapanları bu kanun kap
samı dışında bırakan bir ibaredir. Bu konu 
üzerinde, benden evvel muhterem ve değerli ha
tip arkadaşlarım kâfi miktarda konuştular. Bu 
kanun üzerinde büyük emeği görülen muhte
rem arkadaşımız Kasım önadım Beyefendi ka
dar, bakanlığın da bir emeği ve bir tasarısı var
dır. Sayın Bakan ile ters düşmüş vaziyetteyiz, 
düşünce bakımından. 

Şöyle ki, tarım işi yapanlar konusu üzerin
de ben maruzatımı bir tek misalle arz etmek is- I 

tiyorum. Milletvekili olmadan evvel Eskişehir'
in Sivrihisar ilçesinde Cecek köyündeki bir 
çiftçi vatandaşımızın traktörü devriliyor, bel
kemiği kırılıyor, Hacettepe Hastanesine yatı
yor ve 10 000 küsur liradan fazla bir masrafı 
oluyor. E., adamcağız bu 10 000 lirayı zaten 
ödemekten âciz. Zamanın milletvekillerinden 
bir arkadaşımız bana kadar geldi, ben de o za
man Cebeci Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi 
idim. Beraber gittik ve bu paradan muaf tut
turduk, affettirdik, profesörler kurulu kararı
na girdi v. s. 

Şimdi Türk işçisi artık modern makinalarla 
çalışır hale gelmiştir, işçi durumuna gelmiştir. 
Binaenaleyh, bunların maluliyet ve diğer Sos
yal Sigortalar Kurumunun bahşettiği haklar
dan hiçbir istifade ve imkânları yoktur. 

Yalnız, Sayın Bakanımız bu çiftçi kütlesi
nin çok geniş olduğunu, binaenaleyh, arz ede
ceği malî porte yönünden bunun özel bir ka
nunla tatmin edilebileceğini buyurdular. 

Şunu arz edeyim ki, her şeye sıra gelir, çift
çiye sıra gelince nedense bir türlü çiftçinin işi 
konuşulmaz olur. Misal olarak arz edeyim; 
Çiftçi Mallarım Koruma Kanunu, dört yıldır 
milletvekili arkadaşlarımız olsun, Hükümet ol
sun bu konuda bir hayli çalışmıştır. Ancak, Yü
ce Meclisin gündemine yeni alınabilmiştir. 

Binaenaleyh, çiftçiler için yapılacak olan 
özel kanun, eğer Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nunu şeklinde asgari dört senelik bir hızla Yü
ce Meclise intikal ettiği takdirde, bu dört sene 
zarfında kaza geçiren, maluliyet durumuna dü
şen çiftçilerin hali ne olacaktır?. 

Üstelik, benim bu önergem şu maksatla ve
rilmiştir: 79 ncu maddenin 2 nci bendine ekle
necek çiftçilerin, ihtiyari olarak bu sigortaya 
- kendileri müracaat ettiği takdirde - girebilme
lerini sağlıyacaktır. Bu önergemin muteber 
olabilmesi için 24 ncü maddenin (c) fıkrasında 
«tarım işi yapanlar» ibaresinin kaldırılması ge
rekmektedir. 

Diğer bir tâbirle, muhterem arkadaşıma arz 
edeyim; Sıra bakımından da biraz tuhaf düş
müştür. Meselâ, «çiftçiyi alamayız» diyoruz, ar
kasından da «yabancı uyruklular alınamaz» di
yor. Yani, ilerde bir sürçülisana sebebiyet ver
memek için, daha doğrusu suitefehhüme sebe
biyet vermemek için, yabancı uyruklularla ta-
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rım işçilerinin birarada mütalâa edilmesini, 
bendeniz vicdanî bakımdan doğru bulmadım. 

Gene tekrar ediyorum, bir suitefehhüme yol 
açmamak için, bu ibarenin kalkması hususunu 
mulsırrâne arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz de aynı öner

geye katılıyorsunuz, sizinki de aynı mahiyette 
değil mi efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Benim de 

var, ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, Hükümet ve Komisyon katılmamak

tadır . Sayın Hüseyin Abbas, Sayın Tosyalı ve 
Sayın Sönmez'in önergelerini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
ler reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkanım, 
24 ncü maddenin (c) fıkrasında bir tab'ı hata
l ı vardır. 

BAŞKAN — Nedir efendim, tashih edelim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR» 

GUT TOKER (Ankara) — Tarım işi yapanlar 
- Parantez açıyoruz - tarım sanatlarına ait iş
leri yapanlar hariç» kelimesi. Bu cümleye açık
lık düşünülmüş, «hariç» dedikten sonra paran
tezin kapatılması lâzımgeMr. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının tashih 
ettiği şekilde ve Sayın Tosyalı'nm kabul edil
miş önergesi ile birlikte maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de o şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 25. — 24 ncü maddede belirtilen 
kimseler meslek kuruluşuna yazılarak çalışma
ya başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden 
bu kanuna göre «sigortalı» olurlar. Meslek ku
ruluşları da, yeni yazılanları en geç üç ay için
de kurumun ilgili şubelerime bildirir. 

Bunlar hakkında sigorta hak ve yükümleri 
meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya başla
dıkları tarihten itibaren uygulanır. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükü
münden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yü
kümlerini azaltmak veya başkasına devretmek 
yolunda hükümler konulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yazılma : 
Madde 26. — Bu kanunun kapsamına giren

ler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 
en geç bir ay içinde Kurumun ilgili şubesine 
başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırırlar. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya 
zorunlu bulundukları esaslar ve tescille ilgili 
işlemler Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir 
tüzük ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — D. P. Grupu adına Sayın Nuri 
Eroğan, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; mad
denin birinci fıkrası «dbu kanunun kapsamına 
girenler çalışmaya başladıkları tarihten itiba
ren en geç bir ay içinde tescillerini yaptırırlar» 
diyor. Kimler bunlar? Çarşı - pazardaki eskici. 
24 ncü maddede, meslek kuruluşlarına yazılan
lar, yani, teşkilâtı olan bir müessese üç ay için
de bildirecek, zavallı bir eskici bir ay içinde 
bildirecek. Bu müddet çok az, bunun 25 nci 
maddeye uygun olması için üç ay olarak değiş
tirilmesini arz ediyorum. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti

yen? Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, önergeyi okuta

lım sorunuzu soraibilirsiniz. 

Sayın Başkanlığa 
26 ncı maddedeki müddetin 3 ay olarak de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — 3 aylık müddete ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATtLÂ SAV — Katı

lıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 

Nuri Eroğan'm önergesine katılıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmi
yenler... önerge kabul edilmiştir, 
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Bir sual vardı. Buyurun Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — 3 aylık müd

deti kabul ettiklerine göre, sual sormama lüzum 
kalmadı. 

BAŞKAN — Değişik şekliyle maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkındaki kanun tasarısının açık oylaması
na 126 sayın üye iştirak etmiş; 122 kabul, 4 ret 
oyu çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamadığından 
bu kanun tasarısı yeniden oylanacaktır. 

Vaktin geç olması sebebiyle, 22 . 7 . 1971 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,02 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'
ın, İçişleri Bakanının talebe, köylü ve işçi hâdi
seleri karşısındaki tutumuna dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakam (Hamdi Ömeroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/374) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 18 . 11 . 1970 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

içişleri Bakanlığı görevini devraldığı gün
den bu yana Sayın Haldun Menteşeoğlu ülke
mizde gençlik, köylü ve işçi kesimlerinde çeşit
li bunalımlar ve patlamalar hızla gelişmektedir. 
özellikle gençlerin çeşitli kamplara ayrılmasına 
ve bakan olarak Menteşeoğlu'nun bu kamplar
dan birinin mensuplarının sırtını okşıyan tutu
mu ile çatışan gençlerden bir grupunu olay çı
kartmaya âdeta teşvik etmektedir. 

25 Aralık 1969 günü Plân Bütçe Komisyo
nunda ve Adalet Bakanlığı bütçesinde O. H. P. 
Grupu sözcüsü olarak yaptığım konuşmada bu 
olayları tüm çıplaklığı ile ortaya koymuş, za
manında ve yerinde ivedi tedbirlerin alınmama
sı halinde bunalımın ve kanlı çatışmaların önü
ne geçilmiyecek bir hal alacağını belirtmiştim. 

Ancak A. P. iktidarının tipik ve tehlikeli 
«böl, birbirine vurdur ve yönet» politikasını ba
şarı ile sürdüren içişleri Bakanı Türk gençli

ğini 1946 yılından bu yana görülmemiş ölçüde 
düşman kamplara bölen tutum ve davranışın 
içine girmiştir. Çeşitli delilleriyle içişleri Ba
kanlığında polisin tutum ve davranışı Anayasa
ya, hukuk devleti ilkesine karşı faşist bir yö
netimin örnekleriyle doludur. 

Sayın Menteşeoğlu'nun görevi devraldığı 
günden bu yana bir yıldan fazla süre geçme-
sin!3 rağmen işçi, köylü ve gençlik konusundaki 
sakat ve tehlikeli tutumunda en ufak değişik
lik olmamıştır. Battal Mehetoğlu ve arkadaşla
rının ölümlü bu faşisit yönıettiımıe son verip akılcı 
ve Anayasadan yana bir yönetimin başlama
sına vesile olacağı yerde, her cinayetin katil
lerinin bulunmayışı bir yana, bizzat katillerin 
ellerini kollarını sallıyarak dolaşmalarına göz 
yumuluşu gençlerin kanlı çatışmalarını daha 
da artırmıştır. 

1. — 15 Kasım 1970 günü 6 sı üniversite 1 si 
lise öğrencisi olan 7 genç istanbul Kireçburnu 
otobüs durağında beklemekte iken niçin kara
kola götürülmüşler ve hangi yasaya dayanarak 
işkence edilerek dayak yemişlerdir? 

2. — Bu 7 devrimci gence, sağcı oldukları 
bilinen gençler tarafından Emniyet Müdürlü
ğünde polisin yardımcılığı ile neden dayak at
tırılmıştır? Bu sağcı gençleri, devrimci genç
lerin üzerine hem de Emniyet Birinci Şuibe Mü
dürlüğünde saldırtmanız Bakanlığınızdaki yö
netim tarzının faşist olduğunu göstermiyor mu? 

Birinci Şube Müdürü ligiz Aykutlu'nun da 
katıldığı 15 kadar polis üçüncü kez bu 7 genci 

— 653 — 



M. Meclisi B : 134 21 . 7 . 1971 O : 1 

zincir, odun ve copla öldüresiye kadar doğmuş- | 
lerdir. Başta «gestepo şeflerini» aratan Birinci 
Şube Müdürünüz Aykutlu ve gözü dönmüş öte
ki polisler hakkında basına da yansıyan bu 
dövme olayı nedeniyle ne gibi işlem yaptırıl
mıştır? 

3. — Ankara, İstanbul, İzmir ve Öteki ille
rimizdeki öğrenci çatışmaları son birkaç ay 
içinde hızla artmaktadır, özellikle kendilerine 
«Komando» adı verilen ve tarafınızdan destek
lendiği olaylarla sabit bulunan, üniversite ba
san, adam kaldıran ve polisten büyük ölçüde 
yardım gören bu gençler hakkında ne gibi iş
lem yapılmış, kaçı hakkında koğuşturma baş
lamıştır? iktidar, polis ve komando üçlüsünün 
taarruzu karşısında meşru müdafaa halinde bu
lunan devrimci gençlerden kaçı hakkında ko
ğuşturma yapılmış ve kaçı tutuklanmıştır? 

4. — 17 . 11 . 1970 günü istnbul Üniversitesi 
Edebiyat ve Fen fakülteleri komandolarca ba
sılmıştır. Bunlar hakkında ne gibi işlemler ya
pılmıştır? 

Olaylar gösteriyor ki, İçişleri Bakanı bun
ların üstesinden gelemiyecektir. Gelemiyeceği-
ne göre Bakan istifayı düşünüyor mu? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire 

Sulbe : 1. D. 2 
127042 

Eonu : Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın önergesi Hk. 

19 . 7 . 1971 I 
Millet Meclisi 'Başkanlığına 

ilgi : 22.12. ve Gn. Sek. Kanunlar Md. 
7/374 - 2590/19427 isayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili ISaym Yılmaz Alpas
lan'ın 18 . 11 . 1970 tarihli yazılı soru önerge
sinde Obahsolunan olaylar hakkında Bakanlığı
mıza .intikal etmiş olan bilgiler aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. 15 . 11 . 1970 günü «aat 17,30 sıraların
da istanbul'da 'Sarıyer istikametine giden bele
diye otobüsü 'Trabya durağından binen Edebi
yat Fakültesi Felsefe gece bölümü öğrencisi 
Kürşait istanbullu, Orman Fakültesi 4 ncü sı
nıf öğrencisi izzet 'Topal, Orman Fakültesi ine- I 

| zımu Kaya Karahan, Orman Fakültesi son sınıf 
öğrencisi, Hasan özilhan, Orman Fakültesi 
3. sınıf »öğrencisi Volkan Yardımcı, Teknik Üni
versite öğrencisi önder Durak ve Levent Lisesi 
son sınıfı öğrencisi Zafer Karpuzcu ile 2. sınıf 
öğrencisi Mehmet Emin Dikici'yi sille - tokat 
dövmüşlerdir. 'Bu 'olay ızaîbitaya intikal etmiş, sa
nıklar yakalanmış, dövülen öğrencilerden Zafer 
Karpuzcu'nun cebinden 200 lirasının da alındı
ğı iddia edildiğinden haklarında gerekli kovuş
turma yapılmıştır. 

Dsvrimci 'olduklarını açıklıyan bu yedi öğ
renci, 1 ve 2. şubelerde durumları incelendikten 
ve suç kayıtları yapıldıktan sonra mahallî ka-
rakolunca adliyeye sevk edilmişlerdir. 

Olayın sanıklarından Kürşat istanbullu, is
tanbul'da meydana gelen anarşik hareketlerin 
içinde bulunan bir Dev - Genç militanı olarak 
tanınmaktadır. 11 . 11 . 1970 günü Kimya Fa
kültesinin camlarını ve dekanın arabasını mo-
lotof kokteyli ile tahribedenlerie birlikte, 

Adalete verilmişler, duruşmaları gayrimev-
kuf olarak devam etmektedir. 

2. Kürşat istanbullu Ibaşkanlığında hareket 
ettikleri anlaşılan bu ekipte bulunan öğrencile
re Emniyet Birinci Şube Müdürlüğünde dayak 
atıldığına, sağcı gençlerin bunların üzerine sal-
dırltıldığına dair iddiaların gerçekle ilgisi yok
tur. Esasen bu konuda her hangi yetkili (bir ma
kama bu yolda şikâyet ve ihbar da vâki olma
mıştır. 

3. Ankara, izmir, istanbul ve bâzı büyük 
illerimizde meydana gelen öğrenci çatışmaları
nın, yurt dışından yardım gördüğü bilinen yı
kıcı ve bölücü çevrelerin, yüksek öğrenim genç
liği kesimindeki faaliyetleriyle meydana geti
rildiği tesfbit edilmiştir. Devrimci gıençlerin 
kimler olduğu, ne yapmak istedikleri ortaya çı
karılmıştır. Bu itibarla önergede «Devrimci 
gençlerin meşru müdafaa (halinde bulundukları» 
şeklinde belirtilen görüşe katılmak mümkün de
ğildir. 

öğrenci çatışmalarında tarafların nereden 
yardım gördüğü Sıkıyönetim uygulamasından 
sonra tbüyüK lölçüde meydana çıkmış (bulunmak
tadır. Henüz adli tahkikat safhasında bulunan 
bu faaliyetler hakkında Bakanlığımızca bir 
açıklama yapılması mümkün değildir. 

4. 10 . 11 . 1970 günü Dev - Genc'e mensup 
I bir grupun İstanbul Kimya Fakültesinde muh-
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telif yerlere aştığı Dev - Genç afişleri fakülte 
Dekanlığınca indirilmiştir. Bunun üzerine aynı 
örgüte mensup öğrenciler 13 . 11 . 1970 günü 
düzenlenen bir forumda süresiz boykot kararı 
almışlar ve fakültede fiilî durum yaratmışlar
dır. 16 . 11 . 1970 igüriü toplanan istanbul Üni
versitesi Yönetim Kurulu derslere devam edil
mesini, fiilî durumun sürdürülmesi halinde Dev
let kuvvetlerinden yardım istenmesini kararlaş
tırmıştır. Buna rağmen boykotçu öğrenciler yi
ne malûm sloganları ihtiva eden afişleri Fen, 
Edebiyat ve Kimya fakültelerinde muhtelif yer
lere asmışlardır. 17 . 11 . 1970 günü bunlara 
karşı olan ve boykotu desteklemiyen bir grup 
öğrenci sabah erken saatlerde bu afişleri kal
dırmış ve yazıları silmiştir, işte bu sırada iki 
grup arasında bir çatışma meydana gelmiştir. 

Çatışma olayını mütaakıp, üniversite Yö
netim Kurulu karışıklık çıkan fakülteleri lbir 
hafta süre ile kapatmış ve Devlet zabıtasının 
muhafazasına bırakmıştır. 

Olay baskın değil, iki aşırı ucun çatışması 
biçiminde cereyan etmiştir. 

Arz ederim. 
Hamdi öner 

içişleri Bakanı 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ek in
şaat ve tamiratlarının tatil aylarında yapılması
na dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Tur
gut Y. Gülez ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi OreV-
in yazılı cevapları (7/424) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ba

yındırlık Bakanından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Martta Bütçe Meclisten çıktığına göre in
şaatın Nisan, Mayıs, Haziranda başlaması ica-
fbederken Eylülde Ekimde başlıyor arkasından 
kış mevsimi geliyor ve inşaat yanda kalıyor 
ertesi sene ilâveyi inşaat ve farkı fiyat; nedir 
bu laubalilik? 

işte bir misal Ankara BahçeHevler Okulu
nun üstüne ilâve kat yapılacak Marlt Nisan Ma
yıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül ayları ge
çiyor tam okulların açılacağı ve tedrisata baş
lanacağı Ekim ayınlda binanın üstü açılıyor, çatı

lar sökülüyor ve ilâve inşaata geçiliyor, bütün 
okul perişan bomiboş geçen tatil aylarında ve in
şaat mevsiminde neden yapılmıyor da kışa doğ
ru başlanıyor? Kimdir bunun mesulü, günahı? Bu 
lâubaliliğe dur demek zamanı gelmiştir. Bütün 
bakanlarımızın bu noktaya hassasiyetle eğilme
lerini rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12 . 2 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı: 42 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 8 . 1 . 1971 tarih ve 7-424/2777-

2C885 sayılı yazınız. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ek 

inşaat ve tamiratlarına dair Burdur Milletvekili 
Sayın Mehmet Özbay tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandınlmııştır. 

Program ve Bütçe gereğince Bakanlığımız
ca yaptmlacak bina ve onaranların ihaleleri
nin, iş aynı malî yıl içerisinde bitirilecefcse, 
malî yılın ilk aylarına raslıyan Nisan, Mayıs 
ve Haziranda yapılması prensilbine umumiyetle 
riayet olunmaktadır. Ancak 1970 yılı Bütçesi
nin üç ay geç kabul edihmş bulunmasiyle ihale
lerimizde de umumi bir gecikme olmuştur. Bâzı 
ihalelerin gecikmesine ise bilhassa yatırımcı ku
ruluşların arsalarını zamanında temin edeme
miş olmaları veya temin olunan arsa üzerinde 
yıkılması gereken yapıların bulunması sebe-
(bolmaktadır. 1968 yılında Haziran ayına ka
dar programdaki işlerin % 74 ü 1969 yılında ise 
% 68 i ihaleye çıkanlmışltır. 

1970 yılı Bakanlığımız programında Anka
ra - Bahçelievler semtinde orta veya ilkokula 
kat ilâvesi mevzuuna rastlanamamıştır. Ancak 
bu semte yakm Zülbeyde Hanım Anaokulu çatı
sında bir tecrit onarımının ilgililerce yaptınl*-
dığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 
19 . 7 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 . 1 . 1971 tarih ve 7/424-2777/20885 

sayılı yazılarınız. 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Ba

kanlığımıza bağlı okulların ek inşaat ve tami
ratlarının tatil aylarımda yapılmasına dair, Baş-
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bakanlık Makamına takdim edilen ve Makam
ca Bakanlığımız tarafından cevaplamdırılmaisı 
istenilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özbey'in, 
Bakanlığımıza bağlı okulların ek inşaat ve ta
miratlarının tatil aylarında yapılmasına dair, 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1969 yılı programının uygulanması, koordi
nasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu
nun 29 . 11 . 1968 gün ve 6/10999 sayılı kara
rma paralel olarak; 

1969 yılı programı icra Plânının 168 sayılı 
tedbirinde; 

«Millî Eğitim Bakanlığının ilkokulları ve 
teknik öğretim yapıları, Dışişleri Bakanlığının 
yurtiçi ve yurtdışı binaları, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü gerek dıevameden ve gerekse 1969 
yılında yeniden ele alınacak bina yatırımları, 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülecek
tir.» hususu yer almaktadır. 

Bu tedbir üzerinde; Bayındırlık Bakanlığı
nın illere gönderdiği 18 . 3 . 1969 gün ve 99/2 -
E/2641/33 - 7565 s'ayılı genelge gereğince il mil
lî eğitim müdürlüğü inşaat bürolarında çalıştı
rılan teknik elemanlar ve ilkokul yapım hiz
metlerinde kullanılmak maksadı ile alınmış ta
şıtlar il bayındırlık müdürlükleri emrine veril
miştir. 

1969 yılı Bütçe Kanununun 53 ncü ve 1970 
yılı Bütçe Kanununun 34 nclü maddesinde : 

«222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
77 nci maddesi gereğince Bütçeye konulan öde
nekleri, tesbit olunacak programa göre gerekli 
ıgördüğü takdirde ya doğrudan doğruya kullan
maya veya il özel idarelerine göndermeye Ba
yındırlık Bakanlığı yetkilidir.» hükmü bulun
maktadır. 

'Önergede sözü edilen okul inşaatlarının za
manında tamamlahmayıp gecikmesine Maliye 
Bakanlığınca konulan ödeneğin malî yıl başın
da tamamının serbest bırakılmaması da sebebol-
maktadır. Nitekim, 1969 yılında bütçeye konan 
ödeneğin ilk altı ayında % 60 ı serbest bırakıl

mış, ikinci altı ayında ise % 90 ma harcama 
müsaadesi -verilmiştir. 

Bu şekilde bir uygulamada, ikinci partide 
serbest bırakılan ödenek, 'kış başlangıcına ve 
tamamen öğretim zamanına rastlamaktadır. 

1970 yılında ise, malûm olduğu üzere, malî 
yıl başında geçici bir bütçe uygulaması olmuş 
ve kesin bütçe daha sonra çıkmıştır. 

Bu sebeple de gecikme olmuş ve okulların 
»onarım ve inşaatları zamanında tamamlanma
mıştır. 

Halbuki öğretimde her hangi bir aksamaya 
meydan verilmemesi yönünden okullarımızın 
onarım ve inşaat işleminin yaz aylarında yapıl
ması gerekmektedir. 

Yukarda belirtilen sebepler dolayısiyle, uy
gulamalarda görülen aksamalarda ve gecikme
lerde Bakanlığımızla ilgili bir husus1 bulunma
maktadır. 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
köy okullarına hademe kadrosu verilmesine dair 
som önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
OreVin yazılı cevabı (7/473) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki siorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

10 . 11 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Bu fakir milletimizin büyük masraf ve emek
lerle inşa ettiği köy ilkokullarında devamlı ha
deme bulunamadığı için okulların temizliği ve 
korunması her zaman mmal edilmektedir. 

Bu millî servet ve irfan yuvalarımızın inti
zamını ve korunmasını sağlamak, köylümüzü 
de külfetten kurtarmak için köy ilkokullarına 
Devlet tarafından maaşlı olarak bademe kad
rosu verilmesi için her han£i bir çalışma mev
cut mudur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19 . 7 . 1971 

Özel 
00174 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28 . 1 . 1971 tarih ve 7/473 - 2946/ 

21821 sayılı yazılarınız. 
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Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, köy 
okullarına hademe kadrosu verilmesine dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
köy okullarına hademe kadrosu verilmesine 
dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununa 
göre, ilkokul hizmetlüerinin aylıkları özel idare 
'bütçelerinden ödendiğinden, ilkokullara Bakan
lığımız bütçesinden hizmetli kadrosu tahsisine, 
kanunen, imkân bulunmamaktadır. 

4. — M araş Milletvekili Nejat Çuhadar'ın, 
Maraş'a bağlı Oruç Pınar köyünde bir ortaokul 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in yazılı cevabı (7/485) 

26 . 1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
Nejat Çuhadar 

Maraş'a bağlı Oruç Pınar köyünün halen 
okulu yoktur. 20 yıldan beri sürekli isteme rağ
men bir türlü bu köyde bir okul yapılamamış
tır. 

Köy çocukları kâh camide, kâh evlerde sü
rünmektedir. Geçen yıl bu gerçeğin tesbiıti için 
yapılan müracaatta, ibize yolunuz olmadığı için 
okul yapılamıyor denmiştir. 

Halbuki köyümüz anayolu 2 kilometre mesa
fede bulunmaktadır. Okula başlandığında okul 
için götürülecek malzemeyi köylü bizzat kendi
sinin taşıyacağını ifade etmiştir. 

Sürekli müracaatlara rağmen bir türlü ya-
pılmıyan okul yüzünden, bütün köy halkı ıstı
rap çekmektedir. Adı geçen köyün okulunun 
yapılmasına mutlak zorunluk vardır. 

1971 ders yılında bu okulun yapılması ve 
öğrenime açılması için ne gibi bir tedbir alınıl-
ması düşünülmektedir? 

21 . 7 . 1971 O : 1 

T, O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19 . 7 . 1971 

Özel 
00171 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 29 . 1 . 1971 tarih ve 7/485-3020/ 
22421 sayılı yazılarınıza, 

Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'ın, Ma
raş'a bağlı Oruçpmar köyünde bir okul yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
<soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 
Maraş Milletvekili Sâym Nejat Çuhadar'ın, 

Maraş'a bağlı Oruçpmar köyünde bir okul ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Maraş Bertiıs Bucağına bağlı Oruçpmar kö
yünde ıgeçidi binalı bir ilkokul (bulunmaktadır. 

Bu okulda 1970 - 1971 yılında 2 öğretmen 
ve 68 öğrenci ile öğretim yapılmakta idi. 

222 sayılı Kanun gereğince, yatıran ve sos
yal hizmetlerin bütünlüğü içinde, ilkokul ya
pım programları valiliklerce düzenlenmekte
dir. 

Adı geçen il valiliğinin 12 . 5 . 1971 tarih 
ve 6771 sayılı yazısiyie gönderilen 1971 yılı ilk
okul yapım programında, Oruçpmar köyüne bir 
okul binası yapımına yer verilmemektedir. 

5. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 
iline bağlı Digor ilçesi köylerine okul yaptırıl 
masına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/495) 

12 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasMiın te
minini saygılarımla rica ederim. 

(Kanı Milletvekili 
'Turgut Artaç 

İSoru ve İzahı : 
Millî Eğitim dâvasının hususiyle ilköğretim 

dâvasının halledilmediği her hangi bir mıntaka-
da, kalkınana ve gelişmeden bahsetmenin ne ka
dar tutarsız ve yersiz olabileceğini kabul etmek 
gerekir. Bilhassa bu mıntakalar tehlikeli sayıla
bilecek hudut bölgelerinde olursa bu meselenin 
ne kadar önem taşıdığını düşünmek gereklidir. 

— 657 — 
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(Sovyet Rusya'nın burnunun dibinde bulunan ve 
tamamen hudut teşkil eden Kars'ın Diıgor kaza
sının 41 köyünden 19 unda ilkokul mevcut de
ğildir. Burada yaşayan 'halkımızın ekserisi Türk
çe bilmeımekfce ve ilkokul olmadığı cihetle 
'Türkçe öğrenmesi de kabil bulunmamaktadır. 
En büyük düşmanımızın karşısındaki bu va
tandaşlarımızı bu durumda bırakmaya hele 
okul götürmeden ona Türkçe konuş diyerek 
vazifeye davet etmeye hakkımızın bulunmadı
ğını bilmek gerekir. Okuma çağına gelen kör
pe çocukların bu, şekilde eahaletin kucağına 
atılmasında Bakanlığınızın büyük mesuliyeti 
bulunduğunu belirtmek isterim. Politik mü
lahazalarla değil, vazife hissi ille buralarda ya-
şıyan vatandaşlarımızın okuma ive yazmalarını 
temin etmek mükellefiyetinin Devlete ve yö
netici kadroya aidolduğunu kabul edeceğinize 
göre: 

1. Şimdiye kadar % 50 ye yakın bu ülke
nin köylerinde okul yaptınlmaımasmm sebeple
ri ile, okulu olmıyan Sorguç ve Kavak, Ba-
yıribağı, Bostankale, Karabağ, Düzgeçit, Ye-
niköy, Şenol, Erenler Köyü, Köseler, Kozluca, 
Saklıca, Mahirbey, Karakele, Uzunkaya, Ha-
sancan, Şatıroğlu, ıŞirinköy, Yaylacıık ve 
Oyuklu köylerinde ne zaman ve ne suretle okul 
yapılacağının, 

2. Okul yapımına kadar bu köylerde oku
ma çağma gelen çocukların ilkokul tahsillerine 
devamı yolunda ne gibi tedbirler alınacağının 
açıklanması, 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19 . 7 . 1971 

'özel 
00168 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 2 . 1971 tarih ve 7/495-3121/23005 

sayılı yazılarımza, 
Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 

Digor İlçesi köylerine okul yaptırılmasına dair -
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

(Millî Eğitim Bakanı 
Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç'ın, 

Kars ili Digor ilçesi köylerine okul yaptırıl
masına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız. 

1. 222 sayılı Kanun gereğince, ilkokul ya
pım, onarım, donatım ve sosyal hizmetleri 
için Genel Bütçeden ayrılan ödenekler, aynı 
kanun gereğince il özel idare bütçelerine inti
kal ettirilmektedir. İlkokul yapım programla,-
n valiliklerce düzenlenerek yürütülmektedir. 

Plânlı döneme girdikten sonra Kars Valili
ğine aşağıda gösterilen yardım tahsis edilmiş
tir. 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1987 
1968 
1989 
1970 

Ayrılan ödenek 
miktarı lira 

7 036 0100 
7 010 OOıö 
5 320 000 
7 İ056 750 
7 '799 OOO 
8 954 000 
3 187 410 
1 700 000 

Kars, Doğu ve Güney - Doğu grupuna dâ
hil bir il olması bakımından yatılı böllge okulu 
yapımına öncelik verilmiştir. Bu maksatla : 

a) Ardahan Yatılı IBölge Okulu faaliyete 
geçirilmiştir. 

b) Kağızman Yatılı Bölge Okulunun yapı
mı tamamlanmıştır. 

c) Arpaçay Yatılı İBölge Okulunun yapı
mına başlanmıştır. 

Yukarda yıllara göre Kars iline yollanan 
ödeneklere yatılı bölge okulları için ayrılan 
ödenekler dahil edilmiştir. 

1971 imalı yılında ise, (70) derslik yapımına 
yardım olmak üzere, 5 250 000 liralık ödenek 
taJhsis edilmiştir. 

Her program yılında, Kars ilinin ihtiyaçla
rı ile oranlı olarak ödenek tahsisine itina gös
terilmiştir. 

1969 - 1970 öğretim yılında; şehir, kasaba 
ve köylerde (1 877) derslikli (1093) okul mevcut 
idi. 

1970 yılında Kars Valiliğine 1 700 000 lira
lık ödenek tahsis edilmesine rağmen, ancak 
(10) derslikli bir ilkokul binasının ikmali müm
kün olabilmiştir. Bu ödenekten, geçen yıl 
borçlan ve sosyal hizmet gideri ve küçük ona
rım giderleri karşılanmaya çalışılmıştır. 

Kars ili, memleketimizde, diğer iller me-
yanında, okulsuz köylerin çokluğu bakımın
dan (12) nci sırayı işgal etmektedir. 
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Okullaşma oranı, 1969 - 1970 öğretim yılı
na göre % 83,6 dır. 

Diğor ilçesinde okullu, geçici binalı ve okul
suz köylerin sayısı (41) dir. 

a) îlçe merkezindeki ıbir okul da dâhil, (20) 
okulu mevcutur. 

1960 tan bu yana yıllara göre yapılan köy 
okulları : 

1960 
1961 
1062 
1065 
1966 
1967 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

Yağlıca Varlı, 2. 
Bacah 
Pazarcık 
Kırdamı, 2. Arpalı 
Hisarönü, 2. Halıkışlak 
IHasancan, 2. Yamançayn', 3. Ki-

littaşı. 
önergede, Hasancan köyünde okul olmadığı 

(belirtiliyorsa da 1967 yılından bu yana hu köy 
okulludur. 

ih) 1. Oyuklu, 2. Söğüt, 3. Şenol köyle
rinde, geçici okul binalarında öğretim yapılmak
tadır. 

önergede, Oyuklu ve Şenol köyleri okulsuz -
öğretmensiz gibi gösterilmiştir. 

c) Kars ilinin okulsuz köyleri şunlardır : 
Nüfuslu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

iSorgunç Kavaklı 194 
Bostankale 
Bayırbağı 
Karalbağ 
Düzgeçit 
Yeniköy 
Erenler 
Köseler 
Korluca 
ıSaklıca 
Mahirbey 
Kar abalı 
Uzunkaya 
Şatıroğlu 
Şirinköy 
Yaylacık 
G-ülhayran 
Çatak 

308 
254 
240 
265 
181 
182 
259 
176 
178 
215 
149 
247 
164 
284 
216 
313 
289 

önergeye alınmamış 
Önerigeye alınmamış 

Bunlardan (7) köyün nüfusu, şimdilik bir 
okul yapmıya müsait değildir. 

İlkokul yapım programlan valiliklerce dü
zenlenirken il genel meclisinde müzakere edi
lerek, ilçelerarası denge kurulmaya çalışılıyor. 

Devlet yardımı, genel .bütçenin ahengine bağ
lı bulunmakta, yapılan yardımlar da valilikler
ce programa bağlanmakta olduğundan, bir oku
lun hangi yıl programiyle yapılacağı şimdiden 
bilinememektedir. 

'Sadece, valiliklerin düzenledikleri program
larda, okulsuz köylere ağırlık verilip verilmedi
ğine önem verilmektedir. 

2. Okulsuz köylerdeki çocukların öğretmene 
kavuşturulması gayesiyle, vatandaşların da yar
dımları değerlendirilmek, kiralık binalar sağ
lanmak suretiyle geçici binalarda okullar açıl
maktadır. 

Yapılan ve yapılmakta olan yatılı bölge okul
ları da, tamamen okulsuz köylü çocuklarına hiz
met etmektedir. 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
1971 yılında dış memleketlere gönderilecek işçi 
miktarı ve gönderilme usullerine dair soru öner
gesi ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm yazılı ce
vabı (7/531) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Yavuz Acar 

Amasya Milletvekili 
1. 1971 yılında dı§ memleketlere gönderile

cek Türk işçilerinin miktarı nedir? 
2. Gönderme usullerinin merkez yerine va

lilikler kanaliyle gönderilmelerinde bir fayda 
düşünülmekte midir? 

3. Her yıl dış memleketlere gönderilecek iş
çi miktarlarının, vilâyetlerin iktisadi durumları 
göz önünde bulundurularak ona göre kontenjan 
tahsisi hususunda ne düşünülmektedir? Bu hu
susta bir hazırlık varmı dır? 

4. Dış memleketlere işçi göndermede bası
na intikal etmiş olan usulsüzlüklerin doğruluk 
derecesi nedir, bu mevzuda alınmış veya alına
cak tedbirler nelerdir? 

Çalışma Bakanlığı 
Özel 
2223 

14 . 7 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . A . 1971 tarih ve 7-531-3451/26082 
sayılı yazıları. 
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1. Bugünkü konjoktürün devam edeceği 
ön görüşü ile, 1971 yılında 100 bin iğcinin yurt 
dışında bir işe yerleştirileceği tahmin edilmek
tedir. 

2. Bugüne kadar çeşitli âfetlerden zarar 
gören felâketzedelerin öncelikle yurt dışında bir 
işe yerleştirilmesi için Bakanlığımızca valilikler 
emrine 84 bin kontenjan tahsis edilmiş idi. An
cak, söz konusu önceliklerle ilgili olarak valilik
lerce listeler düzenlenmesinde aşağıda belirti
len sakıncalar meydana çıkmış bulunmaktadır. 

a) Doğal olaylar nedeniyle illere ayrılan 
kontenjanlar için, listelerin hazırlanmasında bir 
kısım müteşebbis ve aracılar söz konusu listelere 
çıkar karşılığı vatandaş kaydettirmiş ve bu hal 
birçok görevlileri şaibe altında bırakmıştır. 

b) Mahallî müteşebbislerin doğal olaylar 
gerekçesiyle Bakanlığımızdan elde ettikleri kon
tenjanlar, valilikler emrine usulüne uygun ola
rak verildiğinde, valilerden bir kısmı böyle bir 
âfetin bugün için söz konusu olmadığını veya 
çok eski tarihlerde olması nedeniyle aktüel bir 
konu olmaktan çıktığını bildirmiş, verilen kon
tenjanları iade etmiş, bu da uygulamayı güçleş
tirmiştir. 

c) Söz konusu doğal olaylarla ilgili kon
tenjanlar, elde objektif kıstaslar olmadığı veya 
âfetin bütün vilâyete yaygın oluşu karşısında, 
bir listenin tanziminin mümkün olamıyacağı, 
aksi takdirde, bunun sosyal huzursuzluk yara
tacağı ve büyük tepkilere yol açacağı düşünce
siyle kontenjanlar ya müracaat sahipleri arasın
da kur'a çekilerek dağıtılmış, ya da iade edil
miş ve bunun sırada bekliyen işçilere tahsisi bir 
alternatif olarak teklif olunmuştur. 

d) Verilen öncelik kontenjanları, yurt dı
şına işçi olarak gitmek için iş ve işçi Bulma Ku
rumu şubelerine kaydını yaptırıp yıllarca sıra
larının gelmesini bekliyen vatandaşların şevkle
rini daha da geciktirmiş, böylece huzursuzluk 
sebebi olmuştur. 

Yukarda belirtilen nedenlerle, valilikler 
emrine verilen kontenjanlarda birçok mahzurlar 
meydana çıkmış olduğundan şimdiye kadar ve
rilmiş olan bütün öncelik kontenjanları, Bakan
lığımızca durdurulmuş ve bilâihara tesbit edilen 
yeni kriterler gereğince valiliklerin tâyin ede
ceği bir yetkilinin başkanlığında kurulacak ve 
imar ve iskân Bakanlığı ve diğer ilgili teknik 
yetkililerden müteşekkil 5 kişilik Âfet Tesbit 

Komitesi tarafından listelerin tanzim edilmesi 
hususunda öncelik almış il valiliklerine gerekli 
talimat verilmiştir. 

3. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığın
ca hazırlanan «Toplam ortalama endeksi» ne 
göre düzenlenen «gelişmiş» «gelişmekte olan» 
ve «az gelişmiş» bölgeleri belirten listeler esas 
tutulmak kaydiyle, bölgelere eşit hizmet ilke
mizi, adalet ölçülerine göre uygulamak amaciyle, 
sıra işçisi taleplerine ilişkin münhallerin dağıl
masında, gelişmekte olan bölge halkına davet 
tarihi sırasında 4, az gelişmiş bölge halkına 
gene davet tarihi sırasında 8 aylık bir öncelik 
tanınmaktadır. Buna göre, gelişmekte olan 
bölgedeki ünitemizde kayıtlı bir işçi, gelişmiş 
bir bölgedeki üniteye kayıtlı müracaatçıya na
zaran 4 ay önce davet edilmektedir. Az geliş
miş bölgedeki bir işçi ise 8 aylık bir öncelik ka
zanmaktadır. 

Diğer taraftan Bakanlığımız, ilgili Bakan
lıklar ve Devlet Plânlama Teşiklâtı yetkilileri
nin iştirakiyle geri kalmış ve özel sorunları olan 
(orman köyleri, erozyon ve kuraklık bölgeleri 
köyleri gibi) yerlerde ikâmet eden vatandaşla
rımızdan yurt dışına gitme şartlarına haiz olan
lara öncelik tanınması yolunda çalışmalar yapıl
maktadır. 

4. Dış memleketlere işçi göndermede bir
takım usulsüzlükler olduğu basına intikal etmiş 
bulunmaktadır. Ancak, basma intikal eden 
usulsüzlüklerin işçilerin yurt dışına gönderilme
lerini sağlıyan teşkilâtımız ile ilgisi olmayıp, ge
nellikle turist pasaportu ile işçi gönderen bâzı 
firma va aracılarla ilgilidir. Bunlarla da, iş ve 
işçi Bulma Kurumu müfettişleri ve mahallî po
lis ve adliye makamları en geniş şekilde müca
dele etmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakanı 

7. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in 
Zonguldak'ı diğer illere bağhyan yollarım, yapı
mına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş'ın yazı cevabı (7/539) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 nci sıra

larındaki sözlü soru önergelerinin cevaplandırıl-
ması çok gecikmiş olup muhatap Hükümette çe
kilmiştir. 

— 660 — 
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Sözlü sorularımın gündemden çıkartılarak I 
alâkalı bakanlıklarca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Ahmet G-üner 
Zonguldak Milletvekili 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gerekçeleri yazılı önergemin, Sayın Bayın

dırlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Aihmet Güner 

1. Karabük - Bartın arası yeni inşası de
vam eden çalışmalar bitirilmedi. 

a) Bu inşaat ne zamana kadar bitirilecek? 
b) Bu yola 'birleşik Eflani ve Ulus ilçeleri

ne ayrılan yollar ayni teknik imkân ve ölçüler
le bağlantısı düşünülüyor mu? 

2. Ankara - Zonguldak yolunun, Reşadiye -
Mengen arasında çalışılıyor. 

a) Bu kısım trafiğe ne kadar daha kapalı 
tutulacak? 

b) ikinci ve mütaakıp kısımların inşasına 
ne zaman başlanacak? 

c) Zonguldak iline ulaşım kaç yıl sonra ola
cak ve getireceği yenilikler ve kolaylıklar ne
lerdir? 

3. Zonguldak - Ereğli yolunun ehemmiyeti 
aşikârdır. Bu yol hakkında düşünülen nedir ve 
bugünkü hali biliniyor mu? 

4. Safranbolu, Ovacuma köprüsünün inşası, 
Tekköönü - Kuruçaşile köprüsünün onarımı için 
ne düşünülüyor? 

5. Zonguldak - Çaycuma yolunda Karayol
ları beşinci bölge emrinde olan yolun şehire ya
kın on kilometresi ilkel olmaktan da uzaktır. I 
Keza Zonguldak - Ereğli arasındaki yol - ile 
ehemmiyetli bir turistik bölge olan Bartın -
Amasra arası yolun, bozukluğu, iptidailiği gö
ren gözleri işliyen kafaları rahatsız edecok bo
zukluk içindedir. Acaba başka illere gösterilen 
hassasiyet ilimizden de esirgenip esorgenmiye-
ceği? ! 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 7 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 324 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in sözlü sorusu 
Hk. I 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 12 . 1969 gün ve 553/1954/6/69 sa

yılı yazınız. 

Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yolların ya
pımına dair Zonguldak Milletvekili Sayın Ah
met Güner tarafından verilen sözlü soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. a) Karabük - Bartın yolu 1972 yılında 
bitirilmek üzere programlanmıştır. 

b) Bu yola bağlanan Karaevli - Eflani -
Daday yolundaki onarım hizmetleri devam et
mektedir. 

Abdipaşa - Ulus yolunun 1972 onarım prog
ramına alınmasına çalışılacaktır. 

2. a) Ankara - Zonguldak yolunun, Yeni
çağa - Mengen arası yeni yol yapımı 1971 yılın
da bitirilmek üzere programlanmıştır. Yapı 
durumuna göre biten kısım trafiğe açılacaktır. 

b) Mengen - Devrek I nci kısım ve Men
gen - Devrek II nci kısım inşaatları ihale edil
miş ve işe başlanmıştır. 

c) Bu durumda Zonguldak iline ulaşım 
Devret - Zonguldak yolunun tamamlanmasiy-
le mümkün olacaktır. Devrek - Zonguldak 
arasının I nci kısmı ihale edilmiş olup 
inşaatı 1973 yılında tamamlanacaktır. II nci 
kısmının ise projeleri hazırlanmaktadır. Bunun 
da en kısa zaamnda ihale edilmesi plânlanmıştır. 

3. Zonguldak - Ereğli yolunun onarımı 
1972 yılı program tasarısına konmuştur. 

4. (Safranbolu - Bartın) ayrımı - Ovacuma 
yolunda ve Ovacuma girişinde yapılması iste
nen köprü 1970 yık içinde yeniden inşa edilmiş
tir. 

Cide - Amasra yolundaki eski ahşap Tekke-
önü köpriisüniin onarımı tamamlanmıştır. An
cak köprü kifayetsiz görüldüğünden yeni bir 
köprünün inşası için 1971 programına 300 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

5. Zonguldak - Çaycuma, Zonguldak - Ereğ
li ve Bartın - Amasra yollarının Zonguldak ili 
içindeki kısımlarının bakımllarına daha fazla 
önem verilmesi için ilgili Bölge Müdürlüğüne 
talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 
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8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmazhn, 
Söke ilçesi Sofular köyünün içinde bulunduğu 
geçim sakıntısına ne gibi çareler düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet 
Ayhan'ın yazılı cevabı (7/551) ; 

Mületö Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki ısoru önergemin yazılı olarak Köy 
îşleri, Tanım ve Orman [bakanları tarafından 
ayrı ayrı cevaplandırılmasına aracılık edilme
sini saygı ile rica ederim 25 . 4 . 1971 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
1. — Söke ilçesinin Bağarası bucağına bağlı 

Sofular Mâyü, orman içine sıkışmış olup, zeytin 
üreitimi ve hayvancılıkla geçinmeye çalışır. Kö
yün meskûn sahasının sınırına Orman idaresi 
tarafındam tel çekilmiş olması köylüyü bir esir 
kampıralda mahsur duruma düşürmüş/tür. Bu 
köyün geçknini sağlaması ilcin ne gibi kurtarıcı 
tedbir düşünüyorsunuz? 

2. — Orman işlenmesi bu köy halkına top
lam kaç gün i§ verebilmektedir? Bundan kaç 
köylü istifade ediyor? 

3. — Köylde yeni iş sahaları açılması için 
herhangi bir teışebbüs olmuş mudur? Bu konuda 
Devlet ne gibi yardımlarda bulunmuştur? 

4. — izmir'de yayınlanan 23 . 4 . 1971 ta
rihli Demokrat izmir Gazetesinin ikinci sayfa-
sıınlda, okuyucu mektupları köşesinde «Ormam 
köylülerinin şikâyeti» başlıklı yazıda ileri sü
rülen SkMialar hakkındaki ıdüşünceıleriniz nedir? 

Bu bölgeye bakan orman şefi kimdir? Eski 
iktîdar partisi lehine köylüye baskı yaptığı id-
ıdia olunan bu memurun 'durumu imceleinmiş mi
dir? 

5. — Bâzı orman şeflerimin, müdürlerinin ve 
bakım memurlarının, orman içindeki köylülerin 
içinde bulunduğu geçim zorluğunu istismar 
ederek, eski iktidar partisi lehine, görevlerini 
suiistimal ettikleri ve köylüye baskı yaptıkları 
yolundaki şikâyetleri durduracak mısınız? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
'Sayı : 2056/107663 

İKonu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmıaz'ın yazılı soru 
önergesi. 

25 . 6 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 5 .1971 gün ve 7-551/3580-27013 

sayılı yazı. 
Aydın Milletvekili Sayın Kemal Yılmaz tara

fından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyurulan «Aydın - Söke - Bağ
arası bucağına bağlı Sofular köyünün içinde 
bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi çareler 
düşünüldüğü» ne dailr 25 . 4 . 1971 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

Dr. öövdet Aykan 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemâl Yılmaz'-
ın «Aydın - Söke - Bağarası bucağına bağlı 
Sofular köyünün içinde bulunduğu geçim sıkın
tısına ne gibi çareler düşünüldüğü» ne dair, 
Millet Meclisi Başkanlığının 12 . 5 . 1970 gün 
ve 7-551/3580-27013 sayılı yazılarına ekli ola
rak alman 25 . 4 . ,1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin Köy işleri Bakanlığiyle ilgili kısımları
nın cevabıdır : 

Orman köylerini kalkındırma çalışmalarına-
ait 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
de tatbikatı Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

13 ncü maddede bahis konusu olan fon uy
gulamaları projelere dayalı olarak yapılmak
tadır. Ancak Sofular köyünde bugüne kadar 
her hangi bir proje uygulama talebi varit ol
madığından köye gereken yardım da yapılama
mıştır. 

Kayıtlarımıza göre orman içi köyü olduğu 
anlaşılan mezkûr köyde kurulacak koopera
tif için uygulıyacakları projenin mevcut im
kânlar nisbetinde destekleme yardımında bu
lunulacaktır. 
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9. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in, 
Her sene yurt dı§ına, öğrenim yapmak için 
gönderilen lise mezunu gençlerin bu sene gönde
rilmeme seb&bi ve bu kararın değişip değişmiye-
ceğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim Baka-
kanı Şinasi OreVin yazılı cevabı (7/552) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayım. Başba

kan tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması 
için aracılık yapılmasını saygı ile rica ederim. 

4 .5 .1971 
Aydın Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 
Soru : 
Hükümet Programında ve ©ayın Başbakan 

ile Sayın hakanların demeçlerinde, yeraltı ve 
yer üstü doğal kaynaklarımızın milletimiz ya
rarına en verimli şekilde işletilmesi1 ve hızlı 
bir sanayileşme ihtiyacı üzerinde durulmuş 
olmasından hoşmutaz. Ancak, acık bir gerçek
tir ki, kalkınma, ileri ülkelerdeki seviyeye ve 
yeteri kadar insanıgücü yetiştirmekle mümkün
dür. Üniversitelerimizin gelişmiş olduğunu zan 
ve iddia edenler olsa, bile,, program, metot ve 
zihniyet bakımından birçok eksikliklerle do
lu bulundukları; yeni kurulan üniversiteler
de ise birçok derslerin v© pratik çalışmaların 
yapılamadığı da gerçektir. A. P. iktidarı za
manında meydana çıkan kargaşalıklar yüzün
den, bu eğitim kurumlarımızın tamamen çalı-
şamaz duruma düştükleri ortadadır. Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinin, 1971 -1972 ders yı
lında yeni öğrenci almıyacağı söylentileri hal
kımızı üzmektedir. 

Bu gibi gerçekler ortada iken, son yıllarda, 
ileri Batı ülkelerine resmî öğrenci gönder
me işinin savsatılması üzücüdür. Hele, ciddî 
bir plânlama jalhniyetini henimsiyen Sayın 
Erim Hükümetinin birçok bakanbk ve kuru
luşunun bu yıl yurt dışına hiç veya çok az li
se mezunu öğrenci gönderme yolunda görün
mesini izah etmek mümkün değildir. 

1. Beş Yıllık plânlarda her yıl 500 dok
tora öğrencisi yollanması öngörülmüştü. Bu 
sayıya hiçbir zaman ulaşılamamıştır. Seviye ve 
yabancı dil eksiklikleri yüzünden, gidenlerin 
de bir kısmı ciddî bir doktora öğrenimi ya-< 
pamamaktadır. Bu eksikliği, yurt dışına lise
lerimizden pekiyi derece ile mezun olan genç

lerimizi göndermek suretiyle telâfi etmeyi dü-
şünürmüsünüz? 

2. ileri bir Batı üniversitesinin kazandıra
cağı teknik bilgi ve modern metotlara ihti
yacımız çok olduğu halde, bu yıl resmî ku
ruluşlar ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin yurt 
dışına lise mezunu göndermeme sebebi nedir? 
Hükümet, giden iktidarın tuttuğu bu hatalı yol
da devam edecek midir? 

3. (Sanayi ve Enerji bakanlıMariyle bun
lara bağlı, makina ve kimya enstitüsü Kurumu, 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Azot Sanayii, 
Türkiye Çimento Sanayii1, S.E.K.A., Demir - Çe-
Uik İşletmeleri, Sümerbank, Petrol Ofisi, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Kömür İşlet
meleri, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitü
sü gibi kuıruluşl'arın ayrı ayrı her birinin 1971 
- 1972 ders yılı içinde yurt dışına gönderi
lecekleri lise mezunlarının sayılan ve öğre
nim alanları nedir? Bu kuruluşların bir kıs
mı, bu yıl, lise mezunu Öğrenci göndermeme1 

kararında olduklarını, Millî Eğitim Bakanlığı
na bildirmişlerdir. Bu eski kararlarının, yeni 
Hükümetin Program ve zihniyetine uygun şe
kilde tashihi cihetine gidilecek midir? 

4. Yurt dışında eleman yetiştirme ve bun
ların verimli bir şekilde istihdamı konusun
da Reform Hükümetinin güdeceği politika ile 
bu politikanın besleneceği temel ilkeler ne ola
caktır. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29.6.1971 

Özel 
00132 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in, her 
yıl yurt dışına öğrenim yapmak için gönderilen 
lise mezunu gençlerin bu yıl gönderilmeme se
bebine ve bu kararın değişip değişmiyeceğine 
dair, Başbakanlığa yönelttiği ve Başbakanlık 
Makamınca tarafımdan cevaplandırılması uygun 
görülen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 
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Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'm, 
her yıl yurt dısma öğrenim yapmak için gönde
rilen lise mezunu gençlerin bu yıl gönderilme
me sebebine ve bu kararın değişip değişmiye-

ceğine dair, yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız 

Lise mezunlarının doktora için dış ülkelere 
gönderilmesi, zaman, bütçe, döviz tasarrufu ba
kımından ve her türlü üniversite öğrenimini 
yurt içinde yapma imkânı bulunduğundan, olum-
plânı esasları dâhilinde öğrenci yetiştirmeye de
vam edilecektir. Bu elemanlarımız, yeni açılmış 

ve açılmakta olan üniversite ve yüksek öğretim 
kurumlarımızın öğretim üyesi ihtiyacını karşı
layacak ve bu suretle memleketin yüksek sevi
yeli bilim ve araştırıcı insan gücünü temin et
mek gayesi tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 

lu karşüanmamaktadır. Diğer taraftan kendi 
hesabına dövizli 860, dövizsiz 3 295 öğrenci ola
rak halen yurt dışında bulunan öğrenciler ço
ğunlukla fen ve mühendislik sahalarında lisans 
seviyesinde öğrenim yapmaktadır. Bunlardan 
da arzu edenlere doktora için Devlet bursu ve
rilmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, her sene yurt 
dışına lise ve üniversite mezunlarından bir mik
tar öğrenci göndermektedir. Ancak, bu mües
seseler doktoradan ziyade lisans ve mastır sevi
yesinde yurdumuzda yetiştirilmesi güç sahalar
da (tekstil - telekomünikasyon gibi) öğrenim 
yapmak üzere eleman göndermektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 1971 -
1972 öğrenim yılında dış ülkelere gönderilecek 
öğrencilerin listesi ekte sunulmuştur. 

Yurt duşunda ve IMÜhasısa mastır ve doktora se
viyesinde Devlet burslusu olarak kalkınma plânı 
esasları dâhilinde Öğrenci yetişmeye devam edile
cektir. Bu elemanlarımız, yeni açılmış ve açıl
makta olan üniversite <ve öğretim kurumlarımı
zın öğretim üyesi ihtiyacımı karşılıyacak ve bu 
suretle memlekettim yüksek seviyeli ibiüm ve araş
tırıcı insan gücünü temin etmek gayesi tahak
kuk ettirilmiş olacaktır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesine her yıl 
olduğu gibi 1971 - 1972 ders yılı başında da ye
ni öğrenci alınacaktır. Bu ders yılı için alına
cak 1 500 öğrenciyle ilgili giriş imtihanı 7 Tem
muz 1971 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında 
çeşitli merkezlerde yapılacaktır. 

I nci ve II nci Beş Yıllık Kalkınma plânları 
gereğince her yıl doktora için yabancı ülkelere 
500 öğrenci gönderilmesi programlaştırılmış ol
makla beraber her yıl ortalama olarak ancak, 
200 kişi gönderilebilmektedir. Fen ve Teknik 
sahalarda üniversitelerimizde yetişen elemanlar 
bâzı nedenlerle doktoraya rağbet göstermemek
tedirler. Bunun yanı sıra da yurt dışmda özel 
öğrenci olarak okuyan 5 861 öğrenciden 1970 -
1971 ders yılında 359 öğrenci özel Öğrenci ola
rak doktoraya başlamıştır. Genellikle fen dal
larında doktoraya yönelen bu gençlerin beş yıl
lık plân hedeflerine erişmede yardımcı olduk
larını belirtmek yerinde olur. 



1971 - 1972 yılında kurumlarca yurt dışına hangi dallarda kaç öğrenci gönderileceğini g 
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Lisans Li. Üstü 
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Telekominıkasyon ve 
Elektronik Yiük. Müh. 
Maiden Yük. Müh. 
M&kina Yük. Müh. 
Elek. Yük Müh. 
Kimya Yük. 'Müh. 
ıSeraimik Yük. 
Müh. (Refrakter) 
Tekstil Müh. 
(Konfeksiyon) 
Konfeksiyon İhtisas 
İşletme İdaresi 
Maden Jeolojisi 
Yük. Mülh. 
Jeofizik Yük. Müh. 
İzabe Yük. Müh. 
Sniftayi İşletme Yük. Müh. 
Ekonomi ve Pazar. 
Yük. Uzmanlığı 
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Yapacağı öğrenim 

Sediımantoloji 
Stratigraf Jeolog 
Jeolog Petrolog 
Tektonik 
Palincloji ve Kömür Petrografisi 
Jeofizik 
Endüstri Mineralleri 
Fosfat Yatakları 
Volkanik (kayaçlarla ilgili Gu. Pb. Zn. 
yatakları 
Kimya (ISpektrografi) 
Kimjya (X. Ray Flooresansta) 
Metal Madenleri Ekonomisi ve Fizi
bilitesi 
Endüstriyel Hammaddeler Ekonomisi 
Kartografi 
Fizik (X. Ray Difraksiyonda) 
Kimya 
Fizik 
Jeoloji 
Jeofizik 

Derecesi 

Doktora 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
Master 
Doktora 

Master 
» 
» 
» 

Lisans 
•» 

» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Gönderileceği ülke 

Fransa 
İngiltere 

» 
» 

Fransa 
» 

ingiltere veya Amerika 
Amerika 

Almanya 
İngiltere 

» 

» 
» 

İngiltere veya Amerika 
İngiltere 

» 
» 
» 
» 
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10. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, lise ve | 
dengi okul mezunu gençlerin; fark sınavı ve
rerek ilkokul öğretmeni olma hakkının tekrar 
verilip verilmiyeceğine dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı ceva
bı (7/555) 

6 . 5 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergeımiin, Millî Eğitim Ba
kanı tarafımdan yaızılı olarak cevaplandırılması
nı müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Türkiye'de fakir halk çocuklarından pek azı
nın, binbir güçlükle liseyi ancak bitirebildiği 
Minen bir gerçektir. Yüksek öğrenim yapma 
koşullarıma sahip olanlar ise % 2,5 u geçmemek
tedir. 

Bugün açık fbir şekilde aydın işsizliği var
dır ve bunun büyük çoğunluğunu da yine bu 
taşra gençleri teşkil ekmektedir. Yüksek öğ
renim olanaklarımı tamamen yitirmiş lise ve 
dengi çıkışlı bu gençler, ilköğrefcmen okulu 
fark sınavlarına girerek öğretmen olmakta idi
ler. 

Hemen belirteyim ki, sınıfsal açıdan meslek
te «köken /birliği»nin özlemini en çok duyanlar
dan birisiyim. Ne var ki, uzun yıllanın tutarsız 
ve demigesisıs millî eğitim politikası bunu müm
kün kıHmamışltır. Bununla beraber kabul eitmek 
gerekir ki, taşradan ve fakir balkın içindem ge
len bu 'öğretmenler ide, diğer meslektaşları ka
dar başarılı olmaktadırlar. Fakat Millî Eğitim 
Bakanlığı geçen yıl bu sınav 'hakkını kaldırdı. 
Böylece öğretim eşitliğini yalcıız Anayasa say
falarında gören bu mutsuz ve umutsuz kişilere, 
bu kapılar da kapanmış oldu. 

Bu gerçekler karşısında lise ve dengi çıkışlı 
gençlere, fark sınavları vererek ilkokul öğret
meni olma hakkını tekrar verilmesi düşünülmek
te midir? 'Düşünülüyorsa uygulamaya ne za
man geçilecektir? Düşiünülmüyorsa nedeni ve 
başlangıçtaki kaldırma karan gerekçesi nedir? 
Bakanlığın bu konuda yeni bir çalışması var 
anidir? 

T. C. 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 0O172 

19 . 7 . 1971 

MilÜet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 5 . 1971 tarih ve 7/555 - 3606 / 

27152 sayılı yazımıza. 
Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, lise ve den

gi okul mezunu gençlerin fark sınavı vererek 
ilkokul öğretmemi olana hakkının tekrar verilip 
verilmeyeceğine dair, yazılı soru önergesi il® 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arız ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın, Lise ve 
Dengi okul mezumu gençlerin fark sınavı vere
rek ilkokul öğretmeni »olma hakkının tekrar ve
rilip verilmeyeceğine dair yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız 

Bu güne kadar ilkokul öğretmeni ihtiyacı
mız mevcut ilköğretmıen okulu kaymaklannidanj 
mezun olan gençlerimizle kapatılamadığı için, 
lise ve dengi okul mezunlarından istekli olam-
lara açılan öğretmen okulunu dışardan bittirme 
imtihanları neticesinde başarı sağlayanların da 
ilkokul öğretmenliğine atanmaları bir zaruret 
halini almış idi. 

Mevcut 89 iliköğretmen okulumuzdan senede 
17 000 ilkokul öğretmemi mezun edebilecek se
vindirici bir seviyeye ulaşılmış bulunulmakta
dır ki, bu da Beş Yıllık Plânın öngördüğü he
deflere paralel olarak, ilkokul öğretmeni ihti
yacımızı f erahhlkla karşılamaktadır. 

Dışardan bitirdikleri için, öğretmen okulla
rında yetişenler gibi sistemli bir meslekî for
masyon alamadan ilkokul öğretmenliğine tayin 
edilenler arasında Millî Eğitimimizin amaçları
nı gerçekleştirebilecek nitelikte kaliteli öğret
men bulabilmek pek güçtür. Zaten, uygulama 
da, bu gibilerin bu suretle çalıştırılması keyfi
yetinin, öğretmenlik meslekî için büyük sakın
calar yaratan bir tultüm içimde bulunulduğu iz
lenimini vermiştir. 

Dışardan iliköğretmen okulunu bitirme im
tihanlarını kaldırmakla lise ve dengi okullarda 
okumakta olup da öğretmem olmak istiyenlerin 
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bu mesleğe intisap etme kapıları, soru önerge
sinde iddia edildiği gifbi, kapatılmamıştır. 

Bilâkis, Millî Eğiismimizin eğitim ve öğre
tim sistemi içerilsimde lönem verilmekte olan ya
tay ve dikey geçişler prensibine ilkoğretmen 
okullarımızda da yer verilmiş olup her ilkokul 
veya ortaokul mezunu dilediği takdirde, ilkoğ
retmen okullannın seçme imtihanlarına katıla
bilmektedirler. Liselerin ara sınıflarından dile
yen her öğrenci, İdare Yönetmeliğinin 104. 
maddesindeki hükme tafbi olarak, ilköğrebmen 
okullanının ara sınıflarına kaydedilelbilmekte^ 
dip. 

Ayrıca' yine lise mezunlarına orta (dereceli) 
okullara öğretmen yetiştiren öğretim kurama 
lanmlzda eğitim görmeleri imkânı her an açık 
^lundurulmaktadır. 

11. — Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 
İsrail Başkonsolosu Efraim Eldrom'un öldürül
mesi karşısında Hükümetin hâzı diplomatik faa
liyetlerine devam edip etmiyeeeğine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı ceva
bı (7/561) 

24 . '5 . 1971 

Millet Meclisi1 Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandınlması için, iç
tüzüğün 149 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 
Cengiz Ekinci 

(Soru : 
Memleketimizin misafiri olup milletlimizin 

himaye haysiyetine emanet «dilen israil Baş
konsolosu Efraim Eldrom'un alçakça katledil-
raıesi ile bir kere daha izanlan ve vicdanlan 
tırmalıyan bu kızıl vahşet karşısında : 

1. Hükümet, Büyükeleji Hasan Esad Işık'ın 
Paris'te yürüttüğü bilinen Komünist Çin'i ta
nıma çalışmalanna devam etmeyi düşünmekte 
midir? 

2. Keza Hükümet, memleketi bir büyük 
felâketin eşiğine getiren Mao'cu mihrak ve mi
litanların şerrinden kumandanlar eliyle mil
letimizi kurtarmlak için takdire değer bir gay
ret satff ederken, diplomatlar eliyle yurdun ka
pılarını Mao rejimine resmen açmak istemesin
de bir tezat görmekte midir? 

3. Türkiye'niin hangi millî menfaatler^ için
de bulunduğumuz şu ortamda, - birçok problem
lerimiz çözülmüş de sıra Kızıl Çin'i tanımaya 
gelmiş gibi - Hükümeti o istikâmette bir mesai
ye zorlamaktadır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi' Başkanlığı 

iSayı : 77-187/9238 

Konu : Ordu Mlletvekli Cengiz 
Ekünoi'nin önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 .7 .1971 

İlgi : 28 . 5 . 1971 tarih ve 7/561-3711-28004 
sayılı yazınız. 

Orĉ u Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, israil 
Başkonsolosu Efraim Eldrom'un öldürülmesi 
karşısında, Hükümetin bâzı diplomatik faldyet-
lerine dair 24 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesi cevabı, üç nüsha olarak, eklice sunuHmuış-
tur. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, israil Baş
konsolosu Efrainı Eldrom'un öldürülmesıi kar
şısında, Hükümetin bâzı dilomatik faaliyetleri
ne dair 24 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabıdır 

1. Hükümetimiz Çin Halk Cumhuriyetini 
tanımak ve bu Devletle diplomatik ilişkiler 
kurmak konusunu, ideolojik mülâhazalardan 
müstakil olarak, sırf Türkiye'nin yüksek millî 
çıkarları açısından • düşünmektedir. 

2. Sorunuzun Devletlerarası ilişkilerde usul 
olan kurallarla bir irtibatı görülmemiştir. 

3. Kızıl Çin'le diplomatik ilişkiler kurma 
konusu Hükümet Programında Büyük Meclise 
arz edilmiş, bu program da Meclisçe kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Barbakan 

12. •— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhuı^un, 
Amasya Merkez ilçesi Saz köyünün içme suyu 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair soru 
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önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Ayhan'ın 
yazılı cevabı (7/567) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

15 . 5.1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Amasya Merkez ilçeye bağlı 450 nüfuslu Saz 
Köyü Muhtan Hasan Büyükkahya ve beş âza 
arkadaşından aldığım mektuptan anlaşıldığına 
göre, içme suyu sıkıntısından biran evvel kur
tarılmaları için ilgili mercilere yıllardır müra
caat etmelerine rağmen içme suyuna kavuşama
mışlardır. 

Adı geçen köyün içme suyu hangi yıllar 
programında yer alacaktır? Bu konuda bir ça
lışma yapılmış mıdır? 

T. O. 
Köy işleri Bakanlığı 2.7.1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 2114 

Konu: Amasya Milletveki
li Sayın Vehbi Meşhur'un 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 . 1971 ?ün ve 7 - 567/3756 - 28309 

sayılı yazınız. 
Amasya Merkez ilçeye bağlı Saz köyünün iç

me suyu ihtiyacına dair Amasya Milletvekili Sa
yın Vehbi Meşhur tarafından sunulup, Başkan
lığınızca bir sureti de Bakanlığıma tevdi buyu-
rulan, 15 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cevdet Aykan 

Köy işleri Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından sunulan ve Millet Meclisi Başkanlığı
nın 10 . 6 . 1971 gün ve 7-567/3756-28309 
sayılı yazılariyle Köy işleri Bakanlığına tevdi 
buyrulan; 15 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabıdır : 

Amasya ili Merkez ilçesine bağlı Saz köyü
nün içmesuyu işi 1971 bütçe yılı inşaat Progra
mına alınmış olup, işin keşif bedeli 39 000 TL, 

işçilik halk katılımı 29 000 TL, nakit ve boru ih
tiyacı ise 10 000 Tl. dır. 

Mezkûr köyün içmesuyu inşaatı vilâyet eliy
le, program uyarınca bu yıl tamamlanarak kö
yün sıhhi ve yeterli içmesuyu ihtiyacı karşıla
nacaktır. 

13. — Amasya Milletvekili Vehbi Meshur'un, 
Amasya iline bir doğumevinin ne zaman yapı
lacağına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
yardım Bakanı Türkân Akyol'un yazdı cevabı 
(7/568) 

Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandıniîımasıtıa aracılığınızı saygı ile rica 
ederim. 

20 . 5 .1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

tiçyüz binin üzerinde nüfusa sahip Amasya 
ili doğumevi hastanesinden mahrumdur. Çok 
zaruri ve önemli olan bu ihtiyaçlarını Amas
ya'nın fakir ha la büyük masraflarla civar il
lerden karşılamaktadır. 

Nüfusu gittikçe gelişen Amasya'nın bu du
rumu dikkate alınarak üçüncü Beş Yıllık Plân
da bir doğumevi hastanesinin yapılması düşü-
nMmekfcemidir?. 

Hangi yıllar programında yer alacaktır?. . 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

Konu : Amasya Milletvekili Veh
bi Meshur'un önergesi Hk. 

5 .7 .1071 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iligiı : 10 . 6 . 1971 tarih Kanulnlar Müdür

lüğü: 
7/568-3757/28308 sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından verilen 20 . 5 . 1971 tarihli soru öner
gesine cevabım ektedir. 

Arz ederdim. 
Saygılarımla. 

'Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Amasya Milletvekili ıSaym Vehbi M3şlhur'uni 
yazılı soru önergesine cevabım 

iSoru : Üçyüz binin üzerinde nüfusa sahip 
Amasya ili doğumevi hastanesinden mahrum
dur. Çok zaruri ve önemli olan bu ihtiyaçlarını 
Amasya'nın fakir halkı büyük masraflarla ci
var illerden karşılamaktadır. 

Nüfusu gittikçe gıelişen Amasya'nın bu du
rumu dikkate alınarak Üçüncü Beş Yıllık Plân
da bir doğumevi hastanesinin yapılması düşü-
nülmektemidir. 

Gevap : 1972 yılı programına girmek üzere 
Amasya iline 75 yataklı bir doğumevi teklif 
'edilmiştir. Ancak söz konusu tesisin realize 
edilip edilemiyeceği Devlet Plânlama Teşkilâ
tı Müsteşarlığı tarafından ayrılacak ödemek du
rumuna bağlıdır. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Almanya'da turist işçi olarak bulunan vatandaş
larımıza dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı 
Atilâ Sav'ın yazılı cevabı (7/571) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

18 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Almanya'da çalışmakta olan işçi vatandaşla-
nimızdan aldığım mektuplardan anlaşıldığına 
göre Almanya'da bulunan 60 000 e yakın turist 
işçi vatandaşımız perişan bir durumda çile çek
mektedirler. 

Bugüne kadar parlak vaid ve nutuklarla al
datılan ve yurda gelme olanağından da yoksun 
mağdur vatandaşlarımız için (Sayın Erim Hükü
meti ne düşünmektedir? 

T.C. 
Çalışma Bakanlığı 

özel 
Sayı : 1871 

22.6.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : 10.6.1971 tarih ve 7-571-3760/28305 sa
yılı yazıları. 

Yurt dışında kaçak olarak çalışan işçileri
mizin durunun, bugün yalnız Hükümetimizi de
ğil bütün kamuoyunu ilgilendiren bir sorun ola
rak önem kazanmıştır. 

özellikle F. Almanya'da çok sayıda ve ga
yet güç koşullar altında, sosyal, güvenlik hak-
darnıdan yoksun olarak çalışmakta oSan, turist 
pasaportlu kaçak işçiler bulunmaiktadır. 

Türkiye, ikili işgücü anlaşması yapılmış ül
kelere yalnız İş ve işçi Bulma Kurumu aracılığı 
ile olmak üzere işçi göndermektedir. Kurum ara
cılığı ile ve yurt dışından gelen talepleri kar
şılamak üzere gönderilen işçiler, ikili işgücü an
laşmaları ile güvenlik altına alınmış her türlü 
sosyal hak, iş güvenliği, gittikleri ülke işçile
riyle eşit işlem glörme ve işverence sağlanmış bir 
konutta oturma olanaklarına ısahibolmaktadır-
lar. O ülkelerdeki Çalışma ataşelikleri ve müşa
virliklerinin yaıldım ve denetimi altında bulun
makta olup, her türlü sorunlarına yeterince ça
na bulunabilmesine çalba gösterilmektedir. 

İKurum aracılığı dışında kendi çabası veya 
(bâzı istismarcı şebekeler ve hattâ bâzı sahte 
seyahat acentaları tarafından kandırılarak tu
rist pasaportu ile ve çalışmak amaciyîe yurt dı
şına çıkmış bulunan vatandaşlarımızdan bir kıs
mının, gittikleri ülkelerde kendilerine iş bul
makla beralber, çok kötü çalışma şartları ve sos
yal yaşantı içinde bulundukları bir gerçektir. 

Bu acı gerçeğin başlıca nedeni, ikili işgücü 
anlaşmaları teminatlarından yoksun olarak ça
lışmak ve ikamet etmek mecburiyetinde olan bu 
gibi maceraperestlerin rahatlıkla yabancı işve
renler ve işçi simjsarlarmıca istismar edilebilme-
leridir1. 

özellikle F. Almanya'da yabancı işçi tale
binde bulunan işverenler, Alman iş ve İşçi Bul
ma kurumlarına müracaatlarında talelbettikleri 
işçilerin çalışına koşulları ve konutlarının temin 
edildiğine dair belgeleri vermek zorunlüğunda-
dırlar. Ancak bu teminat elde edildikten sonra 
talepler Türk iş ve işçi Bulma Kurumuna inti
kal ettirilmektedir. Bıöylece kurum aracılığı ile 
giden işçilerimiz kanun teminatı ;altmda isföMam 
edilmiş olmaktadırlar. 

öte yandan kaçak olarak çalışmak zorunda 
olanlar tamamiyle simsarların temin ve mecbur 
ettikleri ikmetgâhlarda çok yüksek kiralar ödi-
yerek oturmak, ayrıca normal işçilik ücretleri-

— 670 — 



M. Meclisi B : 134 

nin üçte birine kadar düşen oranlarda ücretler 
ödenerek, diğer sosyal haMardan da mahum. 
edilerek çalıştırılmaktadırlar. Aynı zamanda 
yalbancı ülke yetkilileri de kaçak (işçilerle ve bu 
gibi işçileri çalıştıranlarla mücadele halindedir. 
Tesbit edilen kaçak işçiler ülke dışına çıkarıl
makta veya geri gönderilmektedir. Yurt dışın
dan gelen şikâyetler bu türde olan işçilerden işi
tilmektedir. 

Çözümlenmesi için son aylarda üzerinde 
önemle durulan ısorun : «Halen turist pasaporitu 
ile yabancı ülkelerde kaçak olarak çalışmakta 
olan vatandaşlarımızın daha insancıl koşullarla 
istihdam ve ikametlerini temin etmek ve kanun
suz yollardan çalışmak amaciyle yurt dışına 
gitmek istiyen vatandaşlarımızı kesinlikle önle
mek» tir. 

Bu konuda gerek Türk Hükümeti ve gerekse 
ilgili ülke yetkilileri tarafından yoğun çalışma
lar yapılmakta ve sorunun yaratmış olduğu ka
nunsuz ve ıstıraplı durumun çözümlenmesine 
çalışılmaktadır. 

Türkiye'de öteden beri turist pasaportu ile 
ve 'çalışmak amaciyle yurt dışına çıkmak isteyen
lerin önlenmesi konusunda birtakım tedbirler 
alınmışsa da gereğince etkili (olmadığı aşikârdır. 
Çıkar peşindeki aracılar kolaylıkla vatandaşları 
kandırabilmektedir. Bugüne kaidarki uygulama
dan alınan sonuçlara göre îş Kanununun 105 nci 
maddesinde özel aracılar için konulmuş olan ce
zalar hafif olduğundan etkili olmamış ve bu su
çu işliyenler aramıştır. 

'Son defa turist işçi sorunu 15 - 20 Mart 1971 
tarihlerinde Bursa'da yapılan AET - Türkiye 
Karma Parlâmento Komisyonu toplantısında ge
niş şekilde ele alınmış ve toplantı sonunda ka
bul edilen 2 No.lu Tavsiye Kararı gereğince ka
çak olarak çalışan işçilerin sosyal durumlarının 
düzeltilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için «Tür
kiye'nin turist işçi akınını kesin olarak önlemesi» 
şartı ileri sürülmüştür. 

Bu açıdan hareket edilerek turist işçi akınını 
önlemek amaciyle Bakanlığımızca alınan tedbir
leri şöyle sıralıyalbiliriz : 

— TRT aracılığı ile Haziran ayı içinde 4 gün 
süre ile Hükümet bildirileri yayınlanarak vatan
daşlar uyarıîımıştır. 

— Radyoda Köyün Saati programlarında ko
nu bütün açıklığı ile anlatılmıştır. 
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— İşçi simsarları ve kaçak işçi götüren şe
bekelerle titizlikle mücadele edilmeye devam 
olunmuştur. Son defa İstanbul'da büyük bir şe
beke yakalanarak 0. Savcılığına verilmiştir. 

— Konu ile ilgili olarak içişleri, Gümrük ve 
Tekel ve Adalet bakanlıklarına gerekli bilgiler 
verilerek, yuılt dışına çıkan vatandaşların bu 
konuda uyarılması, gümrükten çıkışlarda etkili 
bir kontrolün yapılması ve istirmarcı şahıs ve 
şebekelerin yeterince cezalandırılmaları için ge
rekli koordine çalışmaların sağlanmasına çalışıl
mıştır. 

Yurt dışında çalışacak işçilere özel pasaport
lar verilmesi düşünülmüşse de Pasapont Kanu
nuna aykırılığı nedeniyle bir sonuca ulaşılama
mıştır. Konunun bakanlıiklararası bir komitede 
tekrar gözden geçirilmesi yararlı görülmektedir. 

îş ve işçi Bulma Kurumu normal yollardan 
ve en süratli bir şekilde yurt dışından gelen ta
leplere işçi göndererek yurt dışında çalışmak is
tiyen vatandaşlara hizmet ederken, istismarcı 
aracılarla etkili mücadelesine de devam etmek-
ıtedir. Bu konuda yalnız 1970 yılında 44 aracı 
hakkında gerekli işlem yapılmış ve konu 0. 
savcılıklarına intikal ettirilmiştir. Muhtelif ve
silelerle kurum aracılığı dışında yurt dışına ça
lışmaya gitmenin olumsuz sonuçlara yol açacağı 
da her fırsatta ve bütün yayın organlariyle açık
ça anlatılmaktadır. 

Yabancı ülke yetkilileriyle, gerek ülkemizde, 
gerekse bizzat işçilerin bulundukları yerlerde 
konuyla ilgili görüşme ve incelemeler yapılmış
tır. Bu ülkeler de kaçak işçilerin kötü durumla
rına çareler aramaktadırlar. Bu arada, tabiî ki 
kaçak işçi çalıştıran işverenlerle daha titizlikle 
mücadele etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdaşlanmızın kanun dışı yollardan yurt 
'dışına çıkmalarının hem kendileri, hem de yurt 
için büyük bir sorun yaratacağının anlatılması; 
bu konularda aldatıcı ve çıkarcı aracılara kan
mamaları için yoğun bir uyarma kampanyası yü
rütülmektedir. Bunun yanısıra aracıların kanun 
önlünde suç olan davranışlariyle de savaşılmak-
tadır. 

Bu işçilerin turist pasaportu iüe topluca yurt 
dışma çıkmalarına engel olunması Anayasanın 
sağladığı yolculuk hürriyeti hükümleri karşısın
da mümkün görülememektedir. 
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EBu durumda yurt dışına akımı önliyeb'ilmek 
için çıkar yol olarak sürekli uyarmalar yapıl
ması ve çıkarcı aracılarla mücadele edilmesi 
kalmaktadır. 

Saygılarımla. 
Atilâ ıSav 

Çalışma Bakanı 

15. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya'nın Göynücek ve Taşova ilçelerindeki es
nafın kredi imkânına dair soru önergesi ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/572) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile rica ederim. 

17 . 5 .1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. — Amasya - Göynücek ilçesinde bir tek Zi
raat Bankası Şubesi mevcuttur. Bundan başka 
hiçbir bankanın şubesi bulunmamaktadır. Tek 
dayanağı ve ümit kaynağı Ziraat Bankasının 
Şubesi olmasına rağmen, Göynücek ilçesinin ti
caretle iştigal eden esnafı bankanın bu şubesin
den kredi alamadıklarından yakınmaktadırlar. 

Küçük bir ilçe olan Göynücek'in ve esnafı
nın gelişmesini temin bakımından müracaat sa
hiplerine kredi temini ne zaman mümkün ola
caktır? Bugüne kadar kredi verilmeyiş sebebi 
nedir? 

2. — Gün geçtikçe bir gelişme istidadı göste
ren ve Esnaf Kefalet Kooperatifi de kurularak 
faaliyete geçen Taşova ilçesine Halk Bankası 
şubesinin açılması düşünülmekte midir? Ve han
gi yıllar programında yer alacaktır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15.7.1971 
içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 12716 

Banka ve Kredi 

Konu: Amasya Milletveki
li Vehbi Meşhur'un yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 6 . 1971 gün ve 3761/28304 - 7/572 

sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
Göynücek ve Taşova ilçelerindeki esnafın kredi 
imkânına ait yazılı soru önergesi üzerine keyfi
yet ilgisine binaen T. C. Ziraat Bankası ile T. 
Halk Bankası Genel Müdürlüklerine incelettiril
miştir. 

T. 0. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 
alınan 26 . 6 . 1971 £rün ve 668/189619 sayılı 
yazıda; Göynücek Şubelerine, bölgeleri sahasın
da ticaretle iştigal eden ve ticari kredi talebinde 
bulunan firmalardan durumları müsait olanlara 
kredi açılması konusunda Mart 1971 ayı içinde 
yetki verildiği, bu yetki talimatları esaslarının 
geciktirilmeden yerine getirilmesi hususunun ye
niden tebliğ edildiği, 

T. Halk Bankası Genel Müdürlüğünün 
22 . 6 . 1971 gün ve 261/39103 sayılı cevabi ya
zısında ise; 

Nüfusu gayet az olan Göynücek ilçesinde 
müstakil bir esnaf kefalet kooperatifi kurulma
sının bugün için idari ve teknik yönden rantabl 
olmıyacağı, adı geçen mahaldeki esnaf ve sanat
kârların Amasya Esnaf Kefalet Kooperatifi ka-
naliyle kredilendirildiğl ve bu maksat için 
175 000 lira plasman tahsis edildiği, 

Öte yandan örgütlenmenin yıllık program
lar dâhilinde uygulandığı, hazırlanan 1971 yılı 
programına göre, Bankalarının malî ve teknik 
olanakları ölçüsünde hazırlıkları tamamlanan 
yerlerin tesbit edildiği, bu nedenle Taşova ilçe
sinde şimdilik şube açılmasının mümkün olma
dığı, 

Bildirilmiştir. 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ayhan Çilingiroğlu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

16. — Amasya Milletvekili^ Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili Merkez ilçeye bağlı bâzı köylere ya
pılan sulama nedeniyle köylülerin borçlarına 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun yazılı ceva
bı. (7/581) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile rica ede
rim. 27 . 5 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehlbi Meşhur 
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1. Amasya merkez ilçeye bağlı Aksalur, 
Kızılca, Çayköyü İKarakÖprü, Dadı, Kapıkaya, 
'SıraJböcekhane, OrmanJbağlan, Helvacı, Yazı-
(bağları, Karasenir, köyleri v. s. 15 000 dönüm 
araziyi içine alan bir bölgeye 1946 yılında cazi
beli sulama tesis ve kanalları yapılmıştır. 

2. Aradan 20 sene geçtikten sonra 1967 yı
lında beher dönümden DSİ tarafından onbirer 
lira tahsile başlanmıştır. Adı geçen köylüler ara
sında bu uygulamanın 50 sene devam edeceği 
şayi olunmakta, vatandaş endişe duymakta

dır. 
3. Adı geçen sulama tesisinin proje ve ma

liyet miktarı nedir? 
4. DSİ tarafından alındığı iddia edilen dö

nüm başı para miktarı ne kadardır? Ve kaç se
ne devam edecektir? 

5. Bölgedeki arazi sahiplerinin ödemekle 
yükümlü oldukları borçlarının yekûn miktarı 
ne kadardır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 112-71/11-374/469 

9 . 7 . 1971 
Konu : Amasya Milletvekili 
Sayın Vehbi Meşhur'un yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü; 10 . 6 . 1971 

gün ve 7/581 - 3780/28420 sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 

Amasya ili merkez ilçeye bağlı bâzı köylerde 
yapılan sulama nedeniyle köylülerin borçlarına 
mütedair yazılı soru önergesi cevabı ilişikte us-
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
ihsan Topaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un,, 
«Amasya ili merkez ilçeye bağlı bâzı köylerin
de yapılan sulama nedeniyle köylülerin borç
larına» mütedair yazılı soru önergeısi cevabıdır. 

Amasya merkez ilçeye bağlı Aksalur, Kızıl
ca, Çayköyü Karaköprü, Dadı, Kapıkaya, Sıra-
böcekhane, Ormanbağları, Helvacı, Yazıbağları, 

Karasenir, köyleri v.s. 15 000 dönüm araziyi 
içine alan bir bölgeye 1946 yılında cazibe il 
sulama tesis ve kanalları yapılmıştır. 

iSoru : 1 
Aradan 20 sene geçtikten sonra 1967 yılın

da beher dönümden DSİ. tarafından onbirer 
ura tahsile başlanmıştır. Adı ge'çen köylüler 
arasında bu uygulamanın 50 sen« devam ede
ceği şayi olunmakta, vatandaş endişe duymak
tadır. 

Oevap : 1 
Sulama tesislerinin inşası ve işletme bala

mı için DSİ. G-enel Müdürlüğünce yapılan mas
rafların faydalanan tarafından geri ödenmesi, 
6200 .sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddelerdi 
hükmündendir. 

Amasya bahçeleri sulamasına ait masraf
ların 1967 yılından itibaren faizsiz olarak 50 
yılda ve eşit taksitlerle faydalananlar tara
fından geri ödenmesi ise, Bakanlar Kurulunca 
29 ,. 6 . 1966 tarih ve 6/6669 sayı ile karara 
bağlanmış olup keyfiyet, 6200 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin (d) bendi uyarınca ilgilile
re duyurulmuştur. 

Soru : 2. 
Adı geçen sulama tesisinin proje ve mali

yet miktarı nedir? 

Cevap : 2. 
Sulama tesislerine, paranın inşaatı yılına 

ait değeri üzerinden, 1965 yılı sonuna kadar 
8 418 768 Tl. harcanmıştır. Bu masrafa etüt, 
plân, proje ve kontrollük giderleri dâhil edil
memiştir. 

ıSoru : 3. 
DSİ. tarafından alındığı iddia edilen dönüm 

başı para miktarı ne kadardır? Ve kaç sene de
vam edecektir? 

üevap : 3. 
Yukarda bahsolunan kararnameye göre su

lanan beher dekara düşen yıllık yatınım tak-
sidi; 

Tesis maliyeti (1965 yılı sonuna kadar) 
: 8 148 768 Tl. 

En çok sulama sahası : 15 711 Da. 
ademe süresi : . 50 Yıl 
Yıllık ödeme : 10 72 Tl./Da. 

olarak tesbit edilmiştir. 
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Tesislerin isletme ve bakım hizmetleri için 

yapılan yıllık işletme ve bakım masrafları ile 
yukarda sözü. edilen yıllık yatırım taksidi top
lamının, sulama tesisleri ile sağlanan net ge
lir artışının % 15 ini geçmemesi hususu, üc
ret tarifelerinin hazırlanması sırasında önem
le dikkate alınmaktadır. 

IBtt fltibarla sulamacıların ödemede güç 
durulma düşmeleri ve bu yüzden de endişe için
de bulunmaları söz konusu değildir. 

ıSoru : 4. 
Bölgedeki arazi sahiplerinin ödemekle yü

kümlü oldukları borçlarının yekûn miktarı ne 
kadardır? 

'Cevap : 4. 
3 ncü maddede belirttiği gibi yıllık ödeme 

miktarı 10 72 Tl./Da. olarak ıtesbit edilmiştir. 
Oysaki yıllık işletme bakıım masrafı ile yıllık 
yatırım taksidi toplamı olan 33 Tl./Da. sula
ma ücreti, sulama tesisleri ile sağlanan 288 
Tl./Da. ortalama net gelir artışının sadece % 
11,5 nu teşkil etmektedir. 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Ziraat odalarının ıslahına dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in yazılı ceva
bı (7/582) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Taran Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

25 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Ziraat odalarına üye olan çiftçilerimizden ve 
tarım işçilerimizden alman aidatın odalarda ay
rı ayrı birbirini tutmıyan uygulamalar yapıl
dığı vatandaşların şikâyetlerinden anlaşılmak
tadır. 

Köylümüzü bu külfetten kurtararak, görevli 
memur ve müstahdeme ödenecek maaşın Devlet 
tarafından temini ile çiftçi ve tarım işçilerimiz 
için pekte verimli olmıyan ziraat odalarının ıs
lahı ve verimli hale getirilmesi için her hangi bir 
çalışma var mıdır? 

Bu konuda Sayın Bakanlığınızın görüşü ne
dir? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 22 . 6 . 1971 

Teikik ve istişare 
Kurulu Başkanlığı 
No. : 1480/51144 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 10 . 6 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar 7/5S2-3781/28417 sayılı yazıları 
Ziraat Odalarının ıslahına dair Amasya Mil

letvekili Vehbi Meşhur tarafından verilen yazılı 
sora önergesiyle ilgili karşılığımız ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Tarım Bakanı 

M. Orhan Dikmen 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhurun 
yazılı soru önergesi 25 . 5 . 1971 

Soru : Ziraat Odalarına üye olan çiftçileri
mizden ve tarım işçilerimizden alman aidatın 
odalarda ayn ayrı biıMrini tutmıyan uygulama
lar yapıldığı vatandaşların şikâyetlerinden an
laşılmaktadır. 

Köylümüzü bu külfetten kurtararak, görevli 
memur ve müstahdeme ödenecek maaşın Devlet 
tarafından temini ile çiftçi ve tarım işçilerimiz 
için pekte verimli olmıyan ziraat odalarının ıs
lâhı ve verimli hale getirilmesi için her hangi 
bir çalışma varını dır? 

Bu konuda Sayın Bakanlığınızın görüşü ne
dir? 

Soru ile ilgili görüşümüz : 
1. Ziraat Odalarına yalnız mal sahibi, kira

cı, yarıcı veya ortakçı durumunda olan çiftçiler 
üye olmaktadır. Tarım işçileri üye olamamak
tadır. 

2. Ziraat Odaları üyelerinden alman giriş 
ücretleri ve aitdatlarla ilgili hükümler, uygula
malardaki aksaklıklar dolayısiyle, 7 . 1 . 1971 
gün ve 1330 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununda yapılan bu değişikliğe göre 
aidat ve giriş ücretlerinin miktarları ve almma 
usulleri oda üyelerini sarsmıyaoak ve tedirgin 
etmiyecek şekilde düzenlenecektir. 

Bilindiği üzere; kanunda miktarları ile ilgili 
esaslar belirtilmiş olan bu ücret ve aidatların 
tahsiline ait usuller tüzüğe bırakılmış ve bu 
tüzüğün hazırlık işleri henüz bitirilmemiştir. Bu 
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itibarla, halen üyelerden giriş ücreti ve aidat 
tahsilleri yapılamamaktadır. Tahakkuk ettiril
miş eski alacakların tahsili bakımından çiftçilere 
gerekli kolaylıkların gösterilmesine çalışıl
makta ve Odalar Birliği münferit ve müteferrik 
uygulama aksaklıklarını önlemeye gayret etmek
tedir. 

3. Zirat Odaları özel kanunla kurulmuş tü
zel kişiliği haiz meslekî mahiyette kamu kuru
luşlarıdır. Tarım Kooperatifleri ve çiftçi bir
likleri gibi kuruluşlardan farklı olan ve ileri 
ülkelerde benzerleri bulunan bu teşekküller he
nüz teşkilâtlanma ve gelişme safhasmdadırlar. 
Bu itibarla kanuni görevlerini tam olarak yap
ma, doîayısiyle Türk çiftçisine ve tarımına öz
lenen şekilde faydalı olma durumuna henüz gi
rememişlerdir. Kuruluş kanununda yapılan son 
değişikliklere göre odalar birliği bu konular
da yoğun bir faaliyet içine girmiş bulunmakta
dır. Bunların neticeleri alındıkça çiftçilerimiz 
faydalandıkları ölçüde odaları benimsiyecekler-
dir. 

4. Kanuni kuruluş nitelikleri itibariyle Oda
lar ve Odalar Birliğinde çalışan memur ve müs
tahdemlerin ücretlerinin Devletçe ödenmesi 
mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte ka
nunda yapılan değişikliklerle odaların kamu 
kesiminden devamlı malî yardım görmeleri sağ
lanmıştır. Meselâ: T. C. Ziraat Bankasının ya
pacağı yıllık yardımın asgari haddi 800 000 li
radan 1 milyon liraya çıkarılmış, Hazine yar
dımı olarak her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 
en az 2 milyon lira konacağı kanunla tesbit edil
miş bulunmaktadır. Nitekim, 1971 yılı Tarım 
Bakanlığı bütçesine bu maksatla 2 milyon lira 
konmuştur. 

Bu yardımların yerinde kullanılması sure
tiyle Ziraat Odalarının çiftçileri zor durumlara 
düşürmeden kuruluş ve bünyelerinin düzeltil
mesi ve daha verimli çalışmalarda bulunmaları
nın sağlanması için geliştirilmesine çalışılan 
Odalar Birliği vasıtasiyle ve Bakanlığımın ilgili 
kuruluşlarınca gerekli kontrol ve desteklemeler 
yapılmaktadır. 

Cevap olarak bilgilerine arz ederim. 

18. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Devlet hastanelerinde görevli personelin görev
lerini kötüye kullandıkları iddiasına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Türkân AkyoVun yazdı cevabı (7/585) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygı ile rica ede
rim. 

24 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. Devlet hastanelerinde görevli çoğu tabip
lerin hastalardan vizite parası almadan ne 
muayene ve ne de hastaneye kabul etmemek gibi 
bir itiyata saptıkları. 

2. Her türlü imkân ve ihtiyaçları Devlet 
tarafından karşılanarak Devlet hastanelerinde 
ameliyat olacaklardan dahi pazarlık yolu ile 
para aldıkları vatandaşların şikâyetlerinden an
laşılmaktadır. 

3. Vatandaşlarımızın müşteki olduğu bu 
konuda önleyici ne gibi tedbirler düşünlmekte-
dir. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 5 . 7 . 1971 

Bakanlığı 
Bakan 
1603 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 . 1971 tarih Kanunlar Müdür

lüğü : 7/585-3784/28416 sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından verilen 24 . 5 . 1971 tarihli soru öner
gesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
yazılı soru önergesine cevabım. 

Soru : Devlet hastanelerinde göreyli çoğu 
tabiplerin hastalardan vizite parası almadan ne 
muayene ve ne de hastaneye kabul etmemek 
gibi bir ihtiyata saptıkları. Her türlü imkân ve 
ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanarak Dev
let hastanelerinde ameliyat olacaklardan dahi 
pazarlık yolu ile para aldıkları vatandaşlann 
şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. 
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Cevap : Sorularda geçen hususlar genel ol
mamakla "beraber zaman zaman vuku bulmak
tadır. 

Soru : Vatandaşlarımızın müşteki olduğu bu 
konuda önleyici ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir. 

Cevap : Ekte gönderilen ve evvelce valilik
lere yollanan daimi genelgelerimizde de belir
tildiği gibi, hastanelere müracaat eden hasta
lardan hangi şartlar altında ücret alınacağı ve 
kimlerin ücretsiz olarak tedavi göreceği 181 sa
yılı hastaneler talimatnamesinin hükümleri uya
rınca sarahaten belirtilmiştir. 

Mevcut mevzuat hükümleri dışında işlem ya
pan tabipler için derhal kovuşturma yapılmak
ta, bu konudaki vâki şikâyetler değerlendirile
rek mahallinde gerekli tahkikat Bakanlığımız 
yetkililerince yürütülmek ve lüzumlu kanuni 
muamelelere tevessül edilmektedir. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

19. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Devlete ait lojmanlara dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergün'ün yazık ceva
bı. (7/586) 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından vazıh olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile rica öderim. 

24 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. 'Saraçoğlu mahallesindeki blok, apart
man /ve daire miktarı ne kadardır?. 

2. Bu dairelerdeki oturanların ödedikleri 
aylık kira bedelleri ayrı ayrı (belirtilmek üzere 
miktarı nedir? 

3. Yurt çapındaki 'Devlete ait bilûmum loj
manların icarları kaç senede bir tesbit edilir? 

4. Bu. lojmanların icarları en son hangi se
nenin tesbitine göre işlem görmektedir? 

5. Yoldan, sudan, iokuldan mahrum bugü-
nedek Devlet eli girmemiş, yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında hâlâ mağara hayatı yaşıyan 
köylümüzün vasıtalı veya vasıtasız olarak öde
dikleri vergilerle yapılan, her türlü konforu 
haiz Devlete ait bilûmum lojman ve meskenler
de 'ikâmet eden yüksek derecede maaş alan müs-

tecirlerin, geçimi çok dar bir müstahdemin öde
diği icar kadar icar vermedikleri halkımızın 
dikkatini çekmektedir. Sayın Bakanlığınız bu 
konuda ne gibi tedbirler düşünmektedir? Bu 
ad? etsiz uygulama hakkındaki görüşünüz nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

MiF Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : 4 Ks. 1. Md. 

Sayı : 3121 - 779 (3) 1488 
1 . 7 . 1971 

Konu : Namık Kemal mahallesi 
memur konutları hakkında not. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 16 . 1971 tarih ve <Genel Sekreter
lik Kanunlar (Müdürlüğü 7/586 - 3785/28414 sa
yılı yazı. 

Memur konutları hakkında, Amasya Millet
vekili Vehbi Meşihur tarafından verilen yazılı 
soru lönergesine, Bakanhğımızca Yerilen cevabı 
yazının noksanları tamamlanarak ilişikte sunul
muştur. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Millî Emlâk Genel Müdürü 
Feyyaz Yalçınkaya 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : 4 Ks. 1. Md. 

Sayı : 3121 - 779 (3) 14411 
25 . 6 . 1971 

iKonu : Namık Kemal mahalle
sindeki memur konutları hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10 . 6 . 1971 tarih ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/586 - 3785/28414 sa
yılı yazı. 

Memur konutları hakkında, Amasya Millet
vekili Vehbi Meşhur tarafından verilen yazılı 
soru 'önergesine, Bakanlığımızca verilen cevabı 
yazıdan İM nüshası ilişikte sunulmuştur. Arz 
olunur. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 
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Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafından Namıkkemal (Saraçoğlu) Mahallesindeki memur 
'konutları için sorulan hususlar 

1. Namıkkemal Mahallesinde 75 blok apartmanda 434 daire vardır. 

2. Bu dairelerde (tipler itibariyle) oturanların ödedikleri kira bedelleri, 

Konntam tipi 

Orta Daire 
Yan » 
Birinci Kat 
Üst > 
Birinci » 
t&t » 
Birinci » 
Ü*t » 

Birinci » 
tfefc » 
Birinci » 
Ü«t » 
Birinci » 
tfet » 

*1 
A$ 

ci 

Dj 
E? 

H 

Blok apartman 
adedi 

8 

10 

28 

6 

9 

6 

+ 2 

75 

Daire adedi 

24 
48 
20 
40 
56 
76 
12 
28 

8 
12 
24 
18 
36 
12 
12 
8 

'434 

M2 si Aylık kirası 

66 
96 
90 

100 
103 
110 
148 
104 

146 
154 
101 
108 
110 
116 

106 
1̂ 4 
144 
160 
166 
176 
237 
247 

m 
234 
247 
162 
173 
176 
186 

4®4 daireden bir ayda 78 284 ve bir sene
de 939 408 TL kâra alınmaktadır. 

3. Yurt çapındaki Devlete ait lojmanların 
kiralarını tesbit için belirli bir süre kabul edil
memiştir. Bu tesbit, günün icaplarına göre, 
lüzum hâsıl oldukça, Bakanlar Kurulu kara-
riyle kabul edilen yönetmeliiklerle ayarlanmak
tadır. 

4. Memur konutlarının kiraları en son 
17 . 5 . 1963 tarihli ve 6/1752 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına istinaden, Memur Konutları 
Yönetmeliği gereğince saptanan, 1 . 6 . 1963 
tarihinden itibaren alınmaktadır. 

'5. Memur konutları mesken buhranı kar
şısında memurların müşkül durumlarını ber
taraf etmek gayesiyle genel kira rejimi dışında 
4626 sayılı Kanunun verdiği yetki içinde dü
zenlenen ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe ko
nulan Memur Konutları Yönetmeliğine göre 
idare edilmekte ve bu konutlar Hazineye gelir 
temininden ziyade sosyal amaç taşımaktadır. 

'Sosyal amaç; daha ziyade kamu sektörünün 
önemli isterinde çalışan ve aldığı aylıkla sosyal 
durumuna uygun bir konut sağlayamıyan per
sonele genel ölçülerden daha ucuz bir bedelle 
ve imkân nisbetinde birer konut tahsisidir. 

Nitekim 1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 49 ncu maddesi bu 
hususu teyid etmekle beraber, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 194 ncü maddesin
de de; personel için kira karşılığı olmadan- eş
yalı ve eşy&sız konut tahsis edilebileceği hük
münün konulmuş olması, memur konutlarının 
kazanç maksadiyle yaptırılmamış olduğuna bir 
işarettir. 

iBu itibarla memur konutlarında kiranın 
serbest kira rejimine göre tesbit edilmesi dü
şünülmemektedir. 

Bununla beraber Memur Konutları Yönet
meliğine tabi bilûmum konutların kira bedel
lerine münasip oranda zam yapılacaktır. 
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20. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
25 - 26 . 3 • 1971 tarihinde Suluova ilçesinde iş
lenen cinayete dair soru önergesi ve Adalet Ba
kam İsmail Arar'm yazılı cevabı (7/587) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

28 . 5 .1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

25 - 26 . 3 . 1971 gecesi Suluova ilçesinin Ha-
cıihayta mahallesinden Osman Aydın eşi ve 
Osman Kaya kızı Naciye Aydın'ın, kocası ve 
isimlerihide belirttiği bâzı kişiler tarafından 
hunharca öldürülüp olaya intihar süsü veril
diği Suluova'nın orta mahallesinde seyyar sa
tıcılık yapan ölü Naciye'nin babası Osman Ka
ra'nm siyasi parti genel başkanlarına yazdığı 
mektuplardan anlaşılmaktadır. 

1. Naciye Aydın adlî rapora göre beyin 
kanaması geçirmişmidir? 

2. Vücudunda darp ve sopa yaraları tes-
hit edilmişmidir? 

3. itiraz üzerine 12 gün sonra tekrar Amas
ra 'dan gelen tabip tarafından otopsisi yapı
lan Naciye Aydın'ın her iki raporu birbirine 
paralelmidir? 

4. Olayla ilgili sanık olarak yargılanan ve 
tevkif olan kaç kişi vardır?. 

İT. C. 
Adalet Bakanlığı 

löeza. iş. G. Müdürlüğü 
«Sayı : 29072 

19 . 6 . 1971 
Konu : Amasya Milletvekilli Veh-

ıbi Meşjhur'un soru önerge
sinin cevapliandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 10.6.1971 gün ve 7/587-3786/28425 
sayılı yazılarımız : 

25 - 26 Mart 1971 tarihinde Suluova ilçe
sinde işlendiği iddia olunan bir cinayet ola
yı ile ilgili olarak Amasya Milletvekili Sayın 
Vehbi Meşhur tarafından Bakanlığımıza yö
neltilmiş bulunan 28 . 5 .1971 günlü yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

25 - 26 Mart 1971 tarihinde, Suluova ilçe
sinin Hacıhayta Mahallesinden «kızı Naciye Ay
dın'ın öldürülmesi hâdisesi ile ilgili olarak, adı 
geçenin babası Osman Kara tarafından 28.3.1971 
30.3.1971, 3.4.1971 tarihli dilekçeler ve telle Ba
kanlığımıza şikâyette bulunulduğu, kendisinin 
aynı konuda Cumhuriyet Başsavcılığına ve Baş-
başfcanlıga vâki müracaatlarının da Bakanlığa in
tikâl ettirildiği, mezkûr şikâyetlerde; kızı Naciye 
Aydın'ın, kocası Osmıan Aydın ile kayınpederi 
Osman işler, kayınvalidesi Fatma işler ve gö-
rümcesi Huriye tarafından dövülerek öldürül
düğü halde, tavana iple asılmak suretiyle ola
ya intihar süsü verildiği, ilk muayene neticesi 
defnine ruhsat verilip, ancak müracaatı üze
rine yapılan otopsi neticesi, ittihaz olunan ra
por muvacehesinde cesetten alınan parçaların 
Adlî Tıp Meclisine gönderildiği, bu konudaki 
işlemlerin geç yapılıp, sanıklardan Osman Ay
dın dışında diğer sanıkların tevkif edildikleri 
ve olayla gerekli' şekilde ilgilemmiyen C. Sav
cısının hâdiseyi kapatmak istediği ve bâzı men
faatlerin bahis konusu olduğu iddia ve ifade 
edilmiş, ilk şikâyetin Bakanlığa intikâli üze
rine, iddia konusu hususların 2 . 4 . 1971 tari
hinden itibaren incelenmesine tevessül oluna
rak, Amasya Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı ta
rafından yürütülen ihzari tahkikat sırasında, 
bizzat ifadesine başvurulan Osman Kara, şikâ
yetinin olaya intihar süsü verilmesinden ve 
hu konudakü ilk rapora itibar edildiği şüphe
sinden ileri geldiğini beyan etmiş, öte yandan 
bu konuda yapılan tahkikat sonucu, 31.3.1971 
tarihinde 1971/187-71 sayılı talepname ile Na
ciye Aydın'ı döverek öldürmekten sanık ola
rak yukarda isimleri zikredilen 4 sanık hak
kında sorgu hâkimliğine kamu dâvası açıldığı, 
sanıklardan Naciye'nin kocası Osman Aydını 
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ile görüımcesi Hüriye'nin mahkemece tevkifleri
ne karar verilerek, bu iM sanık hakkında mev-
kufen, diğer 2 sanık hakkında da gayrimev-
kuf olarak yapılan ilk tahkikata devam olun
duğu, Naciye Aydm'm ölüm sebebine dair ra
porlar arasındaki mübayenet dolayısiyle, mü
talâası alınmak üzere ilgili soruşturma evrakı
nın, bu husustaki raporlar ve cesetten alınan 
parçalarla birlikte Adli Tıp Meclisine gönde
rilmiş olup, halen mezkûr Meclis mütalâasına 
intizar olunduğu, sonucuna göre kanuni gere

ğinin yerine getirileceği, Amasya C. Savcılı
ğınım son 21 . 5 . 1971 günlü cevabi tezkeresi 
ile bildirilmiş, diğer taraftan Osman Kara'nm 
ilgili C. Savcısından vâki şikâyetlerinin de. Ba
kanlığımızca ayrıca incelenmekte bulunduğu, 
bu konudaki dosya münderecatından anlaşıl
mıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

ismail Arar 
Adalet Bakanı 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısına verilen açık oyiann sonucudur 
(Çoğunlluk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melun Kemal Küçükte-
pepmar 
Turgut Topaloğlu 
(Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefkâ Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haimidi Hamamcıoğlu 

1 ö 

Afla İhsanı Ulubahşi 
ANKARA 

Orhan Alp 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Akçaboğlıı 
İhsan Ataöv 
Hasam Ali Gülcaın 

AYDIN 
Fikret Turhan gil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kdmal Erdemi 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 319 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özb^v 
Nadir Yavuzkan 

'BURSA 
Nail At]ı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 

DİYARBAKIR 
Behzait Eğildi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuız 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah îzmcn 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 

IZMlR 
Burhanettlin Asut'ay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Keimal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kaibadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettirı Başer 
Esat Kıratlıoğkı" 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
ismet Yalçıner 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Tevfik Komitan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Cevat Küçük 

[Reddedenler] 
KONYA 

Orhan Okay 
KOCAELİ 

Vehlbi Engiz 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

URFA 
Necmettin Oe^heıri 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Kevni Nedimoğihı 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

Yekûn 

i>&<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

134 NOÜ BİRLEŞİM 

Öl . 7 . 1971 ÇarşamJba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
-2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis-
yonrna üye seçimi. (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtıma tarihi : 
12 . 7 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12&. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

4. — Harfe Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve-



lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Emgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bilfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
('2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16. 6.1971) 

9. — İstanbul Milletvetkili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

.10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanm ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla (Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 noi bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

il3. — ISakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — (Bundur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Oumlhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İsltanbuıl Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nçı madde-
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sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet ıSenatiosu. İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
(kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12-. 7 . 1971) 

X 21. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa İbağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
.tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) (Dağıtana 
tarihi : 16 . 7 . 1971) 

22. — (Bursa Milletvielkili Kasım, Önadım'm 
Ticari İşletme Rehni kanunu teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/17; Cumhuriyet Senato
su : 2/311) (S. Sayısı : 128 e 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine 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) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve uıstalılk 'kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışana ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçdıci Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maûliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 ^arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 aıcü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 



(kanını teklifleri ve Çalışma ve Plân koımisyon-
îd,rından 8 >eır üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de- " 
ğişiklikleir yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Milî 
kıyı'lar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku-
rul'an 7 numaralı Geçici Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm i 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta- j 
rihi : 11 . 5 . 1971) I 

13. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
masnedileoılere giyecek ve teçhizat verümesi 
hakkında kanun tasarısı ile Tralbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek eübise ve teçhizat hak
kında kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

14. — Harıb Akademileri kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili İlhami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademiılerıi kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen S er üyeden kurulu 22 numarallı Geçici 
Komisyon rapora (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

15. — İstanbul Milletvekili Eşref Dcrinçay 
ve Kâzım özeke ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazean ve 7 arkadaşının, 506 sayılı J 

Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril 
meşine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 16. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

17. — 14 . 7 . 1965 (tarihli ve ı657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek 'geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

18. — Edirne'nin (Lalapaişa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.19S7 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

19. — Kastaımıonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru ('3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

20. — IBoğazhyan ilçesine Ibağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü ŞaJhin'den doğma Mehmet -Ali 



oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu ('3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

•21. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 . doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

,22. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

23. — !2ile iliç esinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 3'5, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu AJbidin Demirbağ'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

24. — İstanbul ilinin .Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 

15 . 6 . 1971) 
.25. — Aykut Alpetfg-ün'ün, özel affına dair 

ikanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 26. — Afyon Milletvekili Kıza Çerçcl ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması rmaıksaıdiyle Türk Hava 
Kuvveti erinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

27. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 28. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

29. — Nevşehir (Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 30. Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se
çilen 3 er üyeden İmrulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

31. — 7126 sayılı iSivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 32. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

• * 

(Millet Meclisi 134 ncü Birleşim) 
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W : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : | 2 8 © 2 n C I 6 K 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in Ticari İşletme rehni kanunu 
teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Ko

misyonu raporu (M. Meclisi : 2 /17; C. Senatosu : 2 /311) 

<<Not : Cumhuriyet Senatosu : 1551 ve eki) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11160-2/311 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 3 . 1971 gun ve 123 safyıllı yazınız: 
Ticari İşletme Rehni kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunun 10 . 6 . 1971 tar ihl i 74 ncü Birleşitoıiınde aynen ve işarı oyla kabul 
.edilerek, dostta üşükfte göniderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

SaytgılıanfoılLa. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet İSenaJtosu Başkanı 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 29 . 4; 10 . 6 . 1971 tarihli 64 ve 74 ncü birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 6 . 1971 (tarihli ve 11160 - 2/311 numaralı tezkereniz : 
İlgideki tezkerenizde, Ticari İşletme Rehni kanun teklifinin Milet Meclisince kabul olunan met

ninin Cumhuriyet Senatosunca da aynen kabul olunduğu bildirilmekte ise de; yapılan inceleme
de, Cumhuriyet Senatosunun 10 . 6 . 1971 tarihli 74 ncü Birleşiminde Sayın Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine tarafından verilen ve 5 nei maddenin tekriri müzakeresi ile 
3 ncü fıkradaki «reihnıin» kelimesinin «rahmin» olarak düzeltfflmesine dair önergesinin görüşülerek 
önerge doğrultusunda maddenin değiştirildiği tesbit olunmuştur. 

Millet Meclisince kabul olunan metin ve bu metne mesnet teşkil eden kanun teklifi ve komisyon 
raporlarında bu kelimenin açıkça «rehnin» olarak yazıldığı, bu durumda Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliğini tashih olarak kabulüne imkâ n bulunmadığı binaenaleyh kanun teklifinin, Ana
yasanın 92 nei maddesi uyarınca işleme tabi tutulacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 



Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/17 
Karar No. : 93 

7 . 7 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, Ticari işletme relini kanurnı teklifinin Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metni üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve 5 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki «rehnin» kelimesi
nin «rahmin» şeklinde değiştirilmesi benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
istanbul 

/ . H. Tekinel 

içel 
M. Artkan 

Konya 
. 0. Okay 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Kars 
T. Artaç 

Erzurum 
8. Erverdi 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Diyarbakır 
B. Eğitti 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Konya 
K. îmer 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 
METlN 

Ticari işletme renni kanun teklifi 

Rehin hakkının doğumu 

MADDE 5. — Rehin hakkı ticari işletme 
sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacak
lının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin ka
yıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanat 
Siciline tescil ile doğar. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 
gün zarfında tescil talebedilir ve ilgili sicil me-
murluğunca bu işlem yerine getirilir. 

Ticari işletmeye dâhil unsurlardan bir kısmı 
üzerinde rehnin tasarruf hakkı bulunmaması 
halinde Medeni Kanunun 853 ncü maddesinin 
buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki kay
da istinadederek rehin hakkı iktisabedenin bu 
iktisabı muteberdir. 

Tescil hare ve masraflarının hangi tarafa 
aidolaeağı rehin sözleşmesinde belirtilir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL, 
ETTİĞİ METİN 

Ticari işletme relini kanun teklifi 

Rehin hakkının doğumu 

MADDE 5. — Rehin hakkı ticari işletme-
sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacak
lının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin ka
yıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanat 
Siciline tescil ile doğar. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 
gün zarfında tescil talebedilir ve ilgili sicil me-
murluğunca bu işlem yerine getirilir. 

Ticari işletmeye dâhil unsurlardan bir kısmı 
üzerinde rahinin tasarruf hakkı bulunmaması 
halinde Medeni Kanunun 853 ncü maddesinin-
buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki kay
da istinadederek rehin hakkı iktisabedenin bu 
iktisabı muteberdir. 

Tescil hare ve masraflarının hangi tarafa 
aidolaeağı rehin sözleşmesinde belirtilir. 

M. Meclisli (ıS. Sayım 128 e 2 nci Ek) 



Dönem : 3 0 0 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : G Ö Z 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/487; 
C. Senatosu : 1/1240) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1589) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği - 9.7. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11474-1/1240 

BÜTÇE KABIMA' KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 21 . 6 . 1971 gün ve 106 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe (Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumıhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 8 . 7 . 1071 tarihli 86 ncı Birleşimimde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oyl neticesi : 94 
I ; 

Kabul : 94 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.7. 1971 

Esas No. : 1/487, C. S. 1/1240 
Karar No. : 131 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 7 . 1971 tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen kabul edi-
Bleın «Onman Genel [Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 'değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» ve Büliçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa tsunulur. 
Bütçe Karma (Komisyonu Başkanı' Y. 

'Sözcü 
Ankana Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 




