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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutana"* özeti. 200 
2. — Gelen kâğıtlar 200 
3. — Demeçler ve scylevler 200 
1. — İstanbul Üyesi Fikret Gündo-

ğan'ın; geçen birleşimde İş Kanunu ta
sarısının birinci maddesi üzerinde grup 
adına söz istediği halde Başkanın madde
lerin görüşülmesinde grup adına söz ver-
menin teamülden bulunmadığından, İçtü
zük hükmünün sarahati karşısında tutu
munun yanlış olduğuna dair demeci. 200:201 

2. — Başkanın, maddelerin görüşül
mesinde gruplar adına söz verilmemesi yo
lundaki tatbikatının teamüllerine uygun 
olduğuna, bununla beraber konuyu Baş
kanlık Divanına götüreceğine dair beya
nı. 201 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âmil 
Artus'un; Cumhurbaşkanı ile Fransa'ya 
yaptığı seyahat intihalarına ve Fransa'nın 
Türk dostluğuna verdiği ehemmiyete 
dair demeci. 201:204 

4. — V-an üyesi Ferid Helen'in; piya
sadaki para darlığına ve durumun ıslahı 
gerektiğine dair demeci. 204:205 

5. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-

Sayfa 
mm; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
Kudüs'ün statüsü hakkında alınan karara 
İsrail'in uymak istemediğine, bu suretle 
Birleşmiş Milletler Kuruluna beslenen 
ümitleri sarstığına dair demeci. 205:2Ö6 

4. — Görüşülen isler 206 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclsince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/303; Cumhu
riyet Senatosu 1/790) (S. Sayısı -.934) 203: 

207,233:234 
2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 

Bütçe kanunu ile bu kanuna bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/802 
(S. Sayısı 905) 207,207:200 

3. — 1987 yılı Bütçe Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/397; Cumhuriyet Senatosu 
1/803) (S. Sayısı : 966) . 207,209:214 
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4. — İş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
senatosu Geçici Komisyon raporu. (Mil-

let Meclisi 1/232; 
1/742) (S. Sayısı 

Cumhuriyet 
950) 

Senat 
Sayfa 

osu 
214:232 

• > » « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ferit Alpis-
kender ve Mehmet Zeki Tolunay'a izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi okundu ve 
izinler kabul edildi. 

İş kanunu tasarısının 'tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitirilerek birinci maddenin 'müzake
resine bir süre devam olundu. 

6 Temmuz 1967 Perşembe günü saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Çanakkale 

Mehmet Ünal'dı Nahit Altan 
Kâtip 

Tabiî Üye 
Selâhattin Öz/gür 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadrola

rı hakkındaki. 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/305; Cumhuriyet Sentosu 1/790) (S. Sayısı : 
964) 

2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe ka

nunu ile bu kanuna hağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Karma Bütçe Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi- 1/305; Cumhuriyet 
Senatosu 1/802) (S. Sayısı 935) 

3. — 1937 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması halikında Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/397; 
Cumhuriyet Senatosu 1/803) (S. Sayısı : 936) 

BÎRÎHCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi M3hmot Ünaldı (Adana) 

KATİPLER : Selâhattnn Özgür (Tabiî Üye) Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN :— Yeter sayı vardır, 82 nci Bir- leşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, 
geçen birleşimde îş kanunu tasarısının birinci 

maddesi üzerinde grup adına söz istediği halde 
Başkanın maddelerin görüşülmesinde grup adı-

200 — 
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na söz vermenin teamülden bulunmadığına. İç
tüzük hiihm inan sarahati karasında tutumunun 
yanlış olduğuna dair demeci. 

FİKRET GtLYDOĞAN (istanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha usule dair bir şeye geç
medik. Müsade buyurun da... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ma
sade buyurunuz konuşayım. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İç

tüzüğün 58 nci maddesinde yazılı olduğu üzere 
Tazük hükümlerinin uygulanması hakkında... 

BAŞKAN —• Daha Tüzüğü uygulamadık 
şimdi, beyefendi; oturumu daha yeni açıyo
ruz. 

FİKRET GÜNDCĞAN (İstanbul) — Mü-
sade ederseniz ne demek istediğimi izah ede
yim; dünkü tatbikatınızın UGU'Ü hakkında... 

BAŞKAN — Ha, oldu şimdi. Şu halde şöyle 
istiyeceksjıiz sözü zaptı sabık hakkmcla ve 
geçmiş tatbikatın usulü hakkında, Ş'mdi daha 
usulî tatbikata başlamadık. Ama ben anla
dım buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, dünkü tatbikat hakkın
da söz almaya inhisar ettirmedim sözümü. 
Çünkü bugün de devam edecek tatbikata şa 
m :l olmasını istediğini için yalnız dünkü 
usulî tatbikata inhisar ettirmedim. Dün bildi
ğiniz gibi, bendeniz gmp adına, maddeler 
üzerinde, İçtüzüğün 5G nci maddes ne daya
narak söz istemiştim. Balkan maddeler üz bin
deler üzerinde görüşülürken 56 neı maddrnjp 
uygulanamıvaca"'i yolunda bi~ karar breliydi 
ve bendenize söz vermedi. Halbuki, İçtüzüğü
müzün 56 nci maddesi okundum! zamnn görü
lecektir ki. Komisyon, gruplar ve Hükümet 
adına müzakeredir sırasında sıraya bakılmak
sızın ve saydıklarım; kom"cyon. Hükümet v^ 
grup'a^ öncelikle ve t a k d H r n söz alab'lirler 
ve gruplarının görüşlerini bildirirle". BaVımz 
56 nci. madd^ ne yız^yı» : Söz is'-'yenler, iste
yiş sırasına göre kaydedilir v..-> aynı sı^avY 
konuşurla". Balkan, söz alanların i s imd in ' 
sı^a ile K^rn^a h":1dry*iT*- kn^'^vrn ve^n -̂"--n 
adına söz iRt,or>di~; takdirde K^"i;c"rnn B'1"1'"1-
m veva sözcüsü ;1P, a>"n~» baskını vy^. s"z 
cüler sıraya bağlı değildirler, Binaenaleyh. 

Başkanın dünkü tutumu, grup adına söz iste
diğimiz halde vermemesi sure tiyle tezahür eden 
tutumu İçtüzüğün 50 nci maddesinin sara
hatine kesin surette aykırıdır. Bir defa dün
kü muamelesini doğru bulmadığımı arz ede
rim. Bundan. sonra dahi gruplardan birisi 
tarafından SJZ istendiği takdirde bu maddeye 
uyulmasının lüzumlu ve gerekli olduğuna işa
ret ederim. Aksi takdirde tatbikat yanlış olur, 
Tüzük ihlâl edilmiş olur. Bu itibarla fikrimi 
açıkladım, hepinizi selâmlarım. 

2. — Başkanın; maddelerin görüşülmesinde 
gruplar aiına söz verilmemesi yolundaki tat
bikatının tcam'.illere uygun olduğuna, bununla 
be rıber konuyu Başkanlık Divanına götürece
ğine dair beyanı. 

BAŞKAN — Efendim, ben arkadaşa grup 
adıra söz verdi?"im zaman 56 neı maddenin 
ne demek istediğini biliyordum. Fakat bugü
ne kadar kanun müzakerelerinde teamül de-
ği'dir, grupların maddeler üzerinde a y ı ayrı 
söz istemesi ve konuşması. Bir kanunun görü
şülmelinde ancak gruplar tümü üzerinde ko
nuşurken, hangi maddeleri beğennryorsa, tü
mü üzerinde yaptığı konuşmalarla zaten ken
di partisinin görüşünü bildirirler. Ayrıca mad
deler üzerinde parti görüşü d'ye bir şey olabi
leceği kanaatinde değilim. Ama, arkadaşımı
zın ısrarı üzerine bendeniz bu maddenin vu
zuha kavuşturulmasını Riyaset DVanı toplan
tısına götüreceğim: Orada alınacak karara 
gjre hareket edeceğim. B^nim. nokta i naza
rım teamüle riayet edilmesi istikametindedir. 
Bu it'barla ben, teamüle ri°y">t edeceğim. 
Aksi takdirde müzakerelerin içerisinden çıka
mam. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Maddenin sarih hükmime göre teamül 
câri olmaz. 

BAŞKAN — B:n böyle anlıyorum, böyle 
tatbik edeceğim. 

Sayın Artus. S°ym Cumhurbaşkanının Fran
sa Vı z'y adetlerine dair gündem dışı konuşa
caklardır. B"yurun Sayın Artus. 

3. — Cum\urbr^'anın^a S: Ü. Âm'l Artus'-
"•rı- C:'m~'\urbaf*anı il? F ansa'"-a yaktığı seya
hat intihalarına ve Fransa'nın Türk dostluğuna 
verdiği ehemmiyete dair demeci. 
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ÂMİL AKTU.S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Balkan, sayın arkadaşlar, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransız Devlet 
Başkam General De Gaull e 'ün davetlisi olarak 
Fransaya yaptıkları seyahatlerinde kendilerine 
refakat ettiğimi biliyorsunuz. Bu seyahat hak
kında maruzatta bulunmak üzere Yüksek Hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Maruzatım sırasında, ilk bakışta, teferruat 
sanılan bâzı konulardan bahsedersem, bunun 
sebebi, teferruat gibi görünen bu gibi -şeylerin 
bir Devlet Başkanına, dolayısiyle bir Millete 
karşı gösterilen saygı ve itibarın bir ifadesi 
'olmalarıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve refakatlcrin-
deki heyet 27 Haziran sabahı, General De Ga-
ulle'ün Ankaraya gönderdiği özel uçakla Esen-
boğa'dan hareket ederek aynı gün mahallî sa
atle 15 te Paris'in Orly hava alanına vâsıl oldu. 
Türkiye Devlet Başkanı ve eşi Fransa Devlet 
Başkanı ve eşi tarafından uçağın merdiven1 eri
nin önünde samimî bir şekilde karşılandılar. 
Askerî kıtanın teftihinden ve millî marşların 
dinlenmesinden sonra şeref salonuna geçildi. 
Orada General De Gaulle, kısa bir hoş geldiniz 
nutku söyledi. Bu nutkun başında Fransız Dev
let Başkanının söylediği şu sözleri bilhassa nak
letmek isterim. General De Gaulle Cumhurbaş-
kanımıza hitaben: «Siz Sayın Başkan, dedi, 
Dünyanın kaderinde büyük bir rol oynamış çok 
asîl, çok yiğit ve çok eski bir Devletin Fransa-
da pek iyi karşılanan temsilcisiniz. Tamamen 
yenilenme yolunda olan Fransayı ziyaret edi
yorsunuz. Sizin Paris'i ziyaretiniz öyle bir za
mana raslıyor ki, Dünya, ve Türkiye'nin üs
tün bir rol oynadığı Doğu, vahim krizlere du
çar olmuştur. Memleketlerimiz muvazeneyi, 
•barışı ve bütün insanların terakkisini sağlamak 
için gayretlerini birleştirmekte her türlü men-
faata sahiptirler.» 

Cumhur/başkanımız cevabi nutuklarında ge
leneksel Türk - Fransız dostluğundan bahset
tiler ve «gerçekten bu güzel Fransada kendi
mi asla yabancı hissetmiyorum» dediler. Nutuk
lardan sonra Türk heyetini karşılamaya gelen 
Fransız Devlet erkânı ile tanıştık. Oradan kor
tej halinde Quai d'Orsay deki hariciye sarayına 
hareket edildi. Paris şehrine girdiğimiz zaman 
bir süvari birliğinin korteje iltihak ettiğini gör

dük. Türk ve Fransız bayraklariyle donanmış 
olan şehirde binlerce Parisli yol kenarlarına 
toplanmış Cumhurbaşkanımıza tezahürat ya
pıyordu. Hariciye Sarayına varılınca General 
De Gaulle. ve Bayan De Gaulle Cumhurbaşkanı-
mızı ve eşlerini birinci katta ikamet edecekleri 
daireye çıkardılar. Dışişleri Bakanımız ve eş
leri hariç heyetin diğer üyeleri Concorde mey
danındaki Le Crillon otelinde kendilerine ay
rılan odalara yerleştiler. Bu otel itibarlı Dev
let konuklarının misafir edildikleri bir oteldir. 
Aynı gün Cumhurbaşkanımız Elysee Sarayı
na giderek General De Gaulle ile haşhaşa kısa 
bir konuşma yapt 1ar. Bu konuşma için Cumhur
başkanımızın Elysee Sarayına gidişlerinde ve 
saraydan ayrılışlarında kendilerine askerî tö
ren yapıldı. Daha sonra Fransa Başbakanı Pom-
pldou'nun refakatinde Cumhurbaşkanımız ve 
Türk Heyeti Etoile'deki meçhul asker anıtını 
ziyaret ederek çelenk koydu. Orada da askerî 
tören yapıldı ve millî marşlar söylendi. 

O gece General De Gaulle Elysee Sarayında 
200 kişilik muhteşem bir yemek verdi. Bu ye
mekte Fransanm askerlik, ilim, edebiyat, sanat 
ve gazetecilik hayat uda isim yapmış yüksek 
şahsiyetleri ve Devlet adamları hazır bulundu
lar. Yemeğin sonunda her iki Cumhurbaşkanı 
birer nutuk söylediler. De Gaulle nutkunda: 
«Gerek Fransa gerek Tü:ikiye, hakların ken
di geleceklerini kendileri seçemeleri hakkını, 
meselelerin ölçüsü ve davranışların kaidesi ola
rak bir zaruret diye kabul etmektedirler.» dedi 
ve Dünyada halen mevcut ve barışı tehdide-
den bütün meselelerin, bu arada Kıbrıs mesele
sinin ve Orta - Doğu buhranının bu esasa göre 
çözüm yolu bulabileceğini ifade etti, Sayın 
Cumhurbaşkanımız cevabında, «Son Orta - Do
ğu buhranı, Dünya barışının ne kadar nazik te
meller üzerine bina edildiğini göstermiştir. Bu 
buhran, çözümlenmemiş bütün meselelerin bi
ran içinde ve beklenmedik bir zamanda vahim 
bir ihtilâfa yol açabileceğini ispat etmiştir.» 
dedikten sonra Türkiye'nin bu endişe ile durma
dan, sabırla Kıbrıs meselesi için barışçı, âdil ve 
her iki cemaatin temel haklarını teminat altına 
alacak bir çözüm yolu aramakta olduğunu ifa
de ettiler. 

Yemekten sonra saraya resmî kabul için da
vet edilmiş olan yeni misafirler geldi. Bunlar 
yine Fransanm yüksek hâkimleri, sanat, mü-

— 202 — 
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zik ve opera âleminin tanınmış simaları, mali
ye, iktisat ve sanayi alanlarındaki büyük şöh
retleridir. 430 kişi olan yeni davetliler her iki 
Cıunhıuıbaşkanına ve eşlerine takdim edildiler. 
18 nsi asırda inşa edilmiş ve üçüncü Napoly on 
devrinde yapılan ilâvelerle büyütülmüş olan 
Elysee Sarayı o akşam Fransımn imparatorluk 
devirlerini andıran bir ihtişam içinde idi. Gene
ral De Gaulle bir aralık gerek benimle ve gerek 
Millet Meclisinden gelen Sayın ^ybar' la ayrı ay
rı konuştu. Konuşmasındaki sadelik, samimiyet 
ve açıklığı bilhassa belirtmek isterim. Bana Tür
kiye'de sanayiin durumu ve İkinci Beş Yıllık 
Plânımız hakkında sorular sordu. Kendisine ge
rekli cevapları verdim. Türkiye'nin Orta - Doğu
da bir istikrar unsuru olduuğnu ve kalkınma 
çabalarımızı yakından izlediklerini söyledi. 

29 Haziran Perşem'be günü Dışişleri Bakan
larının ve diğer ilgililerin de huzuriyle iki Dev
let Başkanı Elysee Sarayında ikinei defa iki 
saate yakm bir süre görüştüler. Bu görüşme 
•hakkında bir resmî tebliğ neşre1 d ilmesi Fran
sızların âdeti olmadığı halde sonradan her iki 
Başıkan böyle bir tebliğin neşrini kararlaştırdı
lar. 

Paris Belediyesinde yapılan kabul resmî, 
Versailles Sarayında verilen öğle yemeği, Türk 
Elçiliğinde Saym Cumhurbaşkanımız ve Saym 
eşlerinin Saym General De Gaulle ve eşi şere
fine verdikleri yemek ve operada verilen özel 
ıbale temsili hep aynı dostluk ve nezaket havası 
içinde geçti. Bu suretle birçok Fransız Dev
let, sanat ve fen adamlarını tanımak fırsatını 
bulduk. 

30 Haziran Cuma salbahı Elysee Saraymda 
Cumhunbaşkammız ve eşleri ve Türk Heyeti 
General De Gaulle ve eşine ve Fransız Devlet 
erkânına veda ettiler ve resmî ziyaret orada bit
ti. Başbakan Pompidou, hava alanına kadar 
Cumhurbaşkanımıza refakat etti. O gün yine Ge
neral De Gaulle'ün uçağı ile Torus şehrine, er
tesi günü PyreneVler civarındaki Pau şehrine ve 
aynı gün akşamı Toulouse'a geldik. Toulouse'-
dan 3 Temmuz günü gene General De Gaulle'-
ün başka 'bir uçağı ile hareket ederek aynı ak
şam Esenıboğaya vardık. 

Pariste bir otomobil fabrikasını, televizyon 
merkezini, nücleain enerjiden tıpta ve diğer ba

rışçı maksatlarla istifade imkânlarını inceliyen 
bir araştırma merkezini ziyaret ettik. Diğer 
şehirlerde tarihi Loire Şatolarından bâzılarını, 
nueleaire enerjiden elektrik istihsal eden bir 
tesisi, paraşütle nakledilen birlikler okulunda 
yapılan paraşütle atlama gösterilerini, yer al
tından çıkan tabiî gazı tasfiye eden bir fab
rikayı, Toulouse Teknik Üniversitesini, helikop
ter ve uçak motoru imal eden bir fabrikayı ve 
meşhur caravelle uçaklarını yapan Sud - Avi-
a lbn fabrikasını gördük. Bunların tafsilâtına 
•girerek kıymetli vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Bu ziyaretler bize Fransanm teknik ve 
askerlik alanındaki ilerlemeleri hakkında kıy
metli bilgiler kazandırdı. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi özetlemek 
için şunu belirtmek isterim ki, bu gezi bize 
Kanunî devrinde başlıyan, Tanzimat ve ikinei 
Hami t devirlerindeki hürriyet mücadelelerimiz 
sırasında Paris'e sığınmış olan Hürriyet Müca
hitlerimizin oradaki faaliyetleriyle kristalleş-
miş olan Türk - Fransız dostluğunun tek taraflı 
bir dostluk olmadığını, ve Kanuni Sultan Süley-
nan-.n birinci Fransois ya yaptığı büyük yar
dımın uyandırdığı sıcak duyguların hâlâ Fran
sızların kalbinde yaşadığını ve Türklerin kah
ramanlık, askerlik, konukseverlik ve b:>r kelime 
ile insanlık vasıflarına karşı derin bir hayran-
1 ğın mevcudiyetini yakından müşahede etmek 
fırsatını verdi. Türk Heyetini Paris'e getirmek 
ve Fransa'dan tekrar Ankara'ya göndermek için 
Başkan De Gaulle'ün kendi özel uçağını tahsis 
etmesi ve Fransaya varış:mızdan evvel ve son
ra Fransız gazetelerinde ve televizyonunda Tür
kiye hakkında yapılan dostça yayınlar ve Türk 
Heyetini müstesna bir şekilde ağırlamak için 
•bütün ilgililerin ve gittiğimiz vilâyetlerdeki va
lilerin ve eşlerinin ve mesai arkadaşlarının pa-
ralanıreasına gösterdikleri konukseverlik büyük 
Milletimiz adına hepimize iftihar ve gurur ve
silesi oldu. 

Yine bu seyahat bize Fransa'nın da Orta -
Doğudaki buhranın süratle giderilmesini arzu 
ettiğini ve bu bölgede adaletli ve hakkaniyete 
uygun bir barış düzeninin kurulabilmesini sağ-
lıyacak bir ortamın biran evvel kurulmasını 
istediğini ve kuvvet kullanma/k suretiyle top
rak kazanmanın karşısında olduğunu ve millet
lerin meşru hak ve menfaatlerinin korunması 
gerektiğini samimiyetle benimsediğini gösterdi. 
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Resmî tebliğde de belirtildiği gibi Fransa Hü
kümetinin Kıbrıs dâvasına da realist bir açı
dan baktığını ve bu meselede her iki cemaatin 
meşru hak ve menfaatlerini koruyan bir çözüm 
yolunun bulunmasını istediğini memnunlukla 
müşahede ettik. 

Muhterem arkadaşlar, Fransa ile aramızda 
• mevcut geleneksel dostluğun canlanmasına vesi
le teşkil eden bu gezinin yakın gelecokte her iki 
memleket arasında siyasi, iktisadi ve kültürel 
ilişkilerin gelişmesine yararlı olacağı kaır.-
smdayım. 

Beni dinlemek lütfün da bulunduğunuzdan 
dolayı teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar). 

4. — Van Üyesi Ferid Helen'in; piyasadaki 
para darlığına ve durumun ıslahı gerektiğine 
dair demeci, 

BAŞKAN — Son haftalarda piyasada hü
küm süren para darlığı ve bunu doğuran sebep
ler hakkında S a y n Ferid Melen, gündem dışı. 

FERİD METREN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu konuşmayı hem ay
dınlanmak ihtivası ile ve hem de bir ikaz vazi
fesi yapmak üzere yapıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, son haftalarda ger
çekten piyasada had bir para darlığı meydana 
çıkmıştır. Bu darlık evvelâ tedrici bir şekilde 
başlamış, son aylarda hakikaten bütün piyasayı 
saran bir darlık haline gelmiş ve sıkıntılarını 
yaynrya başlamıştır. İstanbul'da, Ankara'da, İz
mir'de ve Bursa'da bizzat yaptığım temaslarda, 
hakikaten piyasanın bu darlıktan fevkalâde 
musdaribolduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu darlık bir mev
sim dalgalanması sebebiyle meydana gelebilir. 
Bünyesi bir ziraat memleketi olan Türkiye'de 
her sene filhakika piyasada, p'yasa faaliyetle
rinde bir yükselme ve alçalma olur. Bu mev
simler piyasasının sükûnete geldiği ve hor şe
yin daraldığı bir mevsimdir ve Eylül'den başlı-
yarak Şubat ayma kadar da piyasamız canla
nır. Bu sebeple bu darlık böyle bir dalgalan
manın neticesinde doğmuş bir darlık olduğu 
takdirde, bunu geçici olarak mütalâa etmek 
ve endişe etmemek lâzımdır. Fakat bu mevsim 
geçmek üzeredir. Piyasanın bu ayda canlanmıya 
başlaması gerekiyordu. Böyle olduğu halde dar
lık devam ediyor ve hattâ şiddetini artırıyor. 

Bu durumda, böyle bir darlığın vahim neti
celeri olabilir, zamanında tedbir alınamazsa. 
Faraza istihsal azalabilir, işsiziik artabilir. İflâs
lar başlıyrJbilir ve bunun sonunda birden bire re-
sasyon devresine girebiliriz. Bunu biz 1964 te 
de müşahede ettik ve o zaman bâzı tedbirler 
almak lüzum ve zaruretini duymuştuk. Bugün 
de sanıyorum ki, ona benziyen bâzı tenbirler 
almak ihtiyacındayız. 

Muhterem arkadaşlar, darlık bir mevsim 
hareketinden doğar demiştim. Eğer uzun sür
mezse, işaret ettiğim gibi, endişe etmemek lâ
zımdır. Bâzılarına göre darlık bu mahiyettedir. 
Bâzı Hükümet beyanlarında da bunu gördüm. 
Biraz sonra işaret edeceğim, ben şahsan bunu 
yanlış bir teşhis olarak görüyorum. 

Yine yaptığım tetkiklerde bâzılarına göre, 
bankaların birden bire kredileri daraltmasın
dan doğmuştur bu darlık. Aslında bankaların 
kredileri daraltması diye bir mevzu bugüne 
kadar yokmuş, ama bundan sonra olabileceğin
den endişe ediyorum şahsan. Çünkü bankalar
daki mevduat hissedilir derecede azalmıştır, 
hattâ yarinde saynrya başlamıştır, diyebiliriz. 
Bundan d3İayı banka kredileri, eğer bir başka 
tedbir alınmadığı takdirde, kısa bir müddet 
sonra daha da daralabilir, bu takdirde para 
•darlığından doğan sıkıntı artabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu darlığa benim 
görüşüme göre, daha çok bütçe açıkları ve Ha
zinenin açıkla çalışması sebebolmaktadır. Büt
çenin müzakeresi sırasında da işaret etmiştik, 
büyük bir operasyonla Hazinenin mevcut na
kit açığını ortadan kaldırmadığımız takdirde 
bunun sene içerisinde memleekt sıkıntısını çe
kecektir ve nitekim sıkıntısını çekmektedir. Bir 
defa Devlet ödemelerini muntazaman yapama
makta, bilhassa mütaahhitler, yani büyük ala-
cakl lar zamanında istihkaklarını tahsil edeme
mektedirler. Bu, derece derece bir silsile ile 
dalgalanma yaparak bir darlığa sebesbolmakta-
dır. 

İkincisi; Hazine 700 000 0-00 luk bir istik
raz yapmıştır sene içerisinde ve piyasanın kul
lanabileceği paranın büyük bir kısmını Hazine 
çekmiş ve bu da bir darlık yaartmıştır. Ta
sarruf bonoları ile ayrıca tahsil edilenler bu
nun dışındadır. 

İstihlak vergilerimiz bir milyara yakın vergi 
ihdas ettik. Bunun da piyasada bir emme va-
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zifesi gördüğü ve bir darlığa setbebiyet verdi
ği muhakkaktır. 

Bir diğer setbep, dış transferlerin zama
nında yapılmamasıdır. Bilhassa, kotalar zama
nında ilân edilmiştir, fakat döviz darlığı ve
yahut başka idari sebeplerle dış transferler za
manında yapılmadığı için ithalâtçılar depo et
tikleri teminatları geri alamamaktadırlar ve 
bir milyara yakın bir depozito bu suretle Mer
kez Bankasında bloke halde kalmaktadır. Bu 
da darlığın sebeplerinden birisi olmuştur. 

Bir diğer seneibi sanayicilerimizin vadeli 
satışlarda, satış vâdelerini uzatmış olmaları
dır. Bilhassa bu sanayiciler sektöründe, sanayi 
sektöründe hakikaten bir darlık unsuru haline 
•gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bunun ayrı bir mâ
nası da vardır. Sanayiciler vâdelerini uzatma
ya başladıklarına göre, demek ki, piyasada 
satışlar azalmıştır. Toptancı ve parekendeciler 
zamanından hesaplarını tasfiye edememekte ve 
sanayicilere borçlarını ödiyememektedinler. Bu 
eğer devam ederse, bir tehlikeli gidişin ilk işa
reti olabilir. Bunun neticesinde sanayici de is
tihsalini kısmaya mecbur olabilir. Eğer sana
yiciyi başka şekilde takviye edemezsek birçok 
işten çıkarmalar, işsizlik ve onun arkasından 
bir buhran durumu hâsıl olabilir. 

Bir diğer sebep benim şahsan tetkiklerimden öğ
renebildiğim sebep; sanayicilerimizin bu yıl 
gerçekten büyük yatırımlara girişmiş olması
dır. Bu, aslında sevindirici bir sebeptir, sevin
dirici bir olaydır. Ama sanayicilerin bu şekil
de likiditeden mahrum kalmaları bir diğer buh
rana seböbolmuştur. Bunun da süratle ortadan 
kaldırılması yolu hiç şüphesiz sanayicilerin 'bu 
yatırımlarını kolaylaştıracak kredilerin temini
dir. Hulâsa olarak arz edeyim; Sayın Başka
nımın tavsiyelerine uyarak sözlerimi kısa kese
ceğim. Piyasada bir dengesizlik vardır. Bu an-
oa bir resersiyen başlamıştır diyemeyiz. Fa
kat bir dengesizlik vardır. Bu dengesizliği orta
dan kaldırmadığınız takdirde bunun kısa za
manda çok vahim neticeleri görülebilir ve ha
kikaten bki fbir resersiyoına da götürebilir. Bu 
sebeple evvelemirde Hükümetin bu 'görüşleri
mize katılıp 'katılmadığını; eğer bu darlığın 
sebepleri hakkında hakikaten tetkikleri mev
cutsa ki, olması lâzımdır, 'bunu Yüksek Mec
lisinizde beyan etmesi ve Meclisinizi aydınlat

ması ve bilhassa alacağı tedbirlerin neler ol
duğunu izah etmesi lâzımdır. Bu konuşmamı 
daha çok Hükümeti böyle bir vazifeye davet 
etmek için yapmış bulunuyorum, teşekkür ede
rim. 

5. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunda Kudüs'ün sta
tüsü hakkında ahnan karara İsrail'in uymak is
temediğine, bu suretle Birleşmiş Milletler Ku
ruluna beslenen ümitleri sarstığına dair deme
ci. 

BAŞKAN — Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun dün akşam aldığı Kudüs'le ilgili ka
rar üzerine gündem dışı Sayın Fethi Tevetoğ-
lu. Lütfen kısa olsun efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun dün 
geceki kanarları ile ilgili olarak Kudüs hakkın
da ve İsrail'in davranışı üzerinde kısaca maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Orta - Doğuda patlak veren buhranın baş
langıcından itibaren Hükümetimizce de ifade 
olunduğu veçhile; Arap - İsrail uyuşmazlığı
nın barışçı yollarından halline taraftarız. Fa
kat, dün gece Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunda alman veya .almamıyan kararlar ve İs
rail'in bilhassa Kudüs'le ilgili tutum ve davra
nışı muvacehey'nde Hükümetimlıze Parlâmen
tolarımıza ve şahıslarımıza düşen bâzı vecibe
ler mevcuttur ki, bunları yerine getirmeye mec
buruz. 

Kaba kuvvete başvurmak suretiyle elde et
tiği toprak kazancı ile geçici haklardan şıma-
ran bir küçük saldırgana «çe'kil!» diyeımiyen 
ve söz geçiremiyen Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun dün gece verdiği kötü örnek, esef
le belirtelim ki, üzücüdür ve ümit kırıcıdır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun dün 
geceki oturumunda sunulan Pakistan - Türkiye 
ve diğer dört Müslüman memleketin Kudüs'le 
dlgili karar tasarısı sıfıra karşı 9*9 oyla kabul 
edilmiş, 19 ülke çekimser davranmış, İsrail ise 
oylamaya katılmamıştır. 

Tasarıda İsrail'in, Kudüs şehrinin Ürdün ke
simini ilhakı reddedilmiştir. İsrail'in bu kararı
nı iptal etmesi ve U. Thant'm bir hafta içinde, 
kararın tatbiki hakkında Genel Kurulu bilgi 
vermesi istenmiştir. 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kudüs 
şehrinin Ürdün kesimiyle birleştirilmesi kara
m ı n değiştirilmesini Öngören bu tasarıyı- in
san hak ve hürriyetlerine riayetkar 99 ülke 
temsilcisinin kabulüne rağmen İsrail Dışişleri 
Bakanlığının Kudüs'ün tekrar bölünemiyeceği-
ni bildirişi, Birleşmiş Milletlere bu kuruluşun 
idealine, Arap dünyasının dışındaki yüz mil
yonlarca Müslüman da dahil, bütün bir İslâm 
âlemine gösterikn saygısız lığın, ctlçüsüzlüğüin 
şımarık, küstahça bir örneğidir. 

Kudüs hakkında alınan karar karşısında İs
rail'in tutum ve davranışı, bir Türk parlöman-
teri, bir Müslüman evlâdı, bir hak ve hürri
yet savunucusu olarak yüce huzurunuzda şid
detle ve nefretle taMûh ediyorum. (Bravo ses
leri) 

Hangi dine mensup bulunursa bulunsun, 
99 Birleşmiş Milletler üyesi ülke temsilcisinin 
Kudüs'ün statüsü hakkında kullandıkları müs
pet oylarla alınan yerinde ve takdirkâr kara

rı hiçe saymak istiyen şımarık ve şirret davra
nışı şahsan, Hükümetçe, Parlâmentoca pro
testo ve takbih etmeliyiz. 

Kardeş, dost ve müttefik ülkeler parlâmen
tolarım ve hükümetlerini de aynı konuda has
sasiyetle, durumun süratle ıslahı yolunda vazi
feye davet etmeliyiz. 

İnsan haklarının, vicdan hürriyetlerinin ka
ba kuvvetle oldu bittiye getirilebileceğini, çiğ-
nenebilcceğini, yok edilebileceğini umanlar yan
lış bir hesabın çok kötü sonuçlara varabilece
ğini, kendilerine çok pahalıya mal olabileceği
ni de dikkate almaya mecburdurlar. . 

Hakları ç.iğniyerek hak iddiasında bulunan
lar, ne kadar haksız olduklarını bizzat kendi
leri ispat eder ve ortaya koyarlar. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun önü
müzdeki 12 Temmuz ^Çarşamba' toplantısına ka
dar İsrail, sıfıra karşı 99 müspet oyla alınmış 
Kudüs kararına harfiyen uymalı, uymaya mec
bur bırakılmalıdır. Saygılarımla (Alkışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —» Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul ed'len metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Mîllî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisi/onları raporları (Millet Meclisi 
1/306; Cumhuriyet Senatosu 1/790) (S. Sayısı : 
964) (İ) 

BAŞKAN — Gündem hakkında iki takrir 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak

kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanım tasars ı ile 
Denizli Millctvcldli Z. Nihat Özelin Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Cunılrumyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra-
porlannm gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
gündemin diğer maddelerine takdlmen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Edirne 

İlhami Ertem 

(1) 964 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlararasmda birinci sırayı işgal 

celen, Ankara Üniversitesi kuruluş Kanununa ek 
kadrolar hakkındaki kanun tasarısı ile Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonu raporlarının gündeme 
alınarak görüşülmesini saygıyla arz ve rica 
ederiz. 
C. H. P. Grup Baş. V. Ankara 

Elâzığ Yiğit Köker 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Tasarının gündeme alınması kabul edil
miştir. 

önce" iki e görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle 
göribülmesi kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet, Sayın Sözcü yerlerini alsın
lar. 

Raporun okunup okunmamasını oy'arınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ankar?, Üniversitesi kunüu;} kadroları haklan 
dald 5239 cayüı Kanıma ek Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi Siyasal Bil 
giler Fakültesine bağlı olarak kurulan Basın \( 
Yayın Yüksek Okuluna ait ilişik cetvelde yazıl 
kadrolar 5233 sayılı Kanuna eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiye-

sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi cetveli ilr 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu okula ek görevle tâyin edi
len üniversite mensubu öğretim üyelerinin a1 

makta oldukları üniversite tazminatlarına halel 
gelmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi ey* arınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Milli 
Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi ey'arınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve ta
sarı kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe ka 
nunu İle bu kanuna hağh cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Karma Bütçe Komisyonu ra 
poru. (Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Sena
tosu1/802) (S. Sayısı: 965) 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılman hakkında Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/397; 
Cumhuriyet Senatosu 1/803) (S. Sayıst : 966) 
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BAŞKAN — Gündem hakkında iki önerge 
/ar, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar meyanmda bulunan 965 ve 

)63 Sıra Sayılı kanunların gündeme alınarak 
gündemdeki diğer madde* ere tekaddüm ederek 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Nuri Bayar 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan (96G) Sıra Sayılı ka

imi tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
ulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

Kanunun ismi : 
G . 7 . 19G7 tarihli gelen kâğıtlardan 3 No. lu 

3. Sayısı : 9G5 
19G7 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

leğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 

BAŞKAN — İki takriri dinlediniz. Ayni 
nahiyettedir. Yalnız takrirlerden önce okunan 
'ki tasarıdan bahsetmektedir. Bu tasarılar 
'Go, 9GG Sıra Sayılıdır.' 9G5 ve 9GG Sıra Sayılı 
tasarıların gelen kâğıtlardan gündeme almma-
armı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Takdimen görü-
ailmelerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
*er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9G3 Sıra Sayılı tasarının görüşülmesine geçi
yoruz. 

2. — Ankara Üniversitesi 1967 yıh Bütçe ka-
•v.ınu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
sapılması hakkında Karma Bütçe Komisyonu ra
koru. (Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Sena
tosu 1/802) (S. Sayısı : 965) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir 

(1) 965 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
ııundadır. 



C. Senatosu B : 82 6 . 7 . 1967 O : 1 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeiere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile 
bu kanuna bağlı cetvellerde değişirdik yapıl

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı cetveller
de yazılı bulunan «Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi» ibareleri, «Hacettepe Üniver
sitesi» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı 
bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(7 616 815) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum 

[1] Sayılı Cetvel 

Hacettepe Üniversitesi 

(A/ l ) 
Böüm Lira 
12.000 Personel giderleri 1 116 815 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Okunan bir sayılı cetvelle birlikte 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı 
bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
(205 000) lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İki sayılı cetveli okutuyorum. 

[2] Sayılı cetvel 

Hacettepe Üniversitesi 

(A/3) 
Bölüm Lira 
373.000 Sosyal transferler 175 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi okunan iki sayılı cetveliyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (Hacettepe Üniver
sitesine 2 ve 3 ncü maddelerle verilen ödenek 
karşılığı olarak) (7 821 815) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hacettepe Üniversitesinin 1967 
yılı bütçesinin (D) işaretli cetveline ilişkin (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelden; 
«Hacettepe Tıp ve Saflık Bilimleri Fakültesi» 
başlığı ile bu başlık altındaki kadrolar kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu kanunun yayımı tarihine 
kadar, Ankara Üniversitesi 1967 yılı bütçesinin 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kıs
mında mevcut tertiplerden yapılan masraflar, 
Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı bütçesinin ilgili 
tertiplerinden yapılmış sayılır. 
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BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üyel. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde- söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasa
rının tümünü oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarî 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/397: 
Cumhuriyet Senatosu 1/803) (S. Sayısı : 966) 
(D 

BAŞKAN — 966 sayılı tasarının müzakere
sine geçiyoruz. Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1967 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1937 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 14.000 nci (Hiz.net giderleri) bölü
münün 14.450 nci (213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 246 nci maddesi gereğince muhtar ve ih
tiyar kurulu üyelerine verilecek ücret) madde
sinden (1 600 000) Lira düşülerek aynı Bakanlık 
bütçesinin 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölü
münün 13.133 neü (Yeni kurulacak bölge ve 
vergi daireleri teşkilâtı için yapılan proje ile il
gili alım ve giderler) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye 1 Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.370 nci (Emekli keseneği 
karşılıkları) maddesinden (19 088) lira düşüle
rek aynı Bakanlık bütçesinin (A/3) işaretli cet
velinin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde 
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) «Bu 
ödenekten harcanmıyan kısmım ertesi yıla dev
ren ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetki
lidir.» adı ile yeniden açılan 3*8 350 nci madde
ye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (157 877 215) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] sayılı cetvel 

(A / l ) 
Çalışma Bakanlığı 

BÖİüm Lira 
12.000 Personel giderleri 55 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

^ (A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 157 821 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi bir sayılı cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1037 y lı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertip
lerine (5 180 000) lira olağanüstü ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyo
rum. 

(1) 966 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Dış kuruluşlar giderleriyle ligdi 15.897 

nei maddede gösterilen (834 sayılı Kanunun 
ek - 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler) 
olarak gösterilen 20 000 liranın 200 000 liraya 
iblâğım, 

2. Yurt dışı kuruluşlarda (Sözleşmeli ola
rak çalıştırılacak personelin diğer her türlü 
giderleri) adı -altında bir madde açılarak bir 
lira konulmasını talebederim. 

Elâzığ . 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Şimdi iki sayılı cetveli okutu
yorum. Bu arada takririnin izahını yapmak 
üzere Sayın Ertuğ... Bir dakika efendim. Oku
tayım cetveli. Sıra oraya geldiğimiz zaman sizi 
dinliyelim. 

[2] sayılı cetvel 

(A / l ) 

Çalışma Bakanlığı 
Bödim Lira 
12.000 Personel giderleri 3 815 000 

BARKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.003 Kurum giderleri 415 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 
Maliye Bakanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımlar 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Ertuğ buyurunuz. 
CELÂL EîrrUfl (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

mu'ht-erem senatörler, bundan önce çıkarılan 
854 sayılı Kanun gereğince yurt dışındaki ça
lışma ateşelik'lerine ve müşavirliklerine dair 
Kanunun 8 nei maddesinde bir husus vardır. 
Tabancı mendeketferde bu'lunan işçi!er:rıiz:n 
kültürel ve millî şuurlarım devam ettirmek, 
kü>ürel münasebetlerini devam et.tirmcf: mak-
sadiyle bir madde öngörülmüştür ki, burada 
kültürel münasebetlerin ve kültürel tesirlerin 
devamı için oraya gidecek Devlet Tiyatrosu 

meselâ, veya folklor ekipleriyle işçilerimizin 
millî duygu!arnı ve memlekete olan hasretleri
ni izale etmek gibi bir maksat güdülmüşttür. 
Bu maksatla kanunlaşmıştır, bu maddenin ru
hunda. Ancak burada tahsisat faslında bu iş 
için konen para yirmi bin liradır. Yirmi bin 
lira ile böyle bir maksadın tahakkuk ettiril
mesinin imkânsızlığını takdirlerinize arz ede
rim. Yirmi bin lira ile bir tek konferansçı, veya 
kansere! gönderilebilir ancak. Tabiî bu faaliyet 
bu kanunun bizden talebettiği espri içinde ida
me et'tiremiyeeektir. Bu itibarla buraya konan 
•miktarın yirmi bir», değil, iki yüz bin lira olarak 
a «lîinT^asmı arz ve te'kdf eden bir önerge sun
dum. Zannediyorum ki, buna h?p!.niz katılacak
sınız. Çünkü hepimiz gönüVlen arzu ediyoruz 
"~.:. yurt dısuıda bubıımıı işçilerimiz i1 e kültürel 
müna^obetlerim'iz >drr-am etisin. Memleketin r 'ü1-
'ürel havam-n etkisinin dış-nda kaknas ın bun-
^-r Aks' h a ^ e bu hie bir mâna ifade e^.^ive-
c-ktir. Bıı İtibarla önergeme iltifat buyuraıa-

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, ikinci bölüm hak
kında da '"atfen... 

CE'L İ T, E^TTTa mor-ı^n) — E fey im, 
'kinei böKim hakk-ndaki hüküm m dur: (Terei 
•V-ri-ln kanun va^-h " ^ ' ^ V varTYtLrd~'tV P'^-dl, 
anlaşmalı personel için de ayrıca bir tahsisat 
1~a"nn",r",nd'ur. Yani faraza AV* anyaVakj .r"r»iTe<-
--'n -V hu1rrf-u b a k ı d a n herka,-"^" b'lr T-1 i kafa 
diri'-ükVri konn:1a-^"V e.rada maka r î a^ka tV-ka 
"T-iT̂ 'i-Trfiini: ari^a^a VT* v\Tv,ban','k'"'r. Bu 7VM-'1~''-
-^v,-; anbarvna1n"'1ı taVvljr ki. oranın •m",'u'a1"'î 
^a^vırdarna vâkıf avukatlara bir para ödive-
e^iktlr. Ancak nara ödenirken bâzı mnkav11*1 

"^.aara^arî, n^te^ik •na,s"af1art vcnVe fibi 
'~*'a/y1"1 f1 a.t tahn^~'V rk r r^^e^k t i r kî . b u n 1 a,T o^f^f 
V-, nadde ilerisinde z'krediVn 'nârca i^erisirde 
—-"'La,"âa e^'b'r-"1. me-aaV maVıVdür. / k s i +ak-
A'-.-(-if» fiyyı ]-)'f hü'kiim kov-"11 ak ve^a bf'^'n ^PTT"'^.-
j'--,' V)"T. TıiV-'f̂ vv» <T̂ t';"fi.'T'"->̂ p,j pf,r>rnVpTe'kt-a':'î''\ Fa
kat benim kanaatimee bpban^a bunun ranta f ü 
mesini temin maksadiyle teklifimi yaptım. 8 nei 
madde de den'yar ki; «Çalınma müşavirlik'eri, 
ça.bşma ateşçilikleri hizmetin özelliği İhbariye, 
müşavirliğin- ve a.'taşeH^in, ih'tlvaç duyacağı 
Türk ve y^an/v uyrukhı doktor, avuka.f. uz
man, mahallî kâtip, mütercim, daktilo, ve hade
me g'Siı personeli sözleşmeli olarak çalıştır-
mıya yetkilidir. 

•210"— 
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Yabancı memleket mevzuat veya usûlleri, 
sözlerin el erin eîçinkler veya konsolosluk'-arca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde, sözleşme
ler, elçilikler veya konsolosluklarca yapılır. Bu 
p-cvsonelin. Bu nokta zannediyorum ki bu mâ
nayı kapsamaktadır. Personel giderleri ile, yö
netim, yolluk giderleri ve diğer her türlü mas
rafları, yani bu mukavelelerden .mü'teved'it no
terlik masrafı veya sözleşmelerin icaibettiıdiği 
masraflar ki her türlü masraflara. gkHcni .ge
rekir. Çalışma Bakanlığıum bütçesine kona
cak ödenekle karşılanır. Bunun 'da bu maksat 
için konulan ödeneğin içerisinde, eğer, müta
lâası mümkün görülmüyorsa, ayrı bir bölümde 
diğer masraflar için bir madde açmayı teklif 
etmiş bulunuyorum teklifimde. Bunu, kanun 
anlayışına göre, eğer hizmet 8 nci maddenin 
3 ncü fıkrası bu mânayı kapsıyorsa, o mm an 
İmamı h'v mnd/io tedvin ötmeye b^ki lüzum 
olmayabilir. Fakat, gene bu ecit^ePer'V hv 
•miktarın da, "diğer masra^ar için diyr> bir mik
tar para konuVu-ası, bilâhare mfma'kak^ imkân
larını da serbest bırakacak sakivie b"r m , :Vtpr 
tahsisat konnV'a^uı arz ve tek'if eder tr?~»'-
riımin ikinci bölümü. Bu it.iS'^a V i " " i +-\*-v_ 
katta, vürürlükte müşkülâta uğramaması ve ama
ca y»'̂ ""*"">,<?•» ba!,",yv>T!dan buna zaTv^f. ^'dr^u 
kanaatindeyim. Bu komhyonnn O-^Vi K^~v~-
yonun başkam s1 fa ti y1 e bu teklifimin 1^ , 1 , ,° 
b-n vurul mas-m. iltifat bT-vurukm-vın Y'i,--,%''-
Keye'tmi'.rlen istirham Diliyorum. Saygı k^rmkı. 

BASKAN — Sav^u Er'ııg bu anlata ğm'z 
masraflara bin lira, kâfi gelir mi? 

CELÂL ETTİK* fDovamkal) — Bin lira "v-
nakaTe suret'vle belki... Oürkü bir mi^y^n lira 
kon^m^u? diğer .ma.sra.far iein. Yani 'hu n 1 -
'kaveleli dok,or ve avukatlar için. Ancak bin 
lira... 

B*SKAN — Mad^e açılması için. 
CELÂL EETUĞ (Elâzığ) — Evet.. 

- B*SKAN _ B> lira rV do okır. 
CfflAlı ERTUĞ (Elâzığ) — Evot efenUlm. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz Sayın 
Ertuğ. 

M ATİYE BAKANLIĞI TEMSİT CİSi ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Sayn Başkanım te-Vif o "iren 
S a y n Eıtu^ 'un önerimi üzerine Maliye olarak 
görüşümüzü arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinirden buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — Efendim Çalışma Bakanlığınca 
tciklif edilen kanun tasarısındaki, hazVanan 
kanun tasarısındaki 100 bin liralık ödeneğin ye
ni bir madde olarak, bir lira y a ı r ^ a m trJ,*lif 
edilmiştir. Fakat Dış Kurumlar sözleşmesi, her-
"üürlü glder'er diye' kendi b'r f*cin'n\ m?Jlle 
tedvini bölümü bütçe formülümüzde esasen 
^evcu't değildir. Bu bakımdan bu defa yeniden 
bir liralık bir maddenin açılması arzusu, ve 
büitçeye aktardması gerekçesi i]e mümkün de
ğildir. Bü'tçe tekniğine uygun değildir. 

BAŞKAN — Yeni bir maddenin açılması 
kutça tekniğine uvgun dc^rdi r dlvarrunuT:. 

M^TtVE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — 20 bin lirakk trtkVf 100 bin 
lira r-larr.k teklif ödemiştir. Fakat bu 20 bin 
liralık olarak mu'tabdt bulunmuştum. Bu defa 
hv. teklif gen'd n1 ilme1'e ve sözler" eli personel' 
İcmu^uua gelince; efendim kadrosuz olarak 
"»"•~|Tr>-" , '"V'>p'k. P(v ,*'"'!"T ,o1 T ı o w ^ V»'"* y> -»̂ -ı I T . r ? " v i " e 

bağlı bulunması hasebiyle 3656 sayılı Kanunun 
ır> n'cu n^'Me-aine aykırı bukınm akadır. Bu ba
kımdan h :ç bir hakle mer'i b u k r a n fi'7 "«v^ı 
•s"-:1 esmek'. per-<~ner:n kirder olabileceği hükme 
M^kan^st-r . Bu bakımdan yurt d^-n-raH ver-
li ve yabancı .sözleşmeli personerln istihdamı 
'v^ü-f--;*! •r->̂ v'i Vfj'̂ U'r,1a'̂  muvaeeıhnfi"r>lp m ü l 
kün olmadı ğmdan teklifin karşısında bulun-
duprmnTn af"* erlerim. 

D^isk"*' B^kanko-ı da aynı taVrı^e bu-un-
^ ı r d v 1066 - 1067 Bütçeline 150 bin i;*ra talı-
s","",rt. kovmuş pl"-\<î1ınr»a rağmen bu tâyTi va-
•̂  ac ıdı lar . Bu tâvin^m var>amaynrvı, söz^es-
v̂ p'-ii ne^mıel olarak. hu'vuM ^an^sman^ ve "r**-
Vai h^^ f tVr i ifa edecek işçilerin hizmetinde 
ca^1^"^ "k lî-'p""^ 

"R^SKAN .— Vnrı:i Rİ:/; !f,akririn ikinci mad
desi h*,k.kınr'a. TÖrü^üv^r^ıımı^. 

MJVTIYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 7 ^ K t 
ME^TtSOĞTdJ — Bunun mümkün o>nad'ğım 
a^z ^d'V-rrn efer»'lim. 

BAŞKAN — Pc'ki efendim, takriri yeniden 
o,ki",^T,v->^ı,m. 

CELÂT, E^TUĞ fEka^ğ) — S a y n Balka
nım, tereddüde mahal kalmamalı icm a^^ ri-1'-
v>rum. bıiT,",1a. «.ayn Ma1!rve te^ıct"'1ciıs",n*n it'-
•*TTI varit dr"1*•"'.-iiv Cnnkü bu^r,,^a k^r-ui'a^ ^^?\-
sisat mukaveleli tahsisat, mukaveleli tahsisat 
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daimi kadro mahiyetinde oimıyacaktır. İş üze-
riiiıue yapılacak ve bu herhangi bir konuda, 
herhang. oir ihtilâf vâki olduğu zaman bLlıas-
sa doktorlar için konulan tahsisat da maluliyet 
sebepleri yani iş kazaları dolayıslyle oranın 
mahallî mevzuatını bilen hâkimlerin mütalâa
sını almak suretiyle ve bir iş üzerine olacaktır. 
Binaenaleyh kadro meselesi burada mevzuuba-
his değildir, cari giderler mahiyetinde olur. 

BAŞKAN — Komisyon ne düşünüyor efen
dim, bu hususta lütfen. 

BÜTOE KARMA KOMİSYONU BAŞ'KAN-
VEKtLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim kanunun ok 8 nci maddesi buna im
kân veriyor. Müsaade ederseniz kürsüden ifa
de edeyim. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, bu
yurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim 884 sayılı Kanunun ek madde 8 de Ça
lışma müşavirlikleri ile çalınma ataşelikleri, 
hizmetin özellikleri itibariyle müşavirliğin veya 
ataşeliğin . ihtiyaç duyduğu Türk ve yabancı 
uyruklu doktor, avukat, uzman, mahallî kâtip, 
•mütercim, daktilo ve hademe gibi pcır^one'i söz
leşmeli olarak çalıştırmaya yetkilidir. Biz bu 
ok maddeye dayanarak böyle bir hüküm konu
labileceği kanaatindeyiz, arz ederim. 

BAŞKAN — Söz mü işiyorsunuz sayın ba
kan? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı buyu
run efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAILt ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, dışarıda çalışmakta bulunan Türk 
işçiler'nin her türlü sorunları ile meşgul oîmak 
üzere bir kanunu muhterem Senato kabul buyur
muştu. Bu kanunun biraz evvel kıraat edi
len ek 19 rcu maddesi ve ek 8 nci maddesinde 
şöyle bir husus vardır : Ek 8 nci madde der ki; 
Birinci cümlesi itibarîyle, dışarıda çalışmakta 
bulunan işçilerin birçok hukukî meseleleri maal
esef orada hukukçu istihdam ed'lmediğ'nden 
alınmamaktadır. Dışarda birçok işçiler, yabarcı 
dile sahiboîmadıkları iç'n. hasta olduklarında 
kenarda, köşede kalmaktadır ve kendileri ile 

meşgul olan kimse yoktur. Muhterem Senato bu 
meseleyi halletmek hususunda ek 8 nci maddede 
şu hükmü getirdi : Dediler ki dışarda çalışan iş
çilerin işverenlerle olan münasebetlerinin dü
zenlenmesinde, bir hakkın istihsalinde sözleş
meli avukat istihdam edilsin. Yine bir işçinin 
hastalığım, derdini anlatabilmesi için yabancı 
d le vâkıf, orada çalışan ister tıp doktoru ol
sun, ister olmasın, ister Türkiye'de çalışmış 
olan doktorları sözleşmeli olarak istihdam et
sin. Anlatılmak istenen şey budur. Ve verilen 
önergede de bahis konusu olan şey budur. Söz
leşmeli doktor, sözleşmeli avukat, sözleşmeli uz
man, sözleşmeli genel sektreter, istihdam edil
mesi hususu 864 sayılı Kanunun ek 8 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının âmir hükmü halin-
ded'r. Binaenaleyh, bunların sözleşmeli olarak 
istihdam edilmesi için sözleşme yapılırken icabe-
den masrafın karşılanması icabeder, bu mas
rafı karşılıvacak bir para konulmamıştır. Eli
mizdeki ek ödeneğe aidoalrak getirilen kanun
da. Verilen önergenin 2 nci maddesi bunun 
sağlanmasına aittir. Birinci maddesi ürerinde 
Sayın Maliye Tems'lclsi yirmiıb:n liranın ikiyüz-
bin liraya çıkartmasına taraftar değiliz dedi
ler. Esasında teklif ed"len şey beşvüzbin Ura 
idi. Maliye Bakanlığı bunu fazla bulmuş ve de
miştir ki, Har'ciye Bakanlığı bütçesinden kar
şılansın. İsten rn şey şudur : Dışarda buluran 
işlilerimizin Türkiye ile olan irtibatlarını kes
memek ve kültür yönünden olan arzularını tat-
rrrn etmek ve böylece onları her zaman Türk 
knltürü ile karşı karşıya bırakmak için folklor 
ekipleri gitmekted'r. Folklor ekipleri Hrdkev-
lerinden gitmektod"r, Türk Ocaklarından git
mektedir, Millî Tü"k Talebe B:rllğ"nden gitmek
tedir, Turizm Bakanlığından gitmektedir. 

Bunun vanında Devlet Tivatrosu sanatkâr
ları grtmekted>. Ve bövîece de dışarda bulunan 
işçilerinizin Türk kültürü ile daima sıkı fjkı ol
ması keyfiyeti temin erinmektedir. Dışarıva 
g"den bu ekiplerin 20 000 lira ile grtmelerine 
imkân yoktur. O zaman haklı olacak Muhterin 
Senatomuzun b :r üvesi bir gün kalkacaktır bize 
şnn7an sövlivecektir : Ev Hükümet dışarda 
bulunan bu işç'lerin Tüdî kültümüzden tama-
mVle mahrum kılınmasına s"z gözleriniz nasıl 
k?noi-[ getire i kalıyorsunuz. Bunu temin et^eve 
matuftur bu. Bunun dışında b"r şey yoktur. 
Binaenaleyh önergenin Muhterem Heyetinizce 
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kabulünü rica ve istirham ederim. ITürn:etle
rimle. 

BAŞKAN — Takriri yeniden okutuyorum 
efendim. 

(Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un önergesi yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — Takririn birinci kısmı 20 bJn li
ralık tahsisatın 200 bin liraya çıkarılmasına mü
tedairdir. Hükümet iştirak ediyor mu efendim? 

KOMİSYON ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — İştirak etmiyoruz efendim. Arz 
ettiğim sebeplerden dolayı. 

BARKAN — Demin a-^ ettiğiniz seben başka. 
MAT.tVEBAKANT.TfîT TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — Devlet Tivatrolanmn kendile
rine mahsus tahsisatları vardır. Kendilerine ve
rilmiş olan 23 m'lvon lira tahsisatın her an sar
fına mezundur. Bu gr'bi folklor ek'plerinm yurt 
dışına çıkmaları Dışişleri Bakanlığının iznine 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu virnvb'n Ura n'ç'n konmuş
tur? Madem ki virm'b :n liva konmuştur, bir ar
kadaşımız ikiyü^bin olsun d'yor . Madem ki bu
rada fasıl da mevcuttur, binaenaleyh artıp art
maması mevzuunda her hangi bir üyenin teklif 
yapması mümkündü'*. 

Buyurun Sayın Muammer Obuz, usul hak
kında. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Savın Bal
kan, muhterem arkadaşlarım, mesele mahiveti 
itibariyle Bakanlıklar kademes'nde haîlrd'lmesi 
gereken b"r konudur. Maliyeyi temsil eden ar
kadasın filhakika Bakan gibi görüşme yetkisini 
haizdir, ama Bakan kadar rahatlıkla konuşla 
imkânını maalesef iş^al ettiği p^'svonu iti
bariyle haiz olmamak lâzımdır. Bilhassa Savın 
Senato Başkanımızın da, Reisimizin de bir nevi 
görevliyi tazvik altında tutar mahiyetteki 
tutumunu bendeniz hos karşılamadım. Lütfetsin
ler arkadaşlar, meseleyi ya Mail ive Bakanım 
burava cedbetmek suretiyle iki Bakacın hutu
runda halledprm. vahut tasarıyı, teklifi redde
delim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; hiçbir 
zaman vazifeli arkadaşı Riyaset baskı altmda 
tutmayı aklından dahi geçirmez. Riyasetin de

mek istediği şudur : Sayın Hükümet Temsilcisi 
diyorlar ki; bütçe tekniği bakımından buraya 
her hangi bir şey konulması mümkün değildir. 
Halbuki burada 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu mad
desinin getirdiği giderler ismi altında 20 bin 
lira konulmuştur. Arkadaşımızın takriri tek
lif ediyor; diyor ki, bu 20 bin lira 200 bin lira 
olsun. Gayet tabiî hakkıdır, arkadaşın. Burada 
baskı yoktur. Bunu kabul edip etmemek Yük
sek Heyetin reyine bağlıdır. Şu. halde takririn 
birinci kısmını oylarınıza arz ediyorum. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Usule ait 
söz istiyorum.... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akif Eyidoğan, 
usul hakkında. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Arkadaş
lar; ihtiyacın esas ve mahiyetine diyecek yok. 
Bu yirmibln liralık tahsisat taallûk ettiği ihti
yaç için senenin başında bütçe ile birlikte kabul 
edilen tahsisattır. Şimdi teklif Hükümetten 
gelmiyor, bütçe teklifi olsa idi Sağlık Bakan
lığının bütçesi olsa idi, Bütçe Encümeninde ya
pılan zamlar ve tadiller haricinde hiçbir kar
şılık göstermeden Senatoda Sağlık Bakanlığı
nın filân faslmdaki tahsisatını 20 b'n liradan 
200 bin lirava yapalım diye bir takrir verebilir 
miydik, verilse geçerli olur mu idi, usule uygun 
olur mu îdi? Böyle bir teklif oya konulabilir 
mivdi? O bakımdan usule aykırıdır. Eğer, Hü
kümet ihtiyaç görüyorsa bu faslın tezyidine 
alt kanun tasarısını getirir, Bütçe Komisyonun
dan geçer, biz de burada tervicederiz. Elbette 
ihtiyaç karşılanacaktır. 

Ben Sayın Sağlık Bakanının gösterdiği ih
tiyacı tasvibediyorum. Eğer usuller müsaidol-
savdı karara da iştirak ederdim. Fakat bizzat 
bütçenin bünyes'nde ve bütçenin esnayı müza
keresinde böyle bir teklif oya konamıyacağı 
içindir ki arz edivorum usul bakımmdaı. Ri
yaset Divanının dikkatini çekmekte fayda görü
yorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarıma, teşekkür ede
rim, hakikaten bir yanlışlığı önlemiş oldular. 
Bütçeye mütedair hususatta gider artırıcı teklif
lerde bulunulamaz... 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Burada gider artırıcı teklifte bulunulmuyor. 
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Burada bir hata olduğu kanaatindeyiz, bi.; iki-
yüz milyon olarak gelmiştir. 

BAŞKAN — Öyle ise Komisyon olarak geri 
istersiniz, tashih eder gelirsiniz efendim. Geri is
tiyor musunuz Savın Komisyon? 

BÜTÇE "KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
İstiyoruz, geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon geri alıyor efendim. 

4. — İş Kanunu tasarısının Millet 31 çelişince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge^ 
ç'ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/232; Cum
huriyet Senatosu 1/742) (S. Sayıcı : 950) (1) 

BAŞKAN — Birirei madde üzerinde .̂ cz sı
rası Sayın Gcndo/ran'mdır. Ancak bir takrir var, 
m ü z ^ V " ^ - "--i1 üne alt bir takrir var onu oku
tuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İş Kanunu, evvelce Genel Kurulumuzca müza-

ık'ê e ed'lerek kabul cddmişti. Sayın Cumhur
başkanınca, usul yönümden geri çevrilmiştir' Bu 
itibar1» : Değiştirge önergesi ver'-Vcek maddeler 
irerinde müzakere açılmasını ve d "»"er maddelerin 
okunarak oylanmasını arz ve teklif öderim 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Savın Ahmet Nusret Tmı-i mü
zakerenin kolaylığı bakımından bir usul teklifin
de bulunmaktadır Takriri d nlcd"n'z, oylarınıza 
arz ed'yorum. Knbnl edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul ed'lmiştlr. 

Birinci madde hakkında Sayın Gündoğan, 
buyurun e^ertd'm. 

FİKRET GÜNDOĞAN fî^aübul) — Muhte
rem Balkan, m u h k e m arka dalarım; müzâkere
sini-yapmakta olduğumuz İs Kanununun birin
ci maddesi .ü-erirde görüşlerimi arz etmek 
üze~e huzurunuza ^eld'm. 

Muhterem arkadas^arm, bu 1 rci mrdd"1 üze-
r'nde sözler'me başlamadan ö~ce dün, İş Kanu
nunun tümü üzerinde va.p^ım görüşmelerde 
bu kanunun Senato Oec:el KomVxmı tarafın
dan evvelce isçilere verilmiş birtakım hara r ı 
âdeta gen alma y ^ ı n a doğru fitt :#;ni ve ka
nunun bir nevi rlc'i kanun olduğunu ifade et-

(1) 9~0 S. Samlı basmauazı 29 n 1967 tarihli 
79 ncu Birleşim tutanağı sonunçJadır. 

mistim. Onun üzerine muhtelif gruplara mensup 
arkadaşlarım ve bilhassa Komisyon', benim bu 
tavsifimi doğru bulmadıklarını ifade ettiler 
ve kanunun rlc'i karakterde bulunmadığım söy
lemişlerdi. Halbuki şimdi yalnız İ n c i madde
de arz edeceğim hususlar, ki Senatonun Geçici 
Komisyonu tarafından da Millet Meclisince ka
bul edilen metne ilâve yapılmak suretiyle mey
dana getirilmiş maddedir; bu hususlar dahi, 
yalnız birinci maddedeki hususlar dahi kanunun 
nasıl rlc'i bir kanun olduğunu göstermeye kâfi 
gelecektir. Dikkatle tetkik ettiğimiz zaman zaten 
bunu görmek hemen hemen mümkündür. 

Arkadaşlarım, bu İş Kanunu tasarısının bi
rinci maddesi umumiyetle iş'n, işçln'n, işyerinin 
ve işverenin mesuliyeti eri vl e, işveren vekilleri
nin mesuliyet ve yükümlülüklerinden bahsedi
yor. Aynı zamanda bu işveren vekilliği sıfatı 
üzerinde mümkün mertebe fazlaea duruyor ve bir 
son fıkrasiyle de bir isi alan işveren !'n bir h ^ -
ka işverene devrettiği kısım üzerindeki mesuli
yetini ifade eden bir madde .olarak gözüküyor. 
Şimdi, bu madde ve daha evvelki metinde bu-
g'ln Geçici Komisvonrn tedvin ettiği, etmek is
tediği, getirmek istediği snkilde delildi. Hattâ 
o kadar ki, bu madde Millet Meclisinde vam-
• n.n müzakereler sonunda brrr"n bizim O^ci'ci 
Komisyonun tedvin ettiği şekilde değildir. Şim
di bizim Geçici Komisyonumuz bu maddenin 
4 ncü bendine bir ilâve yapmak suretiyle haki
katen işçilere daha evvel verilen hakların geri 
alınması "gibi bir yol açmış bulmuyor. Nasıl bu 
yola tevessül ettiğini anlatmak için şu fıkrayı 
okumama müsaade buyurmanızı istirham ediyo
rum. Bu birinci1 maddenin beşinci fıkrası. Millet 
Meclisince şu surette tedvin edilmiştir : «Bu 
ka.nr.nda işveren iein öngörülen her çeşit sorum
luluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkın
da da uygulanır.» işveren vekilliği sıfatı, işçi
lere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldır
mak şeklinde tedvin rdîlmirti» M'IM Mn^l"r""r'-
ee. Bu veto edilmeden önceki kanun metninde 
de avncn böyle idi. Fakat kanun Senato Geçici 
Komisyonu tarafından tetkik edilip bizim önü
müze getirildiği zaman, bu beşinci fıkraya şöy
le bir ilâve yapıldığını görüyoruz : «Bu kanun
da, işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk 
ve zorunluluklar, işveren vekilleri hakkında da 
uygulanır. İşveren vekillimi sıfatı...» diyor. Bu
radan başlıyor Senato Geçici Komisyonunun 
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müdahalesi. «Sözleşmede aksine hüküm yoksa1» 
şeklinde bir ibareyi bu maddeye ekliyor. Geçici 
Komisyon. İşçilere tanınan hak ve vecibeleri 
ortadan kaldırmaz gibi bir mahiyete bürünü
yor. Şimdi dikkatin teksif edilmesi gereken nok
ta işte bu fıkradaki, «Sözleşmede aksine hüküm 
yoksa» sözünden ibare tir. Bu ne demektir fiili
yatta? Bu kanunun 1 nci maddesinde işveren 
vekilliği gayet geniş şekilde tutulmuştur. Ve bir 
işveren çalıştırdığı işçilerin yarısına, hattâ da
ha fazlasına işveren vekilliği sıfatını verebilir. 
Ve bu işçiler işveren vekili sıfatını ihraz eder
ler ve işveren vekili sıfatiyle hareket ederler. 
Ama bunlar biraz evvel de arz ettiğim gibi iş
yerinde çalışan işçilerdir. İşyerinde çalışan iş
çilerin bu kanunla birtakım haklardan, birtakım 
teminatlardan faydalanmaları da ilerdeki mad
delerde görülecektir. Şimdi, eğer işveren vekili 
işçilerden bir kısmını, yarısını ve hattâ daha 
fazlasını işveren vekili yaparsa, bu işçilerin iş
veren vekili sıfatını almaları halinde işçilerin 
bu kanunla, öngörülen ve istifadelerine hazırla
nan, istifadelerine terk edilen birtakım haklar
dan ve salâhiyetlerden uzaklaştırılmaları müm
kün olabilir. Sözleşmede aksine hüküm yoksa 
demekten maksat da zaten işverenin işçileri, iş
veren vekili ıtlak ettiği zaman, sözleşmeye bir 
madde koymak suretiyle onların işçilerin hak
larından istifade etmesini önlemek kasdına ma
tuftur. Demek ki, bir işveren, bir işçiyi işveren 
vekili diye vazifelendirir ve mukavelesinde de 
bir hüküm koyarsa, o işçi, işçi olduğu halde, iş
veren vekili sıfatım aldığı için işveren tarafın
dan bu kanunla kendisine bahşedilen haklardan 
istifade edemiyecektir. Bu apaşikâr bir ricat
tır, bir geriye dönüştür ve daha evvelce veril
miş bir hakkın istirdadı mahiyetindedir. Şimdi 
sözleşmede aksine hüküm yoksa, sözünün eko
nomik, sosyal gereği olmadığı gibi bu kanunla 
da izahı mümkün olmıyan bir söz olduğu da 
apaşikâr ortadadır. Sayın komisyonun bu mad
denin 5 nci bendine sözleşmenin aksine bir hü
küm yoksa şeklinde bir cümle ilâve etmesinin 
olsa olsa bir tek mânası ve maksadı vardır. O 
da işverene, işçileri işveren vekili yaptığımız 
zaman, işçilerin bu kanundan istifadesi müm
kün olan haklardan istifade etmesini önlemek 
kasdına makrundur. Bunun başka türlü iza
hına ve başka bir faydasına, lüzumuna ve za

ruretine inanmak ve inandırıcı delil bulmak 
mümkün değildir. 

Onun için lütfen, işveren vekilinin iktisaden 
kuvvetli oluşu ve Komisyon Başkanının da dün 
burada dile getirdiği gibi, milyonlarca kimse
nin, işsiz olarak yaşadığı bir ülkede bulunduğu
muz nazarı itibara alınarak, işverenin bu gü
cünden ve iş ve emek arzının yüksekliğinden 
istifade ederek alacağı işçilerin mukavelelerine 
bir ufacık kayıt düşürerek onları işveren vekili 
yapıp, işçilik haklarından mahrum etmesine 
çok kolay, çok rahat imkân vardır. İşçi aley
hine işliyeceği aşikâr olan bu cümlenin bu mad
dede hiçbir yeri ve anlamı yoktur. Ne ekono
mik bakımdan, ne de sosyal bakımdan yeri yok
tur. Biraz evvel anlattığım gibi bir tek mak
sadı vardır. Çok büyük işçi kütlesinin bulun
duğu bu ülkede işverene işçileri haklarından 
mahrum etmek için bir taviz koparmıştır. Hal
buki bu, biraz evvel de arz ettiğim gibi, ne es
ki metinde ve ne de Millet Meclisi metninde 
vardır. Nitekim Sayın Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem Bey ele dün burada kanunun tümü üze
rinde yaptıkları konuşmada kendilerinin dahi 
böylesine isçilerin daha evvel elde ettikleri 
hakları ellerinden alır mahiyette, olmaya mü
sait mahiyette maddelere karşı, bulunduklarını 
duydum. Doğrusu işçiler adına sevindim. İn
şallah benim bu dokunduğum, değindiğim söz
leşmede aksine bir hüküm yoksa, sözünün - ki 
takrir de verdim - maddeden çıkarılmasındaki 
büyük faydayı kendileri de takdir buyururlar, 
kabul buyururlar, zaten kabul buyurmaları ba
na lüzumlu gibi gelir. Çünkü kendilerinin ifa
desine göre sekizinci defa süzgeçten geçen bu 
madde de ilk defa böyle bir kayıt bulunmak
tadır. Bu kayıt, biraz evvel arz ettiğim gibi 
isçilerin aleyhine işletilmek için konulmuş bir 
kayıttır. Bunun hiçbir mânası yoktur, ve Mil
let Meclisi metninde ve daha evvelki metinler
de de böyle bir kayıt yoktur. Bu kaydın kal
dırılmasında büyük fayda vardır. Bunu arz et
mek isterim. Bu yolda bir takrir de verdim. Eğer 
o takririmin bu tarafına iltifat buyurursanız 
hiçbir şey kaybedilmez. Ama, eskiden işçilerin 
elde ettiği bir hak ellerinden alınmamış olur. 
Belki mücerret bulacaksınız, sözlerimi. Bu 
haklar nelerdir? Onların birkaç tanesinden 
bahsedeyim. O zaman bana daha ziyade hak 
vermek durumunda bulunmanızı ümidederim. 
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Şimdi bir insan işçi iken işveren vekili olur
sa işverenin bütün sorumluluklarına ve zorun
luluklarına yüklenecektir. İşveren gibi mesul 
olacaktır. Ama sözleşmesinde aksine hüküm 
varsa, işçilik haklarından istifade edemiye-
cektdr, dedim. Nedir bu işçilik hakları? Mese
lâ yıllık ücretli izinden istifade edemiyecek-
tir, fazla mesai ücreti talebedemiyecektir, ça
lışma süresi bu kanunun bundan sonraki gele
cek maddelerinde görüleceği gibi 48 saat ola
rak tesbit edilmiştir; bundan istifade edemeye
cektir, hafta tatilinden istifade edemiyecek-
tir, ulusal bayramlardan istifade edemiyecek-
tir, ihbar tazminatından bilhassa istifade ede-
ıniyecektir. Hal böyle olunca işverenin iktisa-
den kudretli bulunması ve Türkiye'nin hususi 
durumu çok büyük iş arzının mevcudiyeti ve 
bu maddenin, besbelli, aşikâr kasdi bir araya gel
diği zaman işçinin bu haklar ki, işçinin bunlar 
en tabiî haklarıdır, ve evvelce sekiz defa mü
zakere ettiğimiz bu kanunda verilmişken şim
di geri alınmak istenmektedir. Bu saydığım so
mut hakların işçilerin ellerinden alınmasına 
müsaade buyurmamanızı istirham ediyorum. 

Bu maddenin bu beşinci bendinde böylesi
ne bir olumsuzluktan başka bir de son bendine 
bir başka olumsuzluk daha vardır. Bu olumsuz
luk bana öyle geliyor ki, beşinci benddeki olum
suzluktan da ağır bir durum yaratabilir, iş
çilerin aleyhine. Şöyle ki; dikkat buyurulursa 
bu maddenin son bendinde bir işverenden be
lirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde 
işe alman ve işçilerini münhasıran o iş yerinde 
veya eklentilerinde çalıştıran diğer bir işvere
nin kendi işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili ve 
bu kanundan veya hizmet aktinden doğan yük
lemlerinden dolayı umumi hükümler dairesinde 
asıl işverenler birlikte mesuldür denmiştir, so
rumludur denmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, durum somut ola
rak şudur : Bir işveren üzerine aldığı bir işi ta
mamen veya kısmen bir başka işverene devret
me hakkını haizdir. Bunlar ekseriya tatbikatta 
taşaron denilen insanlar grupudur. İşveren işi 
alır taşaronlara parça parça verir, pazarlıkla 
veya ücretle ve saire suretle. Şimdi o işveren 
parça, parça taşaronlarına dağıttığı - kendisine 
ait ama, - işin görülmesinde, görülmesi esnasın
da işçilerin ücret, ve saire ve diğer haklarını 
kendisi, - asıl işveren yükümlenmek, onu tekab-

bül etmek - ona taahmmül etmek, onunla borç
lu olmak durumundadır muhakkak. Ama, tat
bikatta «taşaron» diye tâbir ettiğimiz yani bi
rinci işverenden parça, parça iş alan kimselerle, 
o kimselerin çalıştırdığı işçiler asıl işvereni ta
nımak durumunda değildirler. Mevki itibariyle 
uzaktırlar. Taşaronun kendisi bizzat işçi tutmak 
durumundadır, çalıştırmak durumundadır. Ve 
taşaron işin hakiki sahibi değildir. 

Taşaron, birinci işverenden işin bir kısmını 
alır ve birinci işverenden büyük ihtimalle tuttu
ğu işçilerin ücretlerini de alır ve diğer haklarını 
da alır. Ama gelip, kendi tuttuğu işçilere ver-
miyebilir vermez. Ve tatbikatta bunun misali 
eok görülmüştür. Bunu önlemek için veto edi-
^ n metinde de bundan evvel Millet Meclisinde 
yapılan müzakereler sonunda bu maddenin son 
bendinde birinci işveren ile o işverenin işin bir 
kısmını devrettiği ikinci işverenin müştereken 
mesul olmaları esası kabul edilmişti. Müşterek 
mesuliyet malûmunuzdur, hukukta bir kimsenin 
diğeri ile aynı derecede ve mahiyette ve aynı su
rette mesuliyeti demektir. Müşterek borç, müş
terek mesuliyet, bir kimsenin, diğer kimselerle, 
iiğer kimselerin mesuliyetini yüklenmesi demek
tir. İki kişiden bir kişi iki kişinin mesuliyetini 
yüklenmesi demektir. Bir kişi; beş kişi ile, on 
kişi ile, 20 kişi ile de müşterek iş yapar ve müş
tereken bu mesuliyeti deruhte eder. Ama, şimdi 
şayet bu müşterek mesuliyet esası yerine bugün 
bizim Senatomuzun Geçici Komisyonunun bu 
maddenin son bendine ilâve ettiği gibi, ikinci iş
verenin, daha doğrusu, birinci işverenden, iş 
alan taşaronun mesuliyetini umumi hükümler 
dairesinde mütalâa etmek durumuna getirirsek, 
bu madde o takdirde taşaronun hattâ birinci iş
verenin işçiye karşı ücret ve diğer hususlarda 
mesul olmaktan kurtulma yolunu açık tutmuş 
oluruz. Çünkü, umumi hükümler dairesinde iş
verenin mesuliyeti demek, birinci işverenin bü
tün ihtimamı, bütün tekayyüdü, bütün dikkati 
göstermesine rağmen, ikinci işverenin, taşaro
nun, işçinin haklarını vermemesi dolayısiyle me
suliyetten kurtulma imkânı var, demektir. Bu, 
Borçlar Kanunundaki mesulü bîmale benzer bir 
durumdur. Ben çok dikkat ettim, ama ne yapa
yım ki, bu adam kötü adammış, fena ruhlu imiş. 
adam koşturdum, kâtibim yanından ayrılmadı, 
Ben buna parayı verdim, itina ettim, arkasından 
defterlerini kontrol ettim ama, adam parayı al-
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diktan sonra, firar etmiş. Binaenaleyh benim ne 
günahım no kusurum var deyip taşaronlarm ça
lıştırdığı işçilerin haklarını vermekten beri ola
bilir. Asıl işveren hattâ bunu suiniyet sahibi, 
suiniyet erbabı işveren çok güzel kullanarak iş
çileri bedava çalıştırmak gibi, hele süreksiz işler
de fevkalâde neticeler elde edebilir. Bu itibarla, 
bir işverenin mesuliyeti, kendi arzusiyle işinin 
bir kısmını dağıttığı taşaronla birlikte ve müş
terek olarak kabul etmekte büyük fayda, olduğu 
aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun hukukî ta
rafı, ekonomik tarafı böyle olduğu gibi, şimdi 
ilâve edilen umumi hükümler dairesinde asıl iş
verenle birlikte sorumludur cümlesinin veto edi
len metinde olmaması ve Millet Meclisinde ka
bul edilen metinde de bulunmayışı ile de teyi-
detmek ve bu suretle ifade etmek istediğim hu
susun doğru bulunduğunu bir dereceye kadar 
kanıtlamak imkânını bulduğumu sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususi kasıtla 
değil, ama bu kanunda zayıfın aleyhine işliye-
ceği besbelli olan şu iki hususun yüksek nazar
larınızdan kaçmıyacağmı ümidediyorum. Bu hu
susta Başkanlığa bir de takrir takdim ediyorum, 
iltifat etmenizi ve 5 nci benddeki «sözleşmede 
aksine bir hüküm yoksa» sözünün çıkarılmasını 
ve «umumi hükümler dairesinde» sözünün çıka-
karılmasmı istirham ediyorum. Teşekkürlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ergün. Yalnız 
arkadaşlarımın 10 dakikalık mahdut zaman için
de konuşmalarını hassaten istirham ediyorum. 

Açık oylamaya katılmıyan sayın üye var mı ? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlarım, müzakeresi yapılan 
iş kanun tasarısının birinci maddesi üzerinde 
benden önce konuşan arkadaşlarım benim söyle
mek istediğim bir kısım fikirleri yüksek huzur
larınızda açıklamışlardır. Bilhassa benden evvel 
konuşan Fikret Bey arkadaşım uzunca yaptığı 
konuşmasının içerisinde, bu kanun içerisinde 
sonradan ilâve edilmiş olan iki kısım vardır. Bu 
kısımlardan bir tanesi, «sözleşmede aksine hü
küm yoksa;» bir de, besince bendde bulunan 
«dolayı umumi hükümler dairesinde» maddenin 
içerisine sığdırılan kısım bundan ibarettir. Yani, 
Senato Karma Komisyonunun yapmış olduğu 

değişiklik bu kadardır. Bundan evvelki müza
kerelerde yani, Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan veto edilmeden böyle bir hüküm yoktu. Hü
kümet tasarısında da böyle bir hüküm yer alma
mış idi. Şimdi, sözleşmede aksine bir hüküm yok
sa, yani, şartlı bir hukuk doğuyor, iş yerinde 
çalışan işlerin bir kısmı işverenin yararına işve
ren vekili durumuna getirilmesi her zaman için 
mümkündür. Özel bir akit yapmak suretiyle iş
veren vekili olur ve iş yerinde işvereni temsil 
eder. Ama işvereni temsil etmiş olması, onu el
de ettiği bâzı haklardan mahrum olmasını ica-
bettirmez. Aksi takdirde, kanunda şartlı bir ifa
de olursa, konursa işçi önceden kazanmış oldu
ğu bâzı haklardan mahrum kalacaktır. Bilhassa 
toplu sözleşme düzeni içinde bulunmamız dola-
vısiyle kanunda böyle bir hükmün olması yer
sizdir ve bâzı hakların zayiine sebebolur ve aynı 
zamanda işveren müessesesinin genişletilmesi de 
imkân dâhiline sokulmuş olur. Yani «işveren 
vekilleri» diye bir müessese doğacaktır ve bu 
istemiyerek genişletilecektir. 

Diğer taraftan, «umumi hükümler dairesin
de» diyor. O da şudur : «Bir işverenden belirli 
bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş 
alan ve işlerinin münhasıran o iş yerinde veya 
eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin ken
di işlerine karşı o iş yeri ile ilgili ve bu kanun
dan veya hizmet aklinden doğan hükümlerinden 
asıl işverenle birlikte sorumludur». Metnin eski 
hali budur, fakat araya komisyonumuzca «umu
mi hükümler dairesinde» diye bir ifade sokul
ması asıl işvereni ikinci işveren karşısında me
suliyetten sıyırıyor. Şöyle ki, meselâ taşaron 
mevkiinde bulunan bir kimse, ücretini vermedi
ği takdirde, birinci işveren bundan sorumlu ol
muyor. Nitekim, bundan dolayı da birçok hâdi
seler olmuştur. Meselâ, Eskişehir civarında ikin
ci işverene ait bir iş yerinde çalışan işçilerin ay
larca ücretleri ödenmemiştir. Bu ödenmeme do-
layısiyle hâdiseler olmuştur. Bu hâdiseler Ça
lışma Bakanlığına kadar intikal etmiştir. Böyle 
müessif hâdiselere meydan vermemek bakımın
dan asıl işverenin dikkatli olmasını temin bakı
mından da, yani ikinci işvereni seçerken, böyle 
«umumi hükümler» tâbirinin bu tasarıda yer al
maması temennisindeyim. Millet Meclisinin ve 
Hükümetin metninin aynen kabulü hususunda 
da bir önergem var. itibar etmenizi saygı ile di
lerim. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÖİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; birinci madde 
üzerinde sayın senatör arkadaşlarımız gayet 
olumlu konuşmalar yaptılar. Bendeniz Millet 
Meclisinin metnini aynen kabul etmek sure
tiyle birinci fıkrada bir hizmet, kerre içeri
sinde, «iş akti de» ilâve edildi. İkinci fıkrada 
da «ilerde işverenle işçi arasında araçlardaki ge
çen zamanın iş saati içerisinde sayılacak mı, sa
yılmayacak mı? diye bir münakaşaya meydan 
verilmemesi için «iş yerinde sayılır» dedikten 
sonra, kerre içerisinde, «araçta geçen zaman iş 
saati sayılmaz» dedik. Ondan sonra da, 3 ncü, 
4 ncü ve 5 nci fıkraları da aynen kabul ettik. 
Zira Senatomuzun metni kabul edildiği takdir
de burada 4 ncü fıkrada «sözleşmeye aksine bir 
hüküm yoksa» deniyor. Bu sözleşme birkaç tür
lü olabilir. Birisi; işçi ile işveren arasında özel 
bir sözleşme olabilir. İkincisi de; toplu sözleş
meler olabilir. 

Şimdi, «sözleşmede aksine bir hüküm yoksa» 
deyiminde mademki, işverenle işçi arasında söz
leşme mânasına geleceğine göre bu da işçi aley
hine bir durum göstermektedir. Millet Meclisi
nin 4 ncü bendi tamamen yerinde bir hüküm
dür. 5 nci fıkra «yüklemlerden dolayı umumi 
hükümler dairesinde» deyince bu da umumi, hü
kümler arasında işçiler her zaman ezilebilir. 
Bu da işçilerimizin aleyhine olabildiği gibi işve
ren aleyhine de işliyebilir. Bu itibarla Millet 
Meclisinden gelen metnin birinci fıkrasında «bir 
hizmet», kere içerisinde «iş aktine» ikinci fıkra 
sonunda da «araçta geçen zaman iş saati sayıl
maz» şeklinde kabul buyurulursa, öyle zannede
rim ki, gerek işveren ve gerekse işçi durumu ta
mamen kanunun adaleti önünde eşit haklara, sa-
hibolmuş olacaktır. Kabul buyurmanızı saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanuniyle bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına 129 sayın üye iştirak etmiş, 129 
kabulle Cumhuriyet Senatosunca tasarı kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Avni Gröktürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlar; huzurunuzda mü
zakere mevzuu olan İş kanunu tasarısının birin

ci maddesi gerçekten epeyce münakaşayı davet 
etti. Çok kıymetli arkadaşlarım; cidden müte
nevvi fikirler dermeyan ettiler. Ben de bu hu
susta bilhassa bu maddenin bâzı noktalarına ta
allûk eden görüşlerimi arz etmek isterim. Bir 
kere bâzı arkadaşlar «hizmet akdi» tâbiri hu
kukta öteden beri iş aktinin, iş mukavelesinin 
karşılığı olmak üzere kullanıldığı herkesçe, sa
nırım ki, malûmdur. Bu itibarla bu tâbirin baş
ka türlü tâbirlerle izahı veya açılması gibi bir 
lüzuma bendeniz kaani değilim. Hizmet akti, 
malûmuâlileridir ki, hukuku muhafazadan yani 
karşılıklı edimleri (prestasyonlar) tazammun 
eden akitlerden olmak itibariyle de bir ücret 
karşılığında yapılmış olması gayet tabiîdir. Bi
naenaleyh, bu terim üzerinde duran arkadaşla
rın da bunda hassasiyet göstermelerine lüzum 
olmadığına kaaniim. 

İkinci fıkra üzerinde, Senato Komisyonunun 
getirdiği metin bakımından itirazı mucip bir hal 
görmüyorum, gayet yerindedir. 

Ancak, üçüncü fıkrada işveren vekilinin bu 
sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerin
den doğrudan doğruya işveren sorumludur, tâ
birini esasen bir «ve» ilâve etmek vavı âtıfa ilâ
ve etmek suretiyle de tasrih etmek imkânı oldu
ğunu zannediyorum ki, zaten tesbit etmiştik. Bu 
fıkra da yolunda olsa gerektir. 

Ondan sonra gelen fıkrada itirazı mucibolan 
bir ibare var bilhassa, «işveren vekilliği sıfatı 
sözleşmede aksine hüküm yoksa işçilere tanınan 
hak ve vecibeleri ortadan kaldırmaz.» Bu fıkra
ya fazlaca hassasiyetle dokunan arkadaşlarımız 
oldu. Sayın arkadaşlar bilhassa işveren işçinin 
elinden bâzı haklan elinden almıyor, gibi bir in
tiba yarattılar. Halbuki bence bu fıkra işçinin 
işveren vekilliği sıfatını ihraz etmesi halinde 
elinden hakları alınmak gibi bir durum hâsıl 
olmaz. Bu doğrudan doğruya bir kere evvelâ ser
best anlaşmaya bağlı bir akde bağlı, akdin ini
kadını iki taraf kendi menfaatlerini ölçmek su
retiyle takdir etmeleri esasına bağlı bir keyfi
yettir. Burada işveren vekili sıfatını ihraz ede
cek kimsenin, işverenin aleyhine sonradan bâzı 
teşebbüslere girişmesi ihtimalini önlemek mak
sadına matuftur ve bu suretle aralarındaki an
laşmaya mukaveleye, yine aralarında tabiî bir 
sözleşme akdi olacaktır, bu sözleşmeye kendileri 
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için uygun olan şartları pekâlâ koyabilirler. Ve 
bundan dolayı da işçinin haklarının elinden alın
ması gibi bir mesele bahis mevzuu olmaz. Doğ
rudan doğruya kendi menfaatlerini koruyacak 
bir anlaşmayı işverenle yapar ve bir işçinin esa
sen işveren vekilliği mertebesine çıkması demek, 
onun kendi menfaatlerini daha iyi temsile salâ
hiyet kazanması demektir. Kendi menfaatlerini 
daha iyi yürütmesi imkânını bulması demektir. 
Bu itibarla burada, daha ziyade işveren bakı
mından endişe izhar etmek lâzımgelir ki, bu 
fıkra da, bu istisna ibaresi ile, bunu temine ma
tuf bir fıkradan ibaret olsa gerektir. Onun için 
bu metinde d? dokunulacak bir cihet görmüyo
rum şahsan. 

En son fıkrada, birinci işveren ile ikinci iş
veren arasındaki münasebetlerin tanzimi mese
lesine gelince; burada Senato Komisyonunun 
metnine bir umumi hükümler ibaresi ilâve etmiş 
bulunuyor. Bilhassa benden evvel konuşan kıy
metli arkadaşlarım bu umumi hükümler tâbiri
nin işçi aleyhine işliyebllir endişesini izhar edi
yorlar. Bendenizce bu da varit değil; hukuk ni
zamı bir küldür ve hukuk nizamında adaleti, iyi
yi, doğruyu, en uygunu takdir edecek olan ma
kam, hâkim, kaza tevzii vazifesiyle mükellef 
olan merci hâkimdir. Binaenaleyh hâkime, men
faatlerin iyi şekilde ölçülüp biçilmek suretiyle 
uygun şekilde ölçülüp biçilmesi neticesinde ka
rar verme imkânını bahşeden bir hükümden iba
rettir. Bunu müşahhas bir ifade ile, müşahhas 
bir misalle anlatmak lâzımgelirse meselâ şu 
B. M. Meclisi sarayının inşasını deruhde eden mü-
taahhit şirket bir anonim şirket, veyahut bir ko
lektif şirket, her neyse bir şirket. Henüz mü
teşebbisi işçi tarafından da kim olduğu bilinmi-
yen büyük bir teşekkül bu şirket. Bu her bir işi, 
teferruat işlerini meselâ mermer işini birisine, 
elektrik işini birisine, tesisat işini, sıhhi tesisat 
ihale ettiği zaman bu hükümle hâkim pekâlâ bu 
işini birisine bir mütaa'hhide, tali mütaahhitlere 
meselâ, mermerciyi, büyük bir mesele, büyük 
bir iş hacmi teşkil eyliyen mermer işlerinin me
sulünü eğer uygun buluyorsa mesul etmek, işçi
nin lehinedir bendenizce. Ve hakkaniyeti de bu 
ıtatmin edebilir. Halbuki daha evvelki metinde 
doğrudan doğruya bu mermerci, meselâ büyük 
fabrika sahibi, büyük atelye sahibi bir adam ol
duğuna göre buna teveccüh etmeyip de birinci 
mütaahhide teveccüh etmek adaleti de rencide 

eder, hem de işçiyi mermerciden işi aldığı zaman 
iş ücretini istemek hususunda daha ziyade 
kolaylıklara mazhar olur. Bu itibarla bu hük
mün de uygun olduğunu zannediyorum. Eğer bu 
mâruzâtımı Yüksek Heyetiniz uygun bulursa Se
nato metnine iltifat buyurulmasmı rica ediyo
rum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bendenizin mâru
zâtım gayet kısa olacak. Aslında benden evvel 
konuşan Gündoğan arkadaşımın noktai nazar
larını aynı açıdan ve biraz değişik açıdan mü
talâa ederek aynı talepte bulunacaktım. Tak
dim ettiğim takrir de onu tazammun eder. 
Bunu izah etmeden geçiyorum, fazla işgal et
memek için Heyetinizi. Yalnız bendenizin ne-
vema tavzih sadednide bir husus üzerinde dur
mam gerekiyor. îkinci fıkradaki «araç» keli
mesinin mâna ve şümulü metindeki kaleme alı
nan tarzıyla izaha muhtaç bulunuyor. îş yer
leri tadadolunurken bu fıkrada, iş yerlerine 
bağlı yerler ile araçlar deniliyor. Araç ile 
malzeme mi kasdediliyor, yoksa iş yerlerinin 
mütemmim cüzü olan vagon, nakil vasıtaları 
vinçler ve saire mi kasdediliyor? Eğer böyle 
vinç ve saire gibi sabit malzeme maksut 
ise, bu takdirde «araç» kelimesinin maddeye 
konuş şekli de dikkatle okunduğu takdirde 
sırıttığı görülüyor. Biraz tavzih edilmesi ge
rekir. Vinç ve saire gibi demek gerek. Veya 
araç kelimesini tamamen maddeden çıkarmak 
gerektir. Çünkü kazma kürek de araç olabi
lir. Yahut dışarda çalışan bir motosiklet, bir 
bisiklet de araç olabilir. Eğer o mânada ise 
bu emsali tadadetmek lâzımdır. Değil, müş
temilâttan mâdut ise, o zaman haşiv oluyor, 
kaldırmak lâzım. Ya emsal göstremek yahut 
komisyonun bu hususları tadadetmek sure
tiyle zapta geçirmesinde fayda vardır, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsa Hisan Bingöl. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) .— Muhterem 

Bşakan, sayın senatörler; çok derinliğine muh
telif mercilerde etüdedilerek hazırlanmış bu 
kanun metninin teferruatı, detayı hakkında 
bir tenkidclen ziyade madde metninde dikka-
tinimizi çeken ve kıymetli hatip arkadaşla-
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rımızın da üzerinde durdukları iki noktaya te- J 
mas edeceğim ve bir takrir sunacağım. 

Birincisi : 2 nci fıkradaki araçlar tâbiri 
üzerinde. Hakikaten bugün birçok iş yerle
rinde hizmete getirip götürme şeklinde kul
lanılan araçların da iş yeri şeklinde mütalâası 
dikkati çekmektedir. Bu hem işverini, hem 
de işçiyi çeşitli problemlerle karşı karşıya 
getirmektedir. Halbuki bazan hizmetin aslı 
bakımından da aracın içinde hizmetin geç
mesi mevzuübahsolduğu halde de, aracın mut
laka madde metnine ilâve edilmesinin zara- I 
retini de mütalâa ediyorum. Bu bakımdan I 
bendeniz şöyle bir fikirle takrir sunuyorum. 

îkinci fıkranın, «meslekî eğitim yerleri ve 
avlu gibi sair eklentiler ve» ifadesinden son
ra «gayeye hizmetle ilgili araçlar da iş yerle- I 
rinden sayılır» şeklinde bir gayeye hizmetle 
ilgili tâbirinin buraya ilâvesini arz ederim. I 

Bir de 4 ncû fıkrada işveren vekilinin I 
iş hakları mevzuubahsolmaktadır. Hakikaten 
bir insanda aynı bünyede iki ayrı fikrin, iki I 
ayrı maksadın tecemmüü çok güçtür. Bunlar- I 
da kesin, egzakt hüküm verebilmek hakikaten 
çok güçtür. Hem işçi olarak işçinin hakkını I 
teslim edecek, hem de işveren vekili sıfatiyle 
birbirine zıt gibi görünen birçok problemlerde I 
hüküm ve karar vermek mecburiyetinde kala- I 
çaktır. Hakikaten birçok istifhamların doğ- I 
masına sebebolmaktadır. Bu hükmün maddeden 
çıkarılması hakikaten bugün işçi pozisyonunda 
olan çok çeşitli işveren vekillerinin haklarını 
ihlâl etmektedir. Madde metninde de işveren I 
vekili olarak kendisinin de menfaatini iltizam 

etmek suretiyle işçi lehine tasarruflarda bulu
nabileceği fikriyatı da dikkati çekmektedir. 
Bu bakımdan, 4 ncü fıkranın son cümlesi, işve- I 
ren vekili sıfatı; sözleşmede aksine hüküm yok
sa kelimesinden sonra, «kendisini ilgilendiren I 
idari tasarrufları hariç» kaydının ilâvesi sure
tiyle, «işçilere tanınan hak ve vecibeleri orta
dan kaldırmaz» hükmü şeklinde tadilini arz ve 
teklif ederim. Bu kanaatle bu şüpheleri berta
raf edebileceğimizi, mevzua daha vuzuh vere
bileceğimizi ümit ve taihmin ederim, iltifatını
zı istirham ederim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Birinci maddeyi değiştirmeye 
matuf önergeler var, hepsini bir kere sıra ile 
okutuyorum. Sonra teker teker... I 

I ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET ÇEKEMOĞLU (Sivas) —Komisyon olarak 
izaıhat arz etmek istiyoruz madde hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH

MET ÇEKEMOĞLU (Sivas) —ıSayın Başkan, 
muhterem senatörler; tasarının 1 nci maddesi 
hakkında muhterem arkadaşlarımın ileri sür
düğü mütalâaları dikkatle dinledim. Bu hu
suslara arzı cevabetmek istiyorum ve komisyo
nun görüşlerini etraflıca izaha çalışacağım. 

Tetkikinizle de anlaşılacağı veçhile, 1 nci 
madde işçinin tarifi, işverenin tarifi işyerinin 
tarifi, işveren vekilinin tarifi, işveren vekili ile 
işveren arasındaki hukukî münasebetler ve me
suliyetler. işverenin ve işveren veküinin işçi
lerle olan münasebetlerinde, asıl işverene kar
şı işveren vekinin mesuliyetlerini ve birinci iş-

I verenden sonraki birden ziyade işverenlerin 
kendi aralarındaki hukukî mesuliyetleri tan-

I zim eden bir maddedir. 

I Muhterem hatip arkadaşlarım, maddenin bi
rinci fıkrasında işçinin tarifine taallûk eden 
hususta hizmet akdi tâbirinde hassasiyetle dur
dular. Filhakika komisyondaki müzakereler 
sırasında da muhterem komisyon üyesi arka
daşlarım hizmet akdi tâbirinin daha şümullü 

I bir tâbir olduğunu ve bu takdirde âmme sek-
I töründe çalışan hizmetlilerin de bu kanunun 

kapsamı içerisine gireceği ve neticede Devlet 
sektöründeki hizmetlerin birçok aksaklığa se
bebiyet vereceğini ileri sürdüler. O itibarla 
da hizmet akdi yerine iş akdi tâbirinin kulla
nılması üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu hususu 
I belirtmek isterim ki, hizmet akdi ve iş akdi 
I tâbirleri Danıştayın 1944 yılında, gerekçede 
I belirtildiği gibi, takarrür eden içtihadiyle hu

kukî mefhum bakımından aynı mânayı ifade 
ettiği hükmen teyidedilmiış bulunmaktadır. O 

I itibarla, hizmet akdi ile iş akdi arasındaki ifa
de ettiği hukukî mâna bakımından arkadaşla
rımızın ileri sürdüğü endişe ve tereddüt mev-
zuubahsolmaması lâzımdır. Burada hizmet akdi 
tâbirinin kullanılmasından maksat, işçinin ta-

I rifini temin edebilmektir. İşçinin tarifinde fık-
I ra, üç esaslı unsuru esas almıştır : 
I Birincisi; işçi olabilmek için bir hizmet 
I akdinin bulunması, 
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İkincisi; bir iş bulunması, 
Üçüncüsü de, bir ücretin mevcudolması key

fiyetidir. Bu hallerde işçilik sıfatı iktisabedil-
ıriiş olur. Şimdi, burada mevzuubahsolan hiz
met akdinin tarifi değil, işçinin tarifidir. Hiz
met akdi tâbiri ise, malûmunuz olacağı üzere, 
Borçlar Kanununun 313 ncü maddesinde tarif 
edilmiştir. Binaelayeh buradaki tâbirin kanu
ni bir tarif olmak itibariyle işçiyi tarif edebil
mek için esaslı ve hukukî bir unsur oluyor. 
Halbuki iş akdi tâbirinin hukukî ve kanuni 
mânada da sarih bir tarifi mevcut değildir. 
Münhasıran iş akdi dersiniz. Bir istisna akdi 
de, bir iştir, bir istisna akdinde taahhüdedilip 
yaptırılacak şey de mahiyeti itibariyle bir iş
tir. Bir hizmet akdinde de, hizmetin yapılma
sını taabhüdeden kimsenin yaptığı hizmet, yi
ne bir iştir. O itibarla, iş akdi denirse Borç
lar Kanunundaki hizmet akdi tâbirinin ifade 
ettiği mânasının dışına çıkılmak suretiyle tat
bikatta iltibasa sebebiyet vermek neticesini do
ğurur. Bu bakımdan komisyonunuz hizmet ak
di tâbiri üzerinde durulmasında isabet olduğu 
noktai nazarını kabul etmiş ve hizmet akdi tâ
birini değiştirmemiştir. 

ikinci fıkrada arkadaşlarımız; araç tâbiri 
üzerinde hassasiyetle durmaktadırlar. Burada
ki araç tâbirinin yanlış mânada anlaşıldığı ka
naati hâsıl olmakta, muhterem arkadaşlarımı
zın sureti beyanlarına göre. Buradaki araçtan 
kasıt, yalnız vesaiti nakliye mânasında veya
hut da âlât ve edevat mânasında ifade edilen 
bir araç değildir. Buradaki araç işin yapılması 
için, işin imali için, hizmetin ifası için sabit 
veya müteharrik her türlü makina, nakliye 
vasıtası heyeti umumiyesi bu araç tâbirinin 
içerisine girmektedir. İşçiyi işyerinde başka bir 
yere, başka bir iş yerine götürmek için iş süre
si içerisinde işverenin kullandığı otobüs, kam
yon, araç tâbiri içerisindedir. Sabit vinç, araç 
tâbiri içerisindedir. Karayollarındaki buldo
zerler, dozerler gibi her türlü vesait ve hizme
tin yapılması için kullanılan ve işyerine bağlı 
olarak çalışmakta bulunan her türlü makina 
vesair âletler araç tâbiri içerisine girmektedir. 
Bu itibarla, araç üzerinde de fazlasiyle endi
şeyi mucip bir halin mevcudolmadığı kanaatine 
komisyonumuz varmıştır. 

4 ncü fıkranın 2 nci cümlesinde, «İşveren 
vekili sıfatı sözleşmede aksine hüküm yoksa, 

işçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kal
dırmaz.» Bu cümlenin Millet Meclisindeki met
ni aynen şöyledir : İşveren vekilliği sıfatı işçi
lere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldır
maz. Bu yolda bir fıkranın ilâvesinden kasde-
dilen, istihdaf edilen maksat şudur : Tabia-
tiyle bir işyerinde işveren dilediğini işveren ve
kili yapmakta serbesttir. Bu iş vekilini isterse 
çalıştırdığı işçilerden yapar, isterse çalıştırdı
ğı işçiler dışında başka bir kimseyi de işveren 
vekili yapa'bilir. Şimdi, noktai nazar, şayet 
işçilerden işveren vekili olabilme, yapabilme 
hakkını işverene tanıdığı takdirde, işveren bu 
hakkı işçilerin aleyhinde suiistimal eder. Ya
ni, şu suretle, işyerindeki bütün çalıştırdığı 
işçileri küçük küçük gruplara ayırır, üç kişi
lik, 4 kişilik gruplara ayırır, onların içinden 
bir tanesine işveren vekili sıfatını verir ve bu 
suretle toplu sözleşme 274, 275 sayılı kanunla
rın derpiş ettiği hususlardan işçinin istifadesi
ni önler. Buna mâni olmak için, maddeye böy
le bir cümlenin ilâvesi zaruri görülmüştür. Ve 
onun için bir işçi işveren vekili sıfatını iktisa-
bettiği takdirde, işçilerin hak ve vecibelerin
den istifade hakkını haiz olması, işverenin arz 
ettiğim hakkı suiistimal etmesini önleyici bir 

tedbir olarak kabul edilmiştir. Buna karşı ak
si bir noktai nazar, işçilik sıfatı ve işveren ve
killiği sıfatı aynı şahıs üzerinde birleştiği ve 
bu birleşme sonucu o işveren vekili işçinin 
hak ve vecibelerinden istifade ettiği takdirde, 
o işçilik sıfatından işveren vekilliği sıfatını ik-
tisabeden kimse, işçiler hakkında lehine yapı
lacak her hangi bir tasarruftan kendisinin de 
menfaatleneceği cihetle bu şekildeki bir işve
ren vekili, daima işyeri aleyhine, işveren ve
killiği vazifelerini ve yetkilerini suiistimal eder 
noktai nazarı ileri sürülmüştür. Her iki nok
tai nazar da varittir. Bu ikinci şekli şu suretle 
arz ediyorum : Meselâ bir fabrikada muhtelif 
postalar vardır. Postalar halinde çalışan işçi
ler. 1 numaralı postada çalışan işçilerden bi
rini postaibaşı yaparsınız, bu, işveren vekili 
sıfatını iktisab etmiştir. İkinci postada çalışan 
işçiye de işveren vekili sıfatını verirseniz, o da 
ikinci posta işveren vekilidir. Şimdi, birinci 
postada işçi olan işveren vekili, ikinci posta
daki işçileri meselâ, ücret mevzuunda, saat ba
şı ücretlerin tezyidi mevzuunda tahrik eder. 
İkinci posta işçi işveren vekili de, birinci pos-
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ta ' işçilerini tahrik eder ve bu suretle işveren 
vekili asıl işvereni ücretlerin tezyidi yolunda 
grev gibi, işçilerin toplu sözleşme gibi lüzum
suz zamanlarda işveren aleyhine işçilerin hare
ket etmesini teşvik ve tahrik etmesi gibi kötü 
yollara gidebilmesi mümkün olacağı cihetle, 
-her iki tarafın ileri sürdüğü bu mahzurları ber
taraf etmek için maddeye bir yumuşaklık, bir 
elastikiyet vermek kasdiyle bir işçi işveren ve
killiği sıfatını iktisabetmek istiyorsa istediği 
anda, işveren de bunu işveren vekili yapmak 
istiyorsa işçi hak ve vecibelerinden istifade 
edip etmiyeceği yolunda bu kaidenin aksine 
bir şart koşabilirler. Yani arz etmek istediğim 
şudur : Kaideten işveren vekili sıfatını iktisa-
beden işçi, işçinin hak ve vecibelerinden fay
dalanacaktır. Fakat, eğer, işçi faydalanmak 
istemiyorsa veyahut da işveren işveren vekili 
yaptığı işçiyi bu hak ve vecibelerden faydalan
masını istemiyorsa yapacakları sözleşmeye veya 
-o sırada yaptıkları sözleşmeye bu yolda aksine 
bir hüküm koymak suretiyle bu vecibe ve hak
lardan istifadesi işçinin kendi rızası ile orta
dan kaldırmış oluyor. Yok, işçi hayır, istemi
yorum der, bu hak ve vecibelerden faydalana
cağım derse, tabiatiyle onu işveren işveren 
vekili yapmayacaktır, o yine işçi olarak kala
cak, arzu eden işveren vekili olacaktır. Yani 
arz etmek istediğim, bu maddeye bu şekilde 
iki tarafın hak ve menfaatlerini, karşılıklı, 
çarpışan menfaatlerini, kötü niyete makrun 
olan menfaatlerini telif edebilmek için mesele
yi tarafların rızasına, serbest iradelerine terk 
etmek yolu tercih edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; yine hatip arka
daşlarımızın üzerinde hassasiyetle durdukları 
bir nokta da 4 ncü fıkradır. 4 ncü fıkradan 
maksat asıl işveren ile, ondan sonraki işveren
lerin kendi işçilerine karşı asıl işverenin mü
teselsil ve müşterek mesuliyet esasını tesbit et
mek için bu fıkra madde metnine girmiştir. 
Yani fıkranın maddeye sokulmasından kasıt 
asıl işverenin, ondan sonraki işverenlerin ken
di işçilerine karşı, birlikte müteselsilen ve müş
terek mesuliyet esasını kabul etmek içindir. 
Bundan istihdaf edilen gaye, çalışanların hak
larını mutlak bir teminat altına almaktır. Fık
ranın esprisi bu. Fakat komisyon olarak, şura
sını arz etmek isterim ki, zaten muhalefet şer
himde bâzı maddeler hakkında söz hakkımın 

mahfuz bulunduğu hususunu beyan etmiştim. 
Şimdi bu husustaki noktai nazarımı da müsaa
de ederseniz arz edeyim. 

Buradaki umumi hükümler tâbirini fıkra
ya ilâve ettiğimiz takdirde, arz ettiğim maksat 
ve hedefe ulaşmanın imkânı olmaz. Yani, iş
çinin hak ve menfaatleri, çalıştıran asıl işveren 
ve ondan sonraki işverenler arasında mutlaka 
bir teminat altına alınmış olmaz ve fıkranın 
esprisi ortadan kaybolur. Umumi hükümler tâ
birini koyduktan sonra, bu fıkraya hiç lüzum 
kalmaz. Çünkü, zaten bu fıkra bulunmadığı 
takdirde, birinci işveren ile ikinci işveren, 
üçüncü işveren arasında kendi işçilerine karşı 
olan münasebetlerinden dolayı mesuliyetleri 
kendiliğinden umumi hükümlere tabi olacaktır, 
Borçlar Kanunu umumi hükümlerine tabi ola
caktır, istisna akdi hükümlerine tabi olacaktır. 
Halbuki burada fıkrada demin arz ettiğim gi
bi esprisi bu değildir. İşçinin hak ve menfaat
lerini teminat altına alabilmek için, sadece 
kendi işverenine değil, kendi işverenine ve asıl 
işverenin de müşterek ve müteselsiliyet esası 
üzerinden mesuliyetini kabul etmek suretiyle 
işçinin haklarını garanti altına almak istemiş
tir. O itibarla, umumi hükümler tâbiri, fık
ranın istihdaf ettiği gayeye ulaştırmadığından 
fıkradan çıkarılması ve Meclis metninde yazılı 
olduğu şekilde son fıkranın kabulü gerektiği 
mütalâasında bulunmaktayız. Yalnız, bu hu
susta şu ciheti arz etmek... 

REFET EENDECİ (Samsun) — Böyle ko
misyon sözcülüğü olmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hayır an-
lıyamadmız, her halde yanlış anlam var. Şa
yet böyle olsaydı böyle olması iktiza ederdi, 
şeklinde konuşuluyor. Yani maddenin tenki
di maddenin böyle olması lâzımgelirdi, yani 
öyle istiyoruz, şeklinde ifade kullanmadılar. 
Takibediyoruz, devam buyurun sayın sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, madde hakkındaki komisyonda müza
kere edilen görüşleri ve mütalâaları arz ettim. 
Yalnız burada bir hususu da Muhterem Heye
tinize arz etmek isterim : Şu mâruzâtımdan an
laşılmıştır ki, maddenin tümü hakkındaki ko
nuşma sırasında muhterem arkadaşım Fikret 
Gündoğan'ın iddia ettikleri gibi. komisyon şu 
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veya bu şekilde birtakım grup ve zümrelerin 
her hangi mânevi baskısı altında fikir ve ka-
uaaatlerinde değişiklik yapacak 'şekilde bir 
faaliyet göstermemiştir. Aksine, komisyona 
çalışmalarında hâkim olan zihniyet, işçi hakla
rının işverenden ziyade (çalışanların haklarının, 
memleketin realitelerine, memleketin içtimai 
şartlarına gelişmekte bulunan ekonomik, sanayi 
inkişafının ihızla gelişmesini önlememesini ve 
•bunu dalha hızlı bir şekilde teşvik etmesini sağ-
lıyacak şekilde tanzim edilmesi hususu, komis
yonun 'Çalışmalarına hâkim olan anazihniyet
tir. Ve bu bakımdan da komisyon bütün mese
leleri gerek hukukî bakımdan, gerek iktisa
di bakımdan, gerek sosyal bakımdan tamamen 
objektif esaslar üzerinde hassasiyetle durmak 
suretiyle meseleleri imkân nisbetinde halletme
ye ıgayret etmiştir. Ve bu itibarla Sayın Fik
ret Oündoğan'ın her halde bu haksız ithamlar
dan dolayı kendisinin müteessir olacağını tah
min etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 
HİDAYET ALDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aydmer, da

ha evvel sırada Sayın Isıtan vardır. 
KIZA ISITAN (Samsun) — Efendim, sözcü

yü dinledik, bilhassa birinci maddenin üçüncü 
fıkrasındaki işveren vekilleri eğer hilâfına 
mukavele yapmamışlarsa iş hukukundan isti
fade edeceklerdir, yapmışlarsa edemiyecekler-
dir, bu da umumi hukuk esaslarına uygundur, 
diye buyurdular. Şimdi, kendilerinden soruyo
rum, iş hukuku önceden feragat edilebilen hu
kuklardan mıdır? Komisyon bu kanaatte mi
dir? Eğer böyleyse, önceden bir işçi çıksa, 
ben .haftada 48 değil, 72 saat çalışacağım, as
gari ücretten daha az ücret istiyorum dese, izin 
istemiyorum dese, bu hukukan muteber ola.eak 
mıdır? 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Efen
dim, muhterem arkadaşım da gayet iyi bilir
ler ki, işçi ile işveren arasındaki münasebet 
.hukukî bakımdan esasen tarifinde bir hizmet 
akdi münasebeti olmak itibariyle, hususi hu
kuk hükümlerine tabidir. Fakat, bu kanunun, 
birtakım sosyal hakların korunması bakımın
dan, âmme menfaatleri mülâhazasına müsteni
den âmir hükümler getirmektedir. Bu âmir hü
kümler, hususi, hukukî kaidelerine göre ta

rafların âmir hükümlere muhalif olmaması 
kaydiyle, aksine mukavele yapmasına hususi 
hukuk hükümleri mâni olmadığı gibi, bu ka
nun da mâni değildir. Bu sebeple, bir işçi, 
işveren vekili olduğu zaman, ben işçi hak ve 
vecibelerinden, işveren vekili olduğum müd
detçe istifade etmiyorum, diyebilir. Buna hiç
bir mâni yoktur. Tekrar işçi olduğu zaman da 
işveren vekili sıfatı zail olur. Ve otomatik 
olarak bu kanunun âmir hükümlerinden yine 
faydalanacaktır. Yani bu hususta aksine bir 
mukavele yapılmasına bu kanunda bir mâni 
hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, soru
nuzu sorunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan Muhterem, Rıza Isıtan arkadaşım çok 
hassas ve hukuken önemli bir noktaya temas 
ettiler. Ve fakat muhterem sözcü arkadaşı
mız biraz evvel verdiği izahatta kendi muha
lefetini anlatırken bir muhalefetle karşılaş
tığı için galiba.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sözcüyü ten-
kidetmeyin sorunuzu tevcih edin, daha kısa 
olur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oraya 
gelmem lâzım. Şimdi sözleşmede aksine hüküm 
yoksa işçilere temin edilen hak ve vecibeler or
tadan kalkmaz demekle, işveren bir işçiyi iş
veren vekili yaptığı takdirde bir hususi hü
kümle onun bütün işçilik haklarını elinden 
alabilir. İşçilik haklarî ise, pek muhterem ar
kadaşlarımın paylaştığı gibi, her ne kadar di
ğer hizmet ücret karşılığı bağlantısını ifade 
etmiyorsa da, bu kanunun çıkmasından mak
sat odur ki, bu sıfat hiçbir surette mukavele 
ile değiştirilemiyecek kadar bu kanunun âmir 
hükmüne bağlanmaktadır. 

Şimdi sayın sözcünün dediği gibi, eğer bu 
sıfat, kanuni bir sıfat değilse ve bu kanunla 
himaye altına alman bir sıfat değilse, bir mu
kavele ile bu sıfat kaldırılabiliyorsa o takdir
de iş hukukuna bu madde ile büyük bir darbe 
indiriliyor, demektir. Çünkü işçi bu kanunun 
kendisine bahşettiği haklardan sırf bu hüküm 
yüzünden mahrum kaldığı müddetçe bu ka
nunun hiçbir anlamı olmaz. Bu itibarla sayın 
komisyon sözcüsünden rica ediyorum. Umumi 
hukuk bakımından, lütfen söylesinler. 
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İki ; lütfen söylesinler, bir işveren isterse 
işçinin sonuna kadar hepsini veyahut hiç de
ğilse yarısını işveren vekili yapabilir mi? 

Üç; aksine bir hüküm yoksa ifadesi işçilik 
sıfatının kalkmasına matuf bir mâna taşır mı? 
İhtiyari olmak başka şeydir. Çünkü «ihtiyari 
olmakla mecburi olmak, arasında Sayın Başka
nım çok büyük fark vardır. Türkiye'de iş bul
mak için çok müşkül durumda bulunan insan
lar var. İşveren okuma yazma bilmiyen işçiyi 
işveren vekili yapmak isterse işçinin bunu 
kabul etmesi mümkün müdür, değil midir ? Lüt
fen bu üç sualimi cevaplandırsınlar. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Şim
di maddenin ikinci fıkrası işveren vekilini 
tarif etmiştir. İşveren vekilinin yapacağı iş
ler işçinin yapacağı işler değildir, işveren ve
kili işin yönetiminde görev alan kimsedir. Bir 
işçinin işçilik sıfatı nezzedilip işveren vekilli
ğini sıfatını iktisab ettiği zamanda, hizmet akdi 
münasebeti kendiliğinden kalmıyacaktır. Hiz
met akdi münasebeti kalmıyacak, işin yönetimi 
ile görevli olacaktır. Yönetimle görevli olan 
kişi yönetim mevzularında çalışacak. Yoksa 
işçinin hizmet akdi esaslarına göre çalışmıya-
caktır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Aydı-
ner buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu maddenin en tehlikeli 
kısmı son fıkrasıdır. Bir işveren vardır, bir de 
asıl onun işverdiği bir kimse vardır. Büyük 
bir binanın müteahhidi o, taşaron işçilere pa
ra verdi mi vermedi mi. Buna asıl işveren mut
tali olmadan zaman geçer. Mermer işçisi ça
lıştığının mukabüini vermedi derler, sizden ister
ler. Halbuki asıl işveren taşaron ücretini vermiş
tir. Şimdi böyle işverenin, asıl işverenin mü
kerrer bir tediyeye mâruz kalmaması için bâzı 
tedbirler alması lâzımdır. Ya asıl işveren ta-
şarona para verirken kendi işçilerine olan borç
larını verdiğine dair bir bordro yapması, ve
yahut ben tasarondan para almadım, senden 
isterim, taşaron para vermemektedir diye ih
barda bulunması lâzımdır. Şimdi bu şikâyette 
asıl işveren için tehlikeli bir durum yaratıl
maktadır. Asıl işveren paramı versin dediği 
takdirde bir vesikanın alınıp alınmaması nıev-
zuubahsolacaktır. Bu hususta izahat rica ediyo
rum. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Efen
dim, zaten bu madde, bu şekilde taşaronla iş
veren arasında, işverenin, asıl işverenin müşte
rek ve müteselsil mesuliyetini kabul etmek su
retiyle asıl işverenin temin edeceği taşaronla-
rm vasıflarında daha dikkatli, daha titiz bu-
Ummalarmı sağlamak için müşterek ve mütesel
sil mesuliyet esasını kabul etmiştir. O itibarla, 
böyle bir mesuliyet altında bulunduğunu şu 
kanun hükmiyle bilen işveren, asıl işveren bir 
işi taşarona verirken o taşaronu kendisi biza
tihi yakinen kontrol ve murakabe etmek du
rumunda kalacaktır. Kontrol ve murakabe et
mediği takdirde, şayet taşaron işçilerine para 
vermediyse veya verdi de mükerreren verdiy
se bunlardan kendisi mesul olacaktır. Müte
selsil ve müşterek mesuliyetten temin edilmek 
istenilen şey bu teminattır. Bu hususta kanu
nun 29 ncu maddesinde Devlet sektöründe 
çalışan işçiler için Devlet sektörüne tahmil 
edilen birtakım ödevler vardır. Orada sırası 
geldiği zaman, Sayın Aydmer, tahmin ederim 
daha çok tatmin olacaklardır. Fakat, Nevlet 
sektöründe bu murakabe imkânı vardır, mu
rakabe edilebilir. Fakat, özel sektörde, birinci 
işveren, taşaronun ancak şu müşterek ve mü
teselsil mesuliyet korkusu ile yakinen kont
rol ve murakabe etmek işçilerin parasını öde
miş mi, ödememiş mi bunu takibetmek mecbu
riyetindedir. 

HİDAYET AYDINER (C. B. Seçilen Üye) 
— Efendim, bir dakika.. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, tekrar 
sual mi tevcih edeceksiniz, bir dakikanızı rica 
edeceğim, Sayın Fikret Gündoğan daha evvel 
söz istediler. 

HİDAYET AYDINER (C. B. Seçilen Üye) 
— Taşaronun kaç kişi çalıştırdığını kim bilebi
lir. Kae iş günü çalıştığını asıl iş sahibi nasıl 
bilsin? Bunu murakabeyle mükellef midir? 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Ta-
biatiyle. Demin arz ettim. Müşterek ve müte
selsil mesuliyet asıl işvereni bunu sıkı sıkı ta-
kibetmeye mecbur kılıyor. Eğer bu sıkı takibi 
kendisi yapıyorsa bu işten doğacak mesuliyeti 
kabul etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan-. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muhte

rem Başkan, biraz evvel tafsilâtiyle arz ettim. 
Fakat sayın sözcü, inanıyorum ki, kendisinin 

— 224 — 



O. Senatosu B : 82 6 . 7 . 1367" O : 1 

dahi tatmin olmadığı şekilde cevaplar verdi
ler. Bakınız şu maddeyi.. 

BAŞKAN — Siz kısa sorun o da kısa cevap 
versin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İşveren 
vekili sıfatı sözleşmede aksine hüküm yoksa 
işçilerin hak ve vecibeleri ortadan kalkmaz de
mekle, buradaki sözleşme tâbiri, işverenle işçi 
anasında hizmet akdi midir, yoksa işverenle iş
çi arasında olan, işçi vekilliği akdi midir? Mum-
terem sözcünün bunu tavzih etmesini ve açık
lamasını rica edeceğim. İşçi vekili sıfatı ile 
yapılan sözleşmede, işçi ile işveren arasında 
yapılan bir iş akdi, bunun aksine bir hüküm ol
maz.. Demek ki, işçi, işveren vekili olarak söz
leşme yaptığından işçi sıfatı kalkıyor, fakat 
işçi vekili işçilik imkânlarından istifade edi
yor. Bu durum muhtelif tefsirlere yol açar, bu 
yapılan sözleşme iş bağıntısı mıdır, bu husu
sun tavzihini rica ediyorum., 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — İşçi, 
işveren vekilliği sıfatını iktisalbettiği zaman 
kaideten, umumi olarak arz edeyim, umumi 
olarak hizmet akdi münasebeti biter. Hizmet 
akdi münasebeti kayıtla biter. Ve taraflar di
lerlerse şifahi veya yazılı olarak bir vekâlet 
akdi yaparlar. Bu kanunda, bu maddede kaide
ten hizmet akdi münasebeti olan işveren vekil
liği sıfatını iktisabetmişse ve aksine de bir hü
küm yoksa, zaten fiilen hizmet akdi münase
beti bitmiş, vekâlet akdi münasebeti baş 
lamıştır, Ancak istisnai biri hal; o vekâlet 
akdinde aksine bir hüküm konmadığı için 
- hizmet akdinde değil - işçi kaideten şu 
fıkraya göre işçilik hak ve vecibelerinden isti
fade edecektir. Yok, o vekâlet akdine aksine 
,bir hüküm konursa; yazılı olsun, şifahi olsun; 
aksine bir hüküm konursa, o takdirde o işçi 
istifade edemiyecektir. 

Aksi bir hüküm konursa, işçi bundan isti
fade edebilir mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben bir 
maruzatta bulunacağım, soru müessesesi mut
laka karşılıklı 'görüşlerin birbirlerinin fikirle
rini birlbirlerine kalbul ettirmelerini tazammun 
etmez. Soru bir mevzu hakkında malûmat edin
mekten ibarettir. Komisyon sözcüsü malûmatı 
verir. Soru sahihi tatmin olmazsa oyunu menfi 
verir, tatmin olursa müspet verir. Mesele bu
dur. Buna göre devam edelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bura
daki sözleşme tâbiri iş akdine, hizmet akdine 
mi matuftur? Yoksa... 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Ve
kâlet akdine matuftur. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Efendim, şim
di bu maddenin her iki fıkrası kanunun hü
kümlerine, yani sözleşmede aksine hüküm yok
sa işçi hak ve vecibelerden istifade eder. Ve 
bir de sonunda umumi hükümlerin ve mesuli
yetin her hükmünün tatbikinde umumi mahke
meler mi yetkili olacaktır, yoksa iş mahkeme
leri mi? 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Bu 
kanundan tevellüdedecek bütün ihtilâfların 
Heyeti Umumiyesinin görülmesinde işmahke-
meleri yetkilidir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Umuma hüküm
ler dememize rağmen mi? 

G E Ç M KOMİSYON SÖZOÜSÜ AHMET 
ÇE'KEMOĞLU (Devamla) — Umumi hükümler 
dememize rağmen işmahkemeleridir. 

BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu tamam efen
dim. 

Sayın Ali Naili Erdem, Çalışma Bakanı 
buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; müzakeresi yapılan iş kanunu, 
tasarısının birinci maddesi üzerinde konuşma
larda bulunan sayın senatörler evleviyetle bu 
maddenin 4 ncü ve beşinci fıkraları üzerinde 
endişelerini dile getirmeye çalıştılar. Peşinen 
komisyon sözcüsü.... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, birinci madde 
üzerinde efendim, yalnız birinci madde üzerin
de. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Peşinen sayın komisyon sözcüsü 
ile hizmet akdinin aynen muhafaza edilmesi 
lâzımıgeldıği görüşüne iştirak halindeyim. Bu 
konu daha evvel 274 ve 275 sayılı kanunlar 
Mecliste müzakere edildiği sırada münakaşa 
edilmiş ve bu konuda konuşan sayın parlö-
manter üyeler kendi görüşlerini gerçekleştir
mek ve ispat etmek için birçok örnekler ver
mişlerdir. Ancak bu örneklerin içerisinde ilti
fat edilen husus bir içtihadı birleştirme kara
rıdır.. İçtihadı birleştirme kararı şudur: Hiz
met akdi, iş akdinin ve iş bağıtınm karsılığı-
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dır. Binaenaleyh, ne iş akdi, ne iş bağıtı hizmet 
•akdinin dışında mütalâa edilen terimler de
ğildir. Yalnız hukuk litaratürümüze, kanunla
rımıza benzer terimleri getirme anlayışı bu 
kanunda da 274 ve 275 sayılı kanunlarda ka
bul edilen hizmet akdi mahafa edilmek sure
tiyle, gerek tatbikatçılara bir kolaylık ve ge
rekse bu kanunla ilgisi olan çalışanlara ve ça
lıştıranlara bir kolaylık vermek amaciyle hiz
met akdi muhafaza edilmiştir. Bu itibarla, sa
yın komisyon sözcüsünün gerekçesine bu hu
susları. da ilâve etmek suretiyle hizmet akdi 
deyiminin aynen muhafaza edilmesi lâzımgel-
diği kanaatimizi ifade ediyoruz. 

Araç deyimi üzerinde sayın komisyon söz
cüsünün görüşlerine iştirak halindeyiz. Esasın
da 3008 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
3 ncü fıkrası tetkik edildiğinde, orada teferru
atla binçok eklentilerden bahseder ve sonu 
«gibi ve müştemilâtı» der. Burada sadece araç 
tâbiri yine sayın komisyon sözcüsünün ifade 
ettiği gibi işyerinde mütalharrik ve mütaharrik 
olmıyan makina aksamı anlamını taşımaktadır. 
Binaenaleyh aracın diğer bir anlamı yoktur. 
Bu konuda da bu beyanda sayın sözcünün gö
rüşünü Hükümet olarak paylaşırız. 

Sayın Komisyon sözcüsü maddenin münaka
şasında, zannederim ki, bir başka noktadan 
hareket etmek suretiyle yanlış kanaatlere va
rıldığını huzurunuzda ifade etmek isterim. 
Eğer hafızamız yanıltmıyorsa ve madde metni
nin müzakeresi tetkik edilirse, 4 ncü fıkrada 
işverenle vekilliği sıfatı yapıldıktan sonra, ye
ni bir sözleşme yapıldıktan sonra hizmet akdi 
kalkar şeklinde bir noktai nazarın bahis konu
su olmaması icabeder. Hizmet akdi esas akit-
dir. Hizmet akdi bir işyerine girildiği andan 
itibaren devam eden akittir. Ye o işyerinde 
kaldığınız müddetçe devam eder. İşveren ve
killiğinin işyerinizde devam ettiği hususunda 
iddiada bulunmanıza imkân yok ki. İşveren ve
killiği her hangi bir münasebetle sizde, o iş ko
lunda, o iş ikmal edilinceye kadar işveren ve
killiği sıfatı size verilir. O iş bittikten sonra si
zin üzerinizde işveren vekilliği sıfatı alınabi
lir. Alındığı andan itibaren de hizmet akdi de
vamlı haldedir, yani hali, ilk işe başladığımız 
andaki hale rücu edersiniz demektir. Şu hale 
•göre hizmet akdi, işveren vekilliği sıfatı bir 
sözleşmeyle verilmiş olsa dahi, hizmet akdi 

esas akid olarak o işyerinde çalıştığınız müd
detçe devam etmektedir. Zannediyorum ki, sa
yın komisyon sözcüsü işveren vekilliği akdini 
imzaladıktan sonra hizmet akdinin kalkacağı 
müstafi olacağı şeklinde bir beyanda bulun
du. Yanlış tesbit etmediysem, sırf bunu tavzih 
etmek için bu kısmı belirtmek lüzumunu hisset
tim. 4 ncü fıkrada bir açıklamada bulundu
lar. Sözleşme ve sözleşmeyi hizmet akdi değil, 
•mu bahsetmiyor, işveren vekilliği sıfatını ve
ren akit olarak adlandırdılar. Eğer böyle ise, 
o zaman hiçbir arkadaşım daha doğrusu bu 
kısmın kalkması teklifinde bulunan arkadaşla* 
•imin esasında bir endişeleri olmaması iktiza 
eder. 

Çünkü, esasında bunun üzerinde konuşma
da bulunan ve sual tevdi eden - eğer yanlış 
tesbit etmediysem - Sayın Rıza Isıtan ve Sa
yın Fikret Gründoğan arkadaşlarımın ortaya 
koydukları görüş tarzî şudur : Sözleşmede ak
sine bir hüküm yoktur denilmek suretiyle bir 
işyerine bir işçi girdiği anda, hizmet akdine 
gel kardeşim sen şuraya evvelâ aksine hüküm 
olmadığına dair birşey koy, ondan sonra sen 
benim işyerimde işçi olarak çalışabilirsiniz nok
tasından hareket etmek suretiyle bu suali tev
cih etmişlerdir. Eğer yanlış anlamadıysam. 
Sayın komisyon sözcüsü bu sözleşmeden kas-
ciedilen hususun böylece hizmet akdi almadığı-» 
m ve aksine hüküm konulma tâbirinin hizmet 
akdi ile ilgisi olmadığını, sadece işveren ve
killiği sıfatını tesbite matuf ibare mahiyetini 
taşıdığım ifade ettiler. Böylece esası itibariy
le 4 ncü fıkrayı zannediyorum ki vuzuha ka
vuşturmuş oldular. 

Şimdi beşinci fıkra üzerinde komisyon söz-
cüsüyle görüşlerini paylaşmaktayım. Eğer Sa
yın Hüseyin Avni Göktürk'ün görüşüne ilti
fat edersek, o zaman kendisine cevabımız şü 
olur: Ne lüzum var bu fıkraya, kaldıralım bu 
fıkrayı o zaman. Zaten, bir işyerinde, ikinci 
işverenle işçi arasında doğan ihtilâfın hallinde 
umumi hükümler uygulanacaktır. Bunu ister
seniz yazınız, isterseniz yazmayınız. Şu hale 
göre, umumi hükümler uygulanır şekli haşiv
dir, eğer o noktadan hareket edecek olursak. 
Binaenaleyh bu son fıkraya Hükümet olarak 
iltifat edilmesine imkân olmadığını ifade et
mek isterim. Aslolan şey şudur: Gerçekten 
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doğru. Bir işveren birden ziyade işyeri aldı, 
igüzeL Aynı işyerinde birden ziyade adam ça
lıştırır. Ama müsaade ediniz o işyerinde bir 
insanın çalışma anından itibaren muhatabola-
rak kabul ettiği şahıs bizzat o işi alan işveren. 
Ye o işvereni bilerek o işçi o işyerinde çalış
maya başlamıştır. O işverenin, meselâ diyelim 
ki, elektrik tesisatını, meselâ diyelim ki, doğ
rama tesisatını A'ya ve B'ye verme keyfiyetini 
işçi bilmez. İşçi sadece tek işveren bilir. Şu 
hale göre, orada işveren, orada çalıştırırken, 
.oradaki doğrama işini A'ya vermişse ve A, tş 
Kanununun kendisine tahmil etmiş olduğu va
zifeleri işçiye vermemiş ve böylece bir hakkın 
kaybına sebeibiyet vermiş ise, orada müsaade 
ediniz de 1946 Filadelfiya toplantısında yapıl
mış olan Milletlerarası Çalışma Kurulunun al
mış olduğu kararı biz bu kanunumuzda ay
niyle uygulıyalım ve diyelim ki, asıl işverenin 
ikinci işverene vermesi suretiyle o işin deva
mı sırasında işçinin hakkının verilmemesi ha
linde o işçi ikinci işverenle birlikte asıl işvere
ne döner ve sen benim hakkımı ver der. Bina
enaleyh, bu hakkın verilmesi gerekmektedir. 
Ve bu hak Meclisin kabul ettiği metnin, birin
ci maddenin son fıkrasında vardır. Şu hale gö
re, biz Hükümet olarak Senato Karma Komis-
yonuda son fıkra üzerinde yapılan değişikliğe 
muhterem Senatonun iltifat etmemesini rica 
ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız efendim. 
(Vazgeçti sesleri.) Sayın İlyas Karaöz. Son 
söz Cumhuriyet Senatosu üyesinindir. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş 
kan. muhterem senatörler, Borçlar Kanununun 
386 ncı maddesine göre, vekil kendisine tah 
mil edilen işin idaresini veya takabbül ey
lediği hizmetlerin ifasını iltizam eder. îşin 
idaresiyle hizmetin ifası arasında bazan fark 
pek azdır. Vekil bir iş idare ederken çoğu za
man bir hizmet ifa eder, veya işçi bir hizmet 
ifa ederken bazan bir iş idare eder. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. birinci madde 
üzerinde konuşacaksınız, devam edin lütfen. 

İLYAS KARAÖZ (Devamla) — Bundan 
başka vekâlet pek çok ahvalde bir ücret mu-
kubilinde yapılır. Borçlar Kanunumuzun 
386 ncı maddesinin üçüncü fıkarsmda bu mevzuda 
hüküm mevcuttur. Yine bâzı işler ücretsiz 

de yapılabilir. Yani ücreti vekâletle hizmet 
akdi arasında katî bir kıstas değildir. Ni
hayet, vekil de işçi gibi müvekkilinin sarih 
olan talimatına muhalefet edemez. Bütün 
bu benzerliklere rağmen iki akdi birbirin
den ayırmak ve kıstası akitlerin mevzuunda 
ve tabiiyet rabıtasında aramak lâzımdır. Ve
kâlet bir temsil aktidir. Bununla bir kimse 
başkasının nam ve hesabına bir iş yapmayı 
veya idare etmeyi taahhüdeder. Halbuki hiz-
net akdinin mevzuu her hangi bir emektir, 
ve bu da maddi fiillere taallûk eder. Bunda 
*;pmsil yoktur. Bundan başka, hizmet akdinin 
nüddeti muayyen veya gayrimuayyenclir. Hal
buki vekâlette müddet mevzuübahis değil
dir. Nihayet, vekâletteki tabiiyet, hizmet 
ıkdinin tabiiyetinden farklıdır. Hazmet ak
imdeki tabiiyetin ne kadar önemli bir unsur 
olduğu aşikârdır. Vekâlette vekil cok daha 
Jazla bir şahsi teşebbüse, insiyatife maliktir. 
O ancak sarih olarak talimatla bağlıdır. Di-
^er hususlarda müvekkilinin zararına olmadık
la serbestçe hareket edebilir. Yani arka
daşlarım, vekilin tasarrufu kendisine men
faat sağlıyorsa, şu kanun hükümleri gereğince 
hükümsüz olması lâzımgelmektedir. İşvere
nin sevk ve idare salâhiyeti vardır. Emir ve 
talimat verir. Bu salâhiyet mevzuat ile sı
fırlı olduffu gibi, diğer taraftan işletmenin 
iktisadi organizasyonu ile de mâduttur. İş 
verini genişletebilir, daraltabilir. Bundan 
başka işverenin bir tecziye salâhiyeti vardır. 
Bu salâhiyeti mevzuat hükümleri dâhilinde 
sınırlıdır, işverenin aynı zamanda hakkıdır. 
Bu salâhiyetleri kendisi kullanabileceği gibi 
"sveren vekiline de tevdi edebilir. İşletme
nin başında bulunan işveren iş hukukunun ken
disine tanıdığı bilcümle salâhiyetleri bizzat 
kullanmaz veya kullanamaz. Kendisi işlet
mesinin veya iş yerinin başında bulunmakla 
bimrlikte iş yerinin veya iş yerine bağlı mües
seselerden herbirinin sevk ve idaresini per
sonelinden birine tevdi edebilir. Böyle bir 
vazife deruhde eden işveren de^il, fakat iş
veren vekilidir. İşveren vekili işveren ol
mamakla beraber, onun nam ve hesabına mües
sesenin sevk ve idaresi vazifesini gören bir 
kimsedir, işveren vekili işveren delildir. 
Yani iktisadi mânasiyle, iktisat tâbirivlp. mü
teşebbis değildir, işveren gibi müstakil hare-
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ket edemez. Ama, müzakeresini yapmakta 
olduğumuz kanun, işveren vekiline mesuliyet 
bakımından bâzı hak ve salâhiyetler vermekte
dir. işveren vekili mutlak mânada işveren 
olmadığı gibi, işçi de değildir. Bu durum mu
vacehesinde, Hükümetin izah buyurduğu işve
ren vekili ifadesine, tamamen iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 

ÎLYAS KARAÖZ (Devamla) — Ben de bi
tirdim Sayın Başkanım, Yüce Senatoya saygı
larımı sunarını. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususu tek
rar açıklamak mecburiyetindeyim. İstirham 
ediyorum, Riyaseti yanlış anlamayın, bu kanun 
bir defa. müddeti içinde görüşüldü, görüşülme
di münakaşasiyle veto edildi. Binaenaleyh, dün 
de arz ettiğim gibi 15 . 7 . 1967 tarihinde bi
tecektir. Daha 1 nci maddenin müzakeresinde-
yiz. Daha birinci maddenin bitmesine bir hayli 
zaman ister. Bâzı arkadaşlarımız şimdiden telâş 
gösteriyorlar ve yarın da çalışmak için takrir 
hazırlamışlardır. Binaenaleyh, çok istirham edi
yorum, Senatomuzda müddeti1 içinde bu kanunu 
görüşebilelim. Bu imkânı arkadaşlarımızın ha
zırlamasını hassaten Riyaset adına rica ediyo
rum. 

Şimdi takrirleri sırasiyle okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 950 Sıra sayılı îş kanu

nu tasarısının birinci maddesinin son fıkrasın
daki «umumi hükümler dairesinde1» ibaresinin 
metinden çıkarılmalını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
îlyas Karaöz 

Yüksek Başkanlığa 
îş Kanununun 1 nci maddesinin 4 ncü fık

rasında işveren vekili sıfatı gelimesinden sonra 
gelen (Sözleşmede aksine hüküm yoksa) keli
melerinin (cümlesinin) ve yine son fıkrada yü
kümlerden dolayı kelimesinden sonra gelen 
(Umumi hükümler dairesinde) kelimelerinin çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul . 
Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «ve araç

larda» kelimelerinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir Sivas 
Ömer Lûtfi Bozcalı Hulusi Söylemezoğlu 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş Kanununun 1 nci mad

desindeki (bir hizmet akdine) ibaresinin (bir iş 
akdine) ibaresi şeklinde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Komisyonunun kabul 

ettiği metnin 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 
son cümlesinin Millet Meclisince kabul edildiği 
gibi : «İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan 
hak ve vecibeleri ortadan kaldırmaz1» olarak de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Rize 
Mecdi Ağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 1 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tarifler : 
Madde 1. — Bir hizmet akdine dayanarak 

her hangi bir işte çalışan kişiye işçi, işçi çalış
tıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin ya
pıldığı yere işyeri denir. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işye
rine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve ba
kım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu 
gibi müştemilât ve araçlar dahi işyerinden sayı
lır. 

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin 
ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir, işveren vekilinin bu sıfatla 
işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğ
rudan doğruya işveren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit 
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır, işveren vekilliği sıfatı, 
sözleşmede aksine hüküm yoksa işçilere tanınan 
hak ve vecibeleri ortadan kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya müştemilâtında iş alan ve işçilerini 
münhasıran o işyerinde veya müştemilâtında 
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çalıştıran diğer bir işveren, kendi işçilerine 
karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya 
hizmet akdinden doğan yüklemlerinden dolayı 
asıl işveren ile birlikte sorumludur. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Sayın Başkanlığa 
iş kanunu tasarısının birinci maddesinin 

aşağıdaki şekilde kabulünü saygı ile arz ede
rim. 

istanbul 
Rifat öztürkeine 

Madde 1. — Bir hizmet (iş) akdine dayana
rak her hangi bir işte ücret karşılığı çalışan 
kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek ki
şiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işye
rine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım beden veya meslekî eğitim yerleri ve 
avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerin
den sayılır. (Araçta geçen zaman iş saati sayıl
maz) 

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin 
ve işverenin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. 

işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı 
muamele ve yüklemlerinden doğrudan doğruya 
işveren sorumludur. 

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

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümün
de veya eklentilerinde de iş alan ve işçilerini 
münhasıran o işyerinde veya eklentilerinde ça
lıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine kar
şı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hiz
met akdinden doğan yüklemlerinden asıl işve
renle birlikte sorumludur. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen 1 nci maddenin Millet Mec

lisi metni şeklinde kabulünü rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin oylanmasında 

Millet Meclisi metninin oya vaz'mı arz ve tek
lif ederim. 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Başkanlığa 
iş Kanununun birinci maddesinin : 
A) ikinci fıkrasında «sair eklentiler ve» 

kelimesinden sonra «gaye hizmetiyle ilgili» tâ
birinin ilâvesinden sonra araçlar da işyerinden 
sayılır şeklinde tadilini. 

b) Dördüncü fıkrasında «aksine hüküm 
yoksa» kelimesinden sonra «Kendisini ilgilendi
ren idari tasarrufları hariç!» tâbirinin ilâvesin
den sonra işçilere tanınan hak ve vecibeleri or
tadan kaldırmaz şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Muş 
Isa H. Bingöl 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin son fıkrasının Millet Mecli

since kabul olunduğu şekilde düzeltilerek kabul 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeler Tüzü
ğümüzün 113 ncü maddesine göre sıraya kon
muştur. Yani, önce çıkarılmasını talebeden, son
ra değiştirilmesini istiyen, en sonda da ilâvesini 
istiyen önergeler olmak üzere sıraya konmuş
tur. Şimdi tek tek okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

ILYAS KARAÖZ (Muğla) — Oylamaya 
geçmeden önce bir hata vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ILYAS KARAÖZ (Muğla)1 — 1 nci madde
nin 5 nci satırında «işlemlerden sayılır» yazıl
mış, tabı hatası vardır. Halbuki «işyerlerinden 
sayılır4» olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Öyle okundu, bizde tashihi var
dır, tashih edilmiş şekli ile okundu. 

(Ilyas Karaöz'ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet iştirak edi
yor mu? Sayın Umum Müdür Bey Hükümet 
adına yetkili değil misiniz? 
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FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, bu okunan önerge benim takdim ettiğim 
önergenin aynısıdır, birlikte oylanmasını arz 
ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Acaba bu 
kadar önerge muvacehesinde, komisyon önerge
leri alıp da yeniden bir tetkik hususunu düşü
nüyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FARUK KI-
NAYTÜRK (Burdur) — Lüzum yok. 

BAŞKAN — Düşünülmemiş efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu su

retle bu «ve» kelimesi de ilâve edilir, efendim. 
Komisyon bunu başka türlü ilâve edemiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FARUK KI-
NAYTÜRK (Burdur) — Hayır efendim, niye 
alıyoruz, bizim de bir bildiğimiz var, her halde. 
Yalnız sen bilmiyorsun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — En aykırı teklif, Millet Meclisinin 
teklifidir. Bu kabul edilirse diğerleri de sükût 
eder. Onun için evvelâ onu oylıyalım. Doğrusu 
da budur. («Doğru, doğru» sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FARUK KI-
NAYTÜRK (Burdur) — Doğru. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı yok mu efen
dim? (Geliyor, sesleri) Efendim takrire iştirak 
edip etmediklerini sormak zorundayım, Heyeti 
Umumiyeyi aydınlatması için. Bu arada bir tak
rir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüz maddeden fazla olan İş kanunu tasarı

sının henüz ilk maddeleri üzerinde müzakere 
devam etmektedir. Diğer taraftan bu kanun ta
sarısının Cumhuriyet Senatosundaki müzakere 
müddeti 15 Temmuzda son bulacaktır. Bu hu
suslar ve müzakeresi gerekecek diğer kanun ta
sarısı (veya tekliflerinin) mevcudiyetini dik
kate alarak Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 7 Temmuz Cuma günü saat 15.00 te top
lanmasını arz ve teklif ederiz. 

izmir Kastamonu 
Cahit Okurer Ahmet Nusret Tuna 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Bundan daha aykırı bir önerge 
vardır, onu da okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte bulunan (İş kanunu 

tasarısı) nm süresinde bitirilebilmesi için, Se
natonun, her gün, öğleden evvel saat (10.00-13.00) 
ve öğleden sonra saat (14.30-20.00) aralarında 
toplanmasını, saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Bu en aykırı önergedir. (C.H.P. 
sıralarından, ekseriyet yok, sesleri) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Ekseriyet yok 
efendim. 

BAŞKAN — Siz bir kişi ile ekseriyetin ol
madığını iddia edemezsiniz. Biliyorsunuz, tüzü
ğümüze göre beş kişinin ayağa kalkması lâ
zım. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Başkan, gör
müyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, müzakere sırasında 
arkadaşlarımız her zaman içeriye girerler, çı
karlar; her an içeride yoklama yapılatmaz. Bu
nu da sizin bilmeniz lâzım. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Burada ekse
riyetin olmadığını herkes biliyor. Malûmunuz
dur, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, her gün saat 10,00 
dan 13,00 e kadar; 14,30 dan 20,00 ye kadar 
toplanılması teklif edilmektedir. «Her gün» 
dediğine göre Pazar günleri de dâhil oluyor, 
bunu. Lütfen Sayın Atayurt, tavzih eder misi
niz, Cumartesi, Pazar dâhil mi buna? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
15 Temmuza kadar bu kanunun bitmesi ica-
betmektedir. Binaenaleyh, eğer Cuma bitmez
se Cumartesi günü de çalışılacak; Cumartesi 
bitmezse Pazar günü de çalışılacak. Senato
nun öğleden sonra sürekli olarak bu saatler 
arasında çalışarak gündemde mevcut bütün iş
lerini ve bu arada bu kanunun müzakeresini 
de; bitirmesi lâzımdır. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde mi efendim? 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Evet. 

BAŞKAN — Soramazsınız. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum... Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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İkinci takriri yani 7 . 7 . 1967 Cuma günü 
de saat 15,00 te toplanılmasını istiyen takriri 
oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Yarın saat 15,00 te 
de mesai yapılacaktır. 

İSKENDEE CENAP EGE (Aydın) — Usul 
•hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, bugünkü birleşimde müzakere
sini yapmakta bulunduğumuz 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarıları görüşülürken 
bir hata olmuştur, o hatayı ve dosyanın usu
lü gereğince Başkanlığa iadesi gerektiğini ifa
de etmek istiyorum, müsaadenizle. 

Bir muhterem arkadaşımız gider artırı
cı 'bir teklifte bulunmuştur. Gider artırı
cı ve gelir eksiltici teklifler yapılmıyacağı Ana
yasanın 94 ncü maddesinde gayet sarih olarak 
ifade edildiği hailde Sayın Bakanla hususi ola
rak yapmış oiduğum konuşmada, burada gi
der artırıcı teklif 15.897 nci maddeye ait idi. 
Bunun 200 bin lira olarak teklif edildiği, bir 
maddi hata olarak 20 bin lira olarak geçtiği 
hakkında bir tereddüt hâsıl oldu. Komisyon 
olarak 'böyle bir hatanın varidolup olmadığı
nı tetkik etmek üzere dosyayı geri istedik: Yap
mış olduğum tetkik neticesinde böyle bir mad
di hatanın bulunmadığını komisyonda bu 200 
bin lira olarak değil, 20 bin lira olarak kabul 
-edildiği tesbit edilmiştir. Onun için dosyanın 
geri alınması diye bir şeyin mevzuubahsolmıya-
eağı ve bunun aynı bütçe müzakerelerimde oldu
ğu gibi Bütçe Kanunu gibi kabul edilmesi ge
rektirdiğinden gene Yüksek Divana iade etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu ve bu şekilde dos
yanın Divanda tetkik edilmesi Divan tarafın
dan müzakeresinin yürütülmesi gerektiğini arz 
«derim. 

BAŞKAN — Komisyon yazılı olarak tek
lif etsin efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Lüzum yok. 
sözlü olarak şahsan ifade ettim. 

BAŞKAN — Şimdi birinci takriri tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Muğla Üyesi İlyas Karaöz'ün takriri tek
ra r okundu) 

BAŞKAN — Sizinki de aynı mahiyette mi 
efendim?. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Ay
nı mahiyettedir, iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz, peki efen
dim. 

Hükümet de iştirak ediyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA İSMAİL YEŞİLYURT 

(Yozgat) — Ediyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon da iştirak ediyor. 
ÖMER ERGÜL (Cmhurbaşkanmca S. Ü.) — 

Benim takdim etmiş olduğum önerge en aykırı 
olanı idi. Evvelâ bunun oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Beyefendi, sayın kâtip üye 
arkadaşını, İçtüzük maddesine göre sıraya koy
dular, o sıraya göre oylıyacağım. 

Takrire Hükümet ve komisyon iştirak edi
yorlar. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkanıım, komisyonun vermiş olduğu 
bir karar var. Ayrıca 'görüşülüp konuşulmadan 
muhalif olan bir arkadaşın kendi sesiyle ka
bul veya ademikabul demesi o komisyonun 
yokluğunu ifade eder. 

BAŞKAN — Kim muhalif? 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Sözcü 

arkadaşım muhalifti. 
BAŞKAN — Sözcünün muhalif olduğu yer

de kimin komisyon adına sözcü olacağı dünkü 
müzakerelerde Sayın Komisyon Başkanına so
rulmuş Komisyon Başkanı, Komisyon Başka
nının sözcülük yapacağını beyan etmiş. Komis
yon Başkanı iştirak ediyor, komisyon adına. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Ko
misyonun bu hususta bir karar vermesi lâzım
dır. 15 kişilik bir komisyondur. 

BAŞKAN — Komisyona yetki vermişsiniz 
efendim. O zaman her madde üzerinde komis
yonun toplanıp bir fikir beyan etmesi iktiza 
eder. Çok istirham ederim efendim. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Verdi
ğimiz kararırı hilâfında Reis konuşamaz. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü olarak tâ
yin ettiniz efendim. Bir itirazınız olmadı bey
efendi çok (istirham ederim. 
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Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabili eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabili edilmiştir. 

ikinci takriri okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

İş Kanununun birinci maddesi... 
RIZA ISITAN (Samsun) — Reisbey, ekse

riyet yok. 
BAŞKAN — Beyefendi çok istirham ederim 

-beş kişi lütfen ayağa kalkın, madem ki, böyle 
bir iddianız var, eğer istiyorsanız tüzüğe uy
gun olarak beş ikisi ayağa kalkın. Başkanlık 
her an yoklama yapmak niyetinde değildir. 
Tüzük elinizde eğer, istdyrosanız beş kişi aya
ğa kalkarsınız, yoklama yaparım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bana 
hitabettiniz, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Işıtan'a hita
bettim. 

FİKRET GÜNDO&AN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. Usul hakkında. 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Bunda grup adına konuşacak ne var, 
Allahallah. 

BAŞKAN — Bir üye usul hakkında her za
man konuşabilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem Başkanım, muhterem arkadaşlarım, bi
raz evvel Sayın Rıza Isıtan arkadaşım Başkan
lığa hitaben 52 nci maddenin son fıkrasını ha
tırlattılar. Dediler ki, oturum esnasında yeter 
sayıl olup olmadığında Başkanlık Divanı tered-
düdeder. 

BAŞKAN — Evet, tereddüdeder, devam bu
yurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Veya, 
müstakilen tereddüdedebilir, veya üyelerden 

beş kişi sözle veya yazılı olarak yeter sayı ol
madığını ileri sürerse yoklama yapılır. 

BAŞKAN — Yaptı mı efendim? Beş arka
daşınız ayağa kalkıp böyle bir iddiayı ileri sür
dü mü beyefendi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, çok istirham ederim. Başkanlık 
tereddüdettiği. , 

BAŞKAN -— Başkanlık tereddüt içinde de
ğildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — O hal
de ben ifade edeyim, şu anda salonda ekseriyet 
yoktur. Bunda tereddüde dahi mahal yok
tur. 

(Bu -esnada Fikret Gündoğan ve dört arka
daşı ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını ileri 
sürdüler) 

BAŞKAN — Şu anda beş kişi ayağa kalk
tı, yoklama ypıyorum. 

(Yoklamaya ne lüzum var sesleri) 
Beyefendiler, Başkanlık tüzüğe göre müza

kereleri idare eder. Tüzük ahkâmına uygun ola
rak harekette bulundular. Bendeniz Riyaset 
Divanını işgal eden arkadaşınız olarak tüzüğe 
uygun muameleyi yapacağım. (C. H. P. sıra
larından; ekseriyet olmadığında şüphe yok ses
leri) Yoklama yapıyoruz... (Gürültüler) Baş-
kanvekili tüzüğü okudu, dinlediniz. Tüzük dı
şında bir hareketim vâki oldu mu burada? Te-
reddüdetimiyorum, ben. Zorla mı tereddüdet-
tirec eksiniz? , 

Okuyunuz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yapılan yoklamada ekseriyetin 

olmadığı anlaşılmış olmakla 7 . 7 . 1967 Cuma 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 
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Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılm ıyanlar : 61 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Tüiya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLt 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söytemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

' AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UBFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

[Oya kaülmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağiıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay (1.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Ragıp Üner 
Adü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 7 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 

Nami Şereıhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayı
sı : 950) [Dağıtma tarihi : 20.6.1967] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İnsan haklan ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/341; Cumhuriyet Se
natosu 1/796) (S. Sayısı : 961) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1967] 

X 2. •—• İnsan hakları ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/795) (S. Sayısı : 962) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1967] 

X 3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kullanılmasında devletlerin faali
yetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu, (Mil
let Meclisi 1/353; Cumhuriyet Senatosu 1/794) 
(S. Sayısı : 693) [Dağıtma tarihi : 4.6.1967] 





Dönem 
Toplantı 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 964 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kânu
na ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/306; Cumhuriyet Senatosu 1/790) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 246) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar 31üdürlüğü 
1/306 

Sayı : 3480-19590 

21 . 6 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4.1. 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
16, 19 . 6 . 1967 tarihli 120 ve 121 birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 246) 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/790 
Karar No. : 54 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

28 . 6 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar ve gerkse Hükümet temsilciler? nin tamamlayıcı beyan
larından sonra, Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin ile cetvellerin ay-
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nen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
İzmir Ankara Çankırı İstanbul 

C. Okurer T. Cebe H. Dağlı M. Aksoley 
İmzada bulunamadı 

îzmir İzmir İzmir Kastamonu 
1. Birand N. Özerdemli Ö. Lûtfi Bozcalı M. Çamlıca 

İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

5 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi1 kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 . 6 . 1967 tarihli ve 3480 - 19590 sayılı yazılan 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 4 Temmuz 1967 tarihlir 
30 ncu Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulünduklan halde tetkik ve müzakere olundu : 

I - Tasan, Basın ve Yayın Yüksek Okuluna kadrolar verilmesini öngörmektedir. 
Gerekçede; memleketimizde, basın, radyo, televizyon ve film gibi kütleye hitabeden yayın alan-

lannda eğitim yapacak bîr kurumun kurulmasını temin amacı ile Ankara Üniversitesi Senatosu
nun 30 . 6 . 1964 tarih ve 2806 sayılı Karan gereğince Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı olarak 
bir «Basın ve Yayın Yüksek Okulu» nun açılması kabul edildiği; 1965 - 1966 öğretim yılı başında 
67 öğrenci kaydedilmek suretiyle, tesbit edilen programa göre okulun faaliyete geçtiği, 1966-1967 
öğretim yılında da aynı miktarda öğrenci kaydedildiği, böylece iki sınıfrj olarak öğretime devam 
olunduğu bildirilmektedir. 

Basın ve yayın alanında bir boşluğun doldurulmasına imkân verecek olan bu okulun amacına 
ulaşabilmesi için, yüksek vasıfta öğretim üyelerine ve hizmeti ifa edecek elemanlara ihtiyaç bu
lunmaktadır. Bu hususu göz önüne alan komisyonumuz, tasarıyı uygun mütalâa etmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul' edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasannm Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulttnııl-

ması kararlaştmlmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul Aydın Tabiî Üye Ankara 

E. Adalı İ. C. Ege 8. Küçük T. Kapanlı 

Çorum Rize Trabzon Yozgat 
A. Çetin O. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 1. Yeşilyurt 

İmzada bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/790 
Karar No. : 82 

C. Senatosu (S. Sayısı : %4) 



Millet Meclisinin Kabul ettiği 
Metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakmdaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

'MADDE 1. — Anakara Üni
versitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
/besine bağlı olarak kurulan 
Basın ve Yayın Yıüiksefe Oku
luna ait ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar 5239 sayılı Kanuna 
eklenmişftir. 

MADDE 2. — Bu akala ek 
görevle tâyin edilen üniversite 
mensubu öğrettim üyelerinin 
almaklta oldukları üniversite 
tazminaltlarma hıalel gelmez. 

ıMADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye Balkanları yürüttür. 

- S -
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kalbul eldilen 1 nci madde 
aynen kalbul ediknişttir. 

ıMADDE 2. — Millet Mecli
since kalbul edilen 2 nci madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Milat Mecli
since kalbul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiışıtir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 
cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa

yılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kaJbul edilen 1 nci madde 
aynen kaJbul edilınişttir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since tkaibul edilen 2 ncd madde 
aynen kabul ekMtonişıtir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kalbul edilen 3 ncü madde 
aynen kalbul eddlamşttir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kalbul edilen 4 ncü madlde 
aynen kalbul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 
cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

O. Senatosu (S. Sayısı : 964) 



D. 
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(Millet Meclisinİ7i kabul ettiği cetvel) 

CETVEL 

Gönevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

a) öğretim üyeleri 

I Pnofesör 

3 
4 
5 
5 
6 

» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) öğretim yardımcıları 

2 
2 
2 
2 
2 

10 
10 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 

9 
10 
3 

4 
5 
6 
9 

Asistan 
» 

okutman - Uzman 
(Yabancı "olabilir) 

c) Memurlar 

Müdür 
Kütüphane Müdürü 
Sekreter 
Ayniyat ve Levazım Memuru 

5 
5 
4 

1 
1 
1 
1 

700 
600 

1 500 

1 250 
1 100 

950 
700 

)>&<{ 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Say ıs ı : 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağk cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt

çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet 
Senatosu 1 /802) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/590 - 4058 1 . 7 . 1967 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna "bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak n ida kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel
ler ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

Arikara Üniversitesine bağlı Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi iken Tıp Fakültesi, 
Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi adları ile üç fakülteyi ilıtiva etmek 
üzere yeniden kurulan (Hacettepe Üniversitesi) nin 1967 malî yılı ile ilgili hizmetlerinin bu hüviyet 
altında görülebilmesini ve yeni açılan fakültelere bu yıl alınacak öğrencilerin öğretim yapabilme
lerini temin için : 

1. Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununda ve hu kanuna bağlı cetvellerde yazılı «Ha
cettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» adının «Hacette Üniversitesi» şeklinde değiştirilmesine; 

2. Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı Bütçesine bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili 
maddelerine 7 616 815 lira ek ödenek, (A/3) işaretli cetvelin ilgili maddelerine de 205 000 lira ola
ğanüstü ödenek: verilmesine; 

3. Verilen 7 821 815 liralık ödeneğin Hacettepe Üniversitesine intikalinin temini için Ankara 
Üniversitesi 1967 yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvele eklenmesine; 

4. Hacettepe Üniversitesinde yeniden kurulan fakültelerin hizmetli ihtiyacının karşılanabilmesi 
maksadiyle (D) işaretli cetvele yeniden kadrolar eklenmesine; 

5. 1967 yılında kullanılmıyacak kadrolarla, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulu
şuna ait kadroların kaldırıldığı, Hacettepe Üniversitesi kuruluş Kanununda hükme bağlanmış bulun
duğundan Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetveldeki Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi başlığı ile bu başlık altındaki kadroların kaldırılmasına; 

6. Bu kanunun yayımı tarihine kadar Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için yapıl
mış olan masrafların Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerinden yapılmış sayıl
masına ihtiyaç bulunmaktadır. 

965 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/395 
Karar No. : 74 

5 . 7 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-
ması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının 1 nci maddesi ile, «Hacettepe Tıp ve1 Sağlık Bilimleri Fakültesi» ibarelerinin 892 sa
yılı Kanunla kurulmuş bulunan «Hacettepe Üniversitesi» olarak değiştirilmesi, 

2 nci maddesi ile, (7 616 815) lira ek ödenek verilmesini, 
3 ncü maddesi ile, (205 000) lira olağanüstü ödenek verilmesini, 
4 ncü maddesi ile, 2 ve 3 ncü maddelere verilen ödeneklerin tutarı olan 7 821 815 liranın Ha

zine yardımı maddesine eklenmesini, 
5 nci maddesi ile, kuruluşun icabı olarak bir kısım (D) cetveli kadrolarının eklenmesi, 
6 nci maddesi ile, 892 sayılı Kanunla kaldırıl an kadrolarla ilgili olup, Ankara Üniversitesi 1967 

yılı Bütçe Kanununa bağlı Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi başlığı' altındaki (L) cet
velinin kaldırılmasını, 

7 nci maddesi ile de bütçe tertiplerinden yapılacak masrafların ne yolda yapılacağını1 belirt
mekte ve yürütmede kolaylık sağlamayı öngörmektedir. 

Yasama Meclislerince öncelikle kanunlaşmasını faydalı buldukları «Hacettepe Üniversitesi» 
kuruluşu Kanununun işleyişi ile ilgili bu tasan Komisyonumuzca yerinde görülerek cetvelleri il© 
birlikte aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Bolu 

/ . Sezgin î. C. Ege N. Bayar H. î. Cop 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Gümüşane 
S. Savacı 

îzmir 
1. Gür san 

Ordu 
A. E. Onat 

Ankara 
/ . Seçkin 

istanbul 
S. Aren 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E. T. Akçal 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Giresun 
/ . E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
0. GHimüşoğlu 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Tabiî Üye 
M. özgünts 

O. Senatosu (S. Sayısı r 965) 



HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu ile 
bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı cetvellerde 
yazılı bulunan «Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi» ibareleri, «Hacettepe Üniversi
tesi» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı 
bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(7 616 815) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Hacettepe Üniversitesi 1967 
yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
(205 000) lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (Hacettepe Üniver
sitesine 2 ve 3 ncü maddelerle verilen ödenek kar
şılığı olarak) (7 821 815) lira eklenmiştir. 

MADDE 5. — Hacettepe Üniversitesinin 1967 
yılı bütçesinin (D) işaretli cetveline ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 6. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelden; 
«Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» 
başlığı ile bu başlık altındaki kadrolar kaldırıl
mıştır. 

MADDE 7. — Bu kanunun yayımı tarihine 
kadar, Ankara Üniversitesi 1967 yılı bütçesinin 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kıs
mında mevcut tertiplerden yapılan masraflar, 
Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı bütçesinin ilgili 
tertiplerinden yapılmış sayılır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

29 . 6 . 1967 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Demirel S. Öztürk 

C. Senatosu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanunu 
ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

•MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kaıbuıl edilmiştir. 

MADDE 3. •— Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. •— Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarımın 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasıarmın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Taslarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVELLER 

(Tasarıya bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir.) 

(S. Sayısı : 965) 
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(Hükümet tasarısı) 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkü 

Güm. re Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T7. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad H. Mentcşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

Bölüm Madde 

12.000 

Tasarıya bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

Hacettepe Üniversitesi 

(A/ l ) 
PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 116 815 

15.000 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 616 815 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 200 000 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı ile 224 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 300 000 

KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 3 500 000 

OKULLAR GİDERLERİ 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kitaplık giderleri 

15.376 Malzeme alım ve giderleri 

1 500 000 

200 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 965) 



Bölüm Madde 
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Ödeneğin çeşidi 

22.000 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Fakülte hastaneleri giderleri 

15.516 Malzeme, ilâç alım ve giderleri , 
15.517 Yiyecek alımları ve giderleri 

(A/2) 

YAPI, TESIS VE BÜYÜK ONARIM GIDERLERI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Lira 

800 000 
1 000 000 

(A/l) toplamı 4 616 815 

Bölüm toplamı 3 000 000 

3 000 000 

Genel toplam 7 616 815 

35.000 

36.000 

[2] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Üniversitesi 

(A/3) 

SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 175 000 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR 
35.695 Yabancı memleketlerden gelecek öğrencilere verilecek burs 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölüm toplamı 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar (Bu ödeneği iMyaç nisbetinde artırmaya Maliye 

Bakanı yetkilidir.) 

75 000 
30 000 

70 000 
30 000 

20 000 

10 000 

(A/3) toplamı 205 000 
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[3] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Sağlık Bilimleri Fakültesi : 

Aded Ücret 

7 
9 

10 
7 

8 

10 

13 

Memur 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 
Hasta Bakımı Teknik 
dımcısı 
Hasta Bakımı Teknik 
dımcısı 
Hasta Bakımı Teknik 
dımcısı 
Hasta Bakımı Teknik 
dımcısı 

Yar-

Yar-

Yar-

Yar-

3 
1 
2 

75 

75 

50 

75 

500 
400 
350 

500 

450 

350 

200 

Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi : 

2 Uzman 1 1 250 
10 Usta 2 350 
12 » 1 250 

9 Laborant 1 400 
5 Daktilo 2 700 
6 Yönetim Memura 1 600 
5 Memur 1 700 
6 Memur (Kütüphaneci) 4 600 
9 Memur (Hazırlayıcı) 2 400 
7 Öğrenci İşleri Mamuru 1 500 

D. M'amuriyetlkı nıev'd 

10 Başhademe 
10 Hademe 
11 Kapıcı 
11 Gece Bekçisi 
4 Başteknisyen 
4 Miikro Analiz Uzmanı 
2 Analiz ve Preparat Uzmanı 
3 Sömikro, Analiz ve Prepa

rat Uzmanı 
4 Elektronik Uzman 
6 Teknisyen 
5 Usta 
7 Şoför 
4 Laborant 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
4 Memur 
6 » 

11 Hademe 
1 Oam aletleri uzımam 

(Bu kadrolar üç aylıktır.) 

Aded Ücret 

1 
10 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
5 

23 
1 
1 

20 
1 

350 
350 
300 
300 
800 
800 

1 100 

950 
800 
600 
700 
500 
800 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
600 
300 

1 250 
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Donem : 1 Q f ? £ 
Toplat : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 0 0 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mîllet 

Meclisi 1/397; Cumhuriyet Senatosu 1/803) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 7 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 593/4103 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birinci ımaidıde : 
Maliye Bakanlığı cani yıl bütçesinin 13.133. (Yeni kurulacak böilge ve vergi daireleri teşkilâ

tı için yapılan proje ile ilgili alım ve giderler) maddesine (1) liralık ödenek konulmuş bulunmak
tadır. 

Yergi idaresinin ıslaJhı projesi üzerimdeki çaıhşmalar ilerlemiş olup, bu projemin gerektirdiği 
masraiîl arım fcarşılamab ilmesi maksadiyle 14.450 (213 sayılı Yergi Usul Kanununum 246 ncı mad
desi gereğince muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilecek ücret) maddesinden tasarrufu 
mümkün görülen 1 600 000 liramın düşülerek, proje masrafları ile ilgili maddeye akt ar iknasına 
zaruret görülmektedir. 

İkinci madde : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1961 ve 1962 yılları bütçeferiııden tahakkuk etmiş olup, aidoldu-

ğu yıl bütçelerinde ödenek bakiyesi bulunmaması seibebiyle karşılıksız borç mahiyetini almış bulu
nan bir kısım borçların ödemırmesiini temin için adı geçen bakanlık cari yıl bütçesinin 12.370. 
(Emekli keseneği karşılıkları) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 19 088 liranın düşülerek 
(A/3) işaretli cetvelin 36.000. (Borç ödemeleri) bölümümde (Geçen ve 'eski yıllar karşılıksız 
borçları «Bu ödenekten hareamımıyam kısmını ertesi yıla devren ödemek kaydetmiye Maliye Ba
kanı yetkilidir.») adı ile yeniden açılacak 36.350 mci maddeye ak'tanlımasınıa zaruret bulunmak
tadır. 

Üçüncü ımaldde : 
Bölüm Madde Eklemem İzalhat ' 

12.310 
12.320 
12.340 
12.370 

9 000 
1 400 
10 000 
35 000 

(A/ l ) 
Çalışma Bakanlığı 

12.000 12.310 9 000 18 . 5 . 1907 tarihinde yürürlüğe girmiş builumam Çalışma Bakan
lığı dış kuruluşları hakkımdaki 864 sayulı Kamuma göre dış mem
leketlerde görevli bulunan memurların gocuk zammı, doğum yar
dımı, tedavi gideri ve emekli keseneği gibi istihaklarmım karşıla-
maibilmesi için eklenumesine zaruret görülmüştür. 
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(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
Bölüm Madde 

34.000 34.112 

Eklenen 

7 821 815 

i z a h a t 

34.119 150 000 000 

Dördüncü madde 
12.000 

15.000 

Ankara Üniversitesine bağlı Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesinin Üniversite haline gelmesi sebebiyle bir kısım ihtiyaçla
rını karşılamak üzere mezkûr üniversite bütçesine bu miktarın Ha
zine yardımı olarak intikalini temin için eklenmesine zaruret gö
rülmektedir. 
Keban Barajının zamanında ikmal edile'bilmesi ve programın ak
samadan yürütülmesini temin etmek üzere Devlet Su İşleri Cfenel 
Müdürlüğü Bütçesine Hazine yardımı olarak intikali için eklenmek
tedir. 

Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek 864 sayılı Kanun gereğin
ce dış kuruluş teşkilatındaki memurların aylık, ücret ve yolluk gibi 

600 000 ^ istihkaklarının karşılanması için mezkûr Bakanlık cari yıl bütçesin
de yeniden açılan tertiplere cem'an 3 815 000 liralık olağanüstü 
ödenek konulmasına ihtiyaç görülmektedir. 

Yeni kurulmuş bulunan dış teşkilâtın büro, ulaştırma, kira, hizmet
lilerin giyim ve kuşam gibi ihtiyaçlarını temin etmek maksadı ile 
Çalışma Bakanlığı cari yıl bütçesinde yeniden açılacak tertiplere 
415 000 liranın eklenmesi gerekmektedir. 

(A/2) 
Maliye Bakanlığı 

23.000 23.611 950 000 1952 yılından itibaren her türlü teknik imkân ve bakımdan fayda
lanılarak Devlet hesaplarının tutulmasında çalıştırılan muhasebe 
makinalarmm (katî neticeyi veren tabilâtörlerin) fonksiyonlarını 
gerektiği şekilde yerine getiremiyecek derecede yıpranmış ve aşın
mış bulunmaları ve bütçe hacminin artması dolayısiyle milyarın üs
tünde seyir eden bütçe hesaplarının hatasız olarak süratle tesbit ve 
toplanması, mevcut diğer makinalarla ahenkli çalışabilecek ve me
kanik sistemi tamamlıyacak son teknik değişmeleri de yapısında 
toplıyan elektronik makinanm satmalmabilmesi için 950 bin liranın 
yeniden açılacak maddeye olağanüstü ödenek olarak konulmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Beşinci Madde : 
Jandarma Genel Komutanlığının cari yıldaki ihtiyacı için 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(R) işaretli cetvelde 192 aded arazi pick-up taşıt tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
1967 yılı yatınım programının realize edilmesi meyanında Devlet Malzeme Ofisi ile adı geçen 

komutanlılk arasında yapılan temasta 1966 malî yılında verilemiyen nakil vasıtalarımın da 1967 
bütçesi ile alman ödenek miktarı aşıknanıalk kaydiyl'e tedarikinin müımkün olacağı, bu hususun 
tahakkuku için tahmin ve ihale fiyatları anasmdaiki lehte farklardan yararlanılacağı anlaşılmış 
bıı lunımaktadır. 

Bu hususun temini için (R) işaretli cetvelde gereken değişikliğin yapılması gerekmektedir. 

12.112 
12.213 
12.261 
12.851 
12.856 

15.891 
15.892 
15.894 
15.895 
15.896 
15.897 
15.898 

2 300 000] 
695 000| 
600 000 \. 
200 000| 
20 OOOJ 

100 000] 
150 000 
100 000 
10 000j 
25 000| 
20 000| 
10 000J 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 5 . 7 . 1967 

Esas No. : 1/397 
Karar No. : 76 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı il
gili Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının 1 nci maddesi ile, yeni kurulacak bölge ve vergi dairelerinin ıslah projelerinin ge
rektirdiği masrafları karşılamak üzere Maliye Bakanlığı kısmında (1 600 000) liralık aktarmayı, 

2 nci maddesi ile, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1961 ve 1962 yıllarında tahakkuk etmiş olup 
aidolduğu yıl bütçesinde ödenek bakiyesi bulunmadığından karşılıksız borç mahiyetini alan borç
ların ödenmesini temin için aynı bakanlık bütçesinin 12.370 nci maddesinden 19 088 lira düşül-
lerek yeniden açılacak 36.350 nci maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarmayı, 

3 ncü madde ile ilişik (1) sayılı cetveldeki tertiplere (157 877 215) lira ek ödenek verilme
sini, 

4 ncü madde ile (2) sayılı cetveldeki tertiplere (5 180 000) lira olağanüstü ödenek verilme
sini, 

5 nci madde ile Jandarma Genel Komutanlığına alınacak 192 aded pick - up'un Devlet Malze
me Ofisi ile yapılan temastan lehte fiyat farkı tcsbit edilerek (E) işaretli cetveldeki 192 adedin 
225 e çıkarılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuz tasarıyı yerinde görmüş ancak; verilen bir takrirle Çalışma Bakanlığının dış 
kuruluşlarında çalıştırılan hizmetlilere ait 34 aded ve aynı bakanlığın bütçesinin 12.213 ncü 
maddesindeki 695 000 lirayı harcama yetkisini kapsıyan bir madde ilâvesi öngörülmüş ve bu 
madde 5 nci madde olarak kabul edilmiş, 5 nci madde 6 nci madde olarak, 6 ncımadde 7 nci mad
de olarak, 7 nci madde de 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Bezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Uşak 
O. Dengiz 

İstanbul 
O. Gümüşoğlu 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bay ar 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

İzmir 
/. Gür san 

Ordu 
A. H. Onat 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
A. A. Hacıpasaoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

C. Senatosu (S. Sayısı : 966) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümü
nün 14.450 nci (213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 246 nci maddesi gereğince muhtar ve ih
tiyar kurulu üyelerine verilecek ücret) madde
sinden (1 600 000) lira düşülerek aynı Bakanlık 
bütçesinin 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölü
münün 13.133 ncü (Yeni kurulacak bölge ve 
vergi daireleri teşkilâtı için yapılan proje ile il
gili alım ve giderler) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.370 nci (Emekli kesenesi 
karşılıkları) maddesinden (19 088) lira düşüle
rek aynı Bakanlık bütçesinin (A/3) işaretli cet
velinin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde 
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu öde
nekten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») 
adı ile yeniden açılan 36.350 nci maddeye olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı . (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (157 877 215) li
ra ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiple
rine (5 180 000) lira olağanüstü ödenek verilmiş
tir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul Gidilmiştir. 

MADDE 3. — Tasıarınm 3 ncü maddesi ay
nen ka.bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) .işaretli cetvelin Qalışma Bakanlığı 
kısmının sonuna (34 aded 695 000 lira «( + ) 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtta ücretle 
kullanılıp, istihkakları bu ödenekten verilecek: 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmie-
ıSİ ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş iti
bariyle verilecek ödenek dairesinde ücretleri
nin tâyin ve dağıtılması Bakanlığa veya Ba
kanlığın yetki vereceği makamlara bırakılmış
tır.») 

C. Senatosu (S. Sayısı : 966) 
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(Hükümet tasarısı1) 

MADDE 5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (E) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) na ait 
(Jandarma Genel Komutanlığı) kısmındaki (Ara
zi pick - up) ile ilgili 192 aded taşıt miktarı 
225 adede çıkarılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

3 . 7 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
M. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakam 
7. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Baıkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
JV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Ba'kanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

E. Sezgin 
imar ve iskân Bakanı 

H. Mente§eoğlu 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 6. — Tasarımın 5 nci maddesi 
6 ncı madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 
7 nci madde olarak aynen baibul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 
8 nci mıadde olartaık aynen kalbul edilmiştir. 

CETVELLER 

(Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayilı cetveller aynen 
kabul edilmiştir.) 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 966) 



Bölüm Madde 

Tasarıya bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

34.000 

(A / l ) 
Çalışma Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12,340 'Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 

Lira 

55 400 

9 000 
1 400 

10 000 
35 000 

Bölüm toplamı 157 821 815 

KATMA BÜTÇELI İDARELERE HAZINE YARDIMLARI 
34.112 Ankara Üniversitesine 
34.119 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne 

7 821 815 
150 000 000 

Genel toplam 157 877 215 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Çalışma Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLER 

AYLIKLAR 
12.112 Dış kuruluş aylıkları 

ÜCRETLER 
12.213 Dış kuruluş hizmetliler ücreti 

Sözleşmeli personel ücreti 
12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 3 815 000 

Bölüm toplamı 

2 300 000 

695 000 

600 000 

200 000 
20 000 

415 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 966) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Çalışma Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 

15.891 Büro giderleri 
15.892 Ulaştırma giderleri 
15.894 Kira 'bedeli 
15.895 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.896 Ziyafet giderleri 
15.897 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
15.898 Diğer alım ve giderler 

100 000 
150 000 
100 000 
10 000 
25 000 
20 000 
10 000 

A / l ) toplamı 4 230 000 

(A/2) 
Maliye Bakanlığı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 950 000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 950 000 

Genel Toplam 5 180 000 
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