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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet ihsan Bi-
rincioğlu, önceki birleşimde izmir üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Tekel İdaresinin stokları 
eritmek maksadiyle üç yıl vâde ile ve bir aracı 
eli ile yaptığı on milyon kilo tütün satışının sa
kıncalarına dair yaptığı gündem dışı konuşma
ya cevap vererek, bu sakıncaların vâridolmadı-
ğını belirtti. 

istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine de, montaj 
sanayiinin bir nevi sömürücü sanayi niteliğinde 
olmadığını, yerli sanayiini geliştirdiğini belirten 
bir demeçte bulundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Ankara üyesi Yiğit Köker ve İstanbul üye
si Halûk Berkol'un; TRT Ankara Televizyonun
da her vesile ile Anayasamızın 121 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası ile öngörülen tarafsızlık ilke

sinin, 359 sayılı Yasanın ve yayın ilkelerinin 
ihlâl edilmesi ve bu tutumda ısrar olunması se
bebinin tesbiti için bir Cumhuriyet Senatosu 
araştırması yapılması ve Araştırma Komisyonu
nun 9 sayın üyeden kurulması hakkındaki öner
gesi okundu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Ankara Üniversitesinin 1967, 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 ve 1967, 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1692, 1963 ve 

1964, 
Orman Genel Müdürlüğünün 1965 ve 1966 

ve 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 

yılları 
Kesinhesap kanunu tasarıları ikinci defa 

açık oya sunuldu ve oyların ayırımı sonunda 
kanunlaştıkları bildirildi. 

DSİ Genel Müdürlüğünün 1965, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğünün 1965, 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 
}>ütşe yılları kesinhesap kanunu tasarıları ile 

Ceza ve Islah Evleri ve İş Yurtlarının 1963, 
1964,1965 ve 1966 yılları ve 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işle
ri Saymanlığının 1966 yılı bilançolarının onan
masına dair kanun tekliflerinin maddeleri ka
bul olunarak tümleri açık oya sunuldu ve oyla
rın ayırımı sonunda kanunlaştıkları bildirildi. 

Anayasa Mahkemesi bir yedek üyeliğine ya
pılacak seçimin de, evvelki birleşimlerde ertele
me kararı alındığı için, yapılamıyacağı bildi
rildi. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi ITa-
hit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlele
rinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabı-
nm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bend-
leriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında iç
tüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 

Tasarı 
1. — Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met- : 
ni (Millet Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu j 
1/1119) (Tarım, Malî ve iktisadi işler ve Büt- j 
çe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 22 şer ; 
gün) i 

Teklif | 

2. — Türkiye bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın, kalkuıdırılmaşı hakkında 

59, 60, 72, 73; 74, 120 ve 125 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dab "ç/üzük teklifinin görüşül
mesi, Anayasa ye Achlot Komisyonu, yetkilisi 
Genel K:rr,ûda h^r^ '"•"i.lr.nrnad.-ğ/.n^an, .gelecek 
birlerine bırakıldı. 

Türkiye Biiyük riillet Meclisi Saymanlığı
nın Mart, Nisan, Mayıs 1969, 

Haziran, Temmuz, Ağustos 1969, 
Eylül, Ekim, Kaŝ .m 1969 ve, 
Aralık 1939 ve Ocak, Şubat 1970 aylarına 

ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplan İnceleme Komisyonu raporları Ge
nel Kurulun "bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Sor.atosn Tabiî Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Senato araştırması istiyen önergesinin görüşül
mesi, ilgili Bakan Genel Kurulda nazil bulun
madığından ve önerge sahibi ile "bakanın bir
likte bulundukları bir birleşimde görüşülmesi 
bin aralarınla mutabık kaklıkları soru sahibi 
tarafından beyan edildiğinden, ertelendi. 

4 . 6 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,45 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Lûtfi Tnhofjln- Tlihrıjin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

kanım teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 2/193; Cumhuriyet 
Senatosu 2/298) (Tarım, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 
22 şer giin) 

i Raporlar 
1 3. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun 
: tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-
I :ıi ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Malî ve ik-
] tisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
| 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko-
: misyon raporu (Millet Meclisi 1/152; Cumhuri

yet" Sonatosu 1/1116) (S. Sayısı : 1^42) 

Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, 6/531 
sayılı sözlü sorusunun gündemden çıkartılması
na dair önergesi kabul olundu. 

529, 535, 540, 543, 545 ve 550 sayılı sorular, 
ilgili bakanlar ve soru sahipleri Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından, gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

Komisyonda açık bulunan üyeliklere seçimin, 
bir talep vâki olmadığı için ve 

2. — GELEN KAĞITLAS 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil ICaravelioğiu ve Ahmet Yıldız'm yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum, 

3. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

4. — DEMEÖLER VE SÖYLEVLER 

1. — Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, 
teknik personel boykotuna ve kalkınma çabasında 
bulunan ülkelerde ve bütün ileri memleketlerde 
teknik personele verilen kıymete dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın İhsan To-
paloğlu, teknik personel konusunda söz t a b e t 
mektedir. 

Sayın Topaloğlu bu, Personel Kanunu ile 
ilgili bir mevzu mu? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Son, tek
nik personel boykotu ile ilgili. 

BAŞKAN — Peki, efendim. Buyurun Sayın 
Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 20 bine yakm 
teknik personel son günlerde bir boykot hare
ketine girişti. Bu boykot hareketinin altında 
yatan hedefleri anlatmak ve bu hedefin neden
lerini açıklamak üzere söz aldım. 

Kalkınmak istiyen memleketlerde, bilhassa 
20 nci yüzyılda, teknik personelin önemi bilinen 
şeydir, Kalkınmak istiyen her ülke, teknik per
sonelini en iyi şekilde, en verimli şekilde çalış

tırmak mecburiyetindedir. Bildiğiniz gibi mem
leketlerin kalkınması, malî imkânların yaıııba-
şmda? büj/ük ölçüde teknik personelin, iyi ye
tişmiş teknik personelin mevcudiyetine ve bun
ların yerinde kullanılmasına bağlıdır. Batı Al
manya buna en büyük misaldir. İkinci Dünya 
Savaşından mağlûp çıkmış, sanayii yıkılmış 
olan Almanya, teknik personelinin üstünlüğü 
yüzünden herkesin mucize diye kabul ettiği bir 
gelişine, oluşuma varmıştır. 

Teknik personel nedir? Bunun tarifini de 
'kısaca yapacak olursak, teknik personel, bulu
cu, yaratıcı insan sınıfını teşkil eder. Teknik 
eleman, projeyi yapan, yenilikleri ortaya ko
yan, maddeyi değiştirerek onun en iyi şekilde, 
en ucuz şekilde kullanılmasını sağlıyan insan 
tipidir. Bu insanların her ileri toplumda önemli 
yeri işgal ettiğini görürüz. Bu gibi insanların da 
o toplumda, onlara lâyık bir yer almasını sağ
lamadığımız takdirde - geri kalmış memleket
lerde bilhassa - bunların darma dağınık olduğu
nu, verimsiz halde tutulduğunu ve bu cemiyet
lerin de kalkmmadığını, gelişmediğini müşahede 
ederiz. 
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Bizim memleketimizde, maalesef yıllardır, I 
teknik eleman yerini alamamıştır ve bugün de 
bu durum aynen devam etmektedir. 

Size, bunlara ait misaller vereceğim. Bugün 
teknik personel bir boykot hareketine geçmiş
tir. Bu boykot hareketinin altında yalnız para 
alma gayesini düşünmek bence hatalı olur. Tek
nik personel, her insan gibi çalışmasında bir em
niyet ister, çalışmasında verimli bir ortamın 
hazır olmasını ister. Şimdiye kadar memleketi
mizde tatbikatta, teknik personelin daimî, ge
nel konular içerisinde, genel kadrolar içerisine 
alındığını görmekteyiz. Bu suretle teknik per
sonel hiçbir şekilde kendisinin arzuladığı veya 
onun çalışmasına şart olan bir emniyet unsuru
nun bulduğunu söyliyemeyiz. 

îş hayatımızda rastladığımız bâzı konuları 
burada misal olarak vermek mümkündür. Kendi 
başımdan geçen bir hâdiseyi burada söylemek
te fayda vardır. 

Bir tarihte kurulan bir şirketin hesaplarını 
yaparak, zararlı olduğunu söyliyen bir teknik 
personelin işinden atılması konusu ortaya atıl
dığında, bir doktor milletvekili böyle bir rapo
run nasıl verileceğini söylediği zaman, kendisi
ne doktorluğunun, meslekinin icabı, kendi ka
naatinin dışında veya ilmî bilgisinin dışında bir 
rapor veremiyeceğini anlatmıştım. O zaman bir 
teknik adamın da aynen kendi meslek adamı 
gibi kanaatlerinin dışında bir rapor veremiye
ceğini kabul etmişti. 

Son zamanlarda, meselâ, İstanbul Köprüsü 
hâdisesinde, istanbul Köprüsünün faydalı olmı-
yacağını iddia eden bâzı teknik adamların yer
lerini kaybettiklerini veya değiştirildiklerini 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Demek istiyorum ki, teknik personelin Tür
kiye'nin bugün kalkınmak istiyen çabası içeri
sinde, bir emniyet içinde çalışması, ilk unsuru 
temin eder. Bunun yanıibaşmda iktisadi Devlet 
Teşekkülleri veya Devlet sektörü bunların da 
kendi başına ayrı ayrı yerleri vardır. Devlet sek
töründe çalışan bir mühendis ile iktisadi Devlet 
Teşekkülünde çalışanların, mühendis olmakla 
beraber, ayrı özellikleri vardır. Bunların göz 
önünde tutulması lâzımgelir. 

Şimdi, bu şartlar içerisinde yıllardan beri 
İktisadi Devlet Teşekkülleri olsun, diğer sahalar 
olsun, memleketimizin iktisaden gelişmemesi- | 
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nin başlıca sebepleri, iki unsura dayanır. Birisi, 
bu müesseselerde, emniyet şartlarının yanıbaşm-
da ücret sisteminin sakatlığı yüzünden, bu perso
nelin ortalama en fazla iki yıl durduğudur. Ya
ni teknik personel, en fazla iki yıl çalıştığına 
göre, hiçbir şekilde tecrübe sahibi olmadan dai
mî surette yer değiştirmekte, özel teşebbüse 
veya dış memleketlere kaçmaktadır. 

Bu, memleketimizin gelişmesi için başlı ba
şına tehlike arz eder. Diğer taraftan ikinci un
suru, iktisadi Devlet Teşekkülleri konusunda 
söylemek mümkündür. Politikanın bu müessese
lere arız olması ve zararlı hale gelmesindedir. 
Böyle bir durumda kendi teknik personelinin 
iyi çalışmasını sağlıyabilmek için bizim onlara 
bir emniyet ve yanı başında da âdil bir ücret 
sistemini tatbik ederek, bilhassa özel teşebbüs
le yanyana çalışan bu sahada, dünyanın diğer 
memleketlerinde olduğu gibi onları tatmin ede
cek usul ve nizamları getirmemiz lâzımgelir. 
Bugünkü Personel Kanununda bir kazan için
de halli hamur olduğu zaman, bâzı şantiye zam
larının veya pirimlerin verilmesi, kanaatimce 
bu konuyu tam olarak karşılıyamamaktadır. 
Teknik personel, bu kanunun kapsamı dışın
da kalmak arzusunuu izhar ederler. Bu, dışın
da kalmak isteğinde, geçmiş tecrübelerime da
yanarak söyliyeyim, haklıdırlar. Yani. bugün 
bir çok kollarda, bir çok personel grupları ve 
meslekler esasen bu yönde teşebbüse geçmiş 
bulunmaktadırlar. Ama, bunların içerisinde 
teknik personelin kendi bünye ve şartlarına 
uygun bir nizama ve bir statüye kavuşturul
maları doğru olur. Şunu kabul etmek lâzım
dır, 20 nci yüz yıl, bir teknik yüzyılıdır. Bu
gün eğer aya giden füzelerin arkasına baka
cak olursak teknik personeli görürüz. Bugün 
radyo ve televizyon sahasında yine teknik per
sonel vardır. Gelişen her maddenin ve her ma
mulün arkasında çalışan bir zekâ olan, tek
nik personel zekâsını görürüz. Binaenaleyh Tür
kiye, bu zorunlu olan şartları yerine getirme
diği takdirde kalkınmamızın da geleceği hak
kında şüphe etmemek mümkün değildir. Bina
enaleyh, bu konuda ilgililerin dikkat nazar
larını çekmek ve buradan uyarmak için söz al
mış bulunuyorum. Sözlerim bu kadardır, teşek
kür ederim. 

2. — Ordu Üyesi Bekir BaykaVın; bu yıl veri
mi yüksek seviyeye ulaşan fındık fiyatlarının 
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müstahsili memnun edecek bir seviyede tutulma
sına dair demeci, 

BAŞKAN — Ordu Üyesi Sayın Bekir Bay-
kal, fındık mevzuunda gündem dışı söz iste
miş bulunmaktadır. Sayın Baykal, şu son, fiyat 
üzerine yapılan yürüyüş mevzuunda mı? 

BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; seçim bölgem
den dün Ankara'ya gelmiş bulunuyorum. Kara-
denizde, benim sayın hemşehrilerimin yüzünü 
güldürecek şekilde bu sene fındık mahsulü 
vardıi'. Ancak, bu fındık mahsulünün bu sene-
ki çokluğu yanında, her sene cimıyan, üç sene
de, dört senede bir fazla mahsul veren bahçe
lerden istihsal edilecek fındık mahsulünden 
ellerine biraz daha fazla para geçmesini vatan
daşlarım hcyeca:ı içinde beklemektedirler ve 
bunda da haklıdırlar. Aziz arkadaşlarım, bir 
fındık bahçesinin tesisi, yetiştirilmesi ve fın
dık ürününün tam mânasiyîe verime geçebil
mesi için on sene gibi bir müddet lâzımdır. Fın
dık bahçesinin yeri sürülür, köklemeler ayrı
lır, fındık dikilir, her sene emek vermek sure
tiyle bahçeler yetiştirilir, gübrelenir, içi ekilir. 
Aksi takdirde, fmdık yetiştirmeye imkân yok
tur. Bu suretle senelerce alın teri ile bahçesi
ne emek veren vatandaşımın istihsal ettiği mah
sulünün, fiyat bakımından, kendisine yararlı ol
masını istemeye elbetteki hakkı vardır. Bir 
fmdık bahçesini yetiştirirken, her sene gübre 
vermek suretiyle, gübreye yaptığı masraf, ço-
luğu ile, çocuğu ile her gün bahçesinin dibini 
kasmak suretiyle gösterdiği ve sarf ettiği bir 
emek mevcuttur. Yetiştirilen fındık bahçesinin 
yetiştirildikten sonra da tabiat icabı fındığa 
musallat olan bir kurtlar için motor almak ve 
motor vasıtasiyle her sene ilaçlamak, ayrıca bir 
külfettir. Vatandaşınım bunca külfetler içeri
sinde elde ettiği fındığın fiyatının yüksek ol
masını istemesi de elbette ki, hakkıdır. Devlet 
istatistik Enstitüsünün hesaplarına göre, bir 
kilo kabuklu fındığın maliyeti 47C kuruştur. 
Geçen sene fındığın fiyatı 575 - 580 kuruş üze
rinden idi. Yani, taban fiyat olarak Hükümet 
580 kuruş fiyat koymuştur. Fakat, Avrupa mem
leketlerinde fındığın az olusu itibariyle bizim 
istihsal ettiğimiz kabuklu fındığın bir kilosu

nun 7 liraya kadar yükseldiğini geçen sene 
görmüş ve idrak etmiş bulunmaktayız. Evvelâ* 
şurasını arz etmek isterim ki, fındık bir de* 
fa iç piyasa metaı değildir. Fındık,, bir ihraç 
malıdır ve harice satılmak suretiyle memleke
te döviz getiren bir metadır. Ve senede, bugün 
yapılan hesaplar neticesinde, Türkiye'ye ge
len dövizlerin % 18,2 sini fındık mahsulü ge
tirmektedir. Aşağı yukarı Karadeniz halkının 
almteri ile yetiştirdiği fındık, bu memlekete 
gelen dövizlerin beşte birisini teşkil etmekte
dir. 

iç piyasada bizim fındığımızın sarfı pek 
cüzidir. Fındık mahsulü aynı zamanda harb 
senelerinin mahsulü de değildir. Sulh seneleri
nin mahsulüdür. Zirai harb senelerinde diğer 
gıda maddeleri on misli fiyat artışı gösterir
ken, bunun aksine fındık aşağı yukarı on mis
li noksan fiyatla memleket içinde satılabilmek
tedir. Benim fındık istihsal eden vatandaşım, 
hakikaten her sene olmıyan ve istikrarlı bir 
istihsal yapamadığı için bankalara ve tüccara 
elan borçlarını zamanında verebilmek için 
fındığının hakikaten iyi fiyat etmesini arzu et
mektedir. Karadeniz halkı, yiyeceği ekmeğini 
ve başındaki kasketinden ayağına giydiği lâs
tiğine kadar elbisesini temin edebilmek için 
tek mahsulü fındığa bakmaktadır. Sosyal hiz
met olarak doktoruna, ilâcına, çocuğunun oku
masına fındığını satmak suretiyle elde edeceği 
gelirle.. 

BAŞKAN — Sayın Baykab gündem dışı ko
nuşuyorsunuz, neyi ifade edecekseniz, onu is
tirham ediyorum. Sonra gündemimiz yarıda ka
lacak. Tasarruf ederek ve maksadı ortaya ko
yarak konuşmanızı istirham edeceğim. 

BEKİR SITKI BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, maksadıma gelmek üzere bunları 
anlatmaya mecburum. Bunları anlatmadan 
maksada gelirsek neticeyi alamayız. Onun için 
istirham ediyorum, iki dakika daha fazla ko
nuşmama müsaade buyurunuz. 

Aziz arkadaşlarım, bir ihraç malı olan fın-
b.ğm fiyatı diğer mahsullere nazaran hakika
ten azdır, fiyatın artırılması ve bu artıştan do
layı Hazineye hiçbir zarar gelmemesi için, öte
den beri yapılan tatbikatı burada izah etmek 
mecburiyetindeyim. 

— 182 — 
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1959 senesine kadar ihracedilen fındığın dö
vizi 560 kuruş iken 1959 senesinde doları 9 lira
ya çıkarılmıştır. 11 seneden bu yana aynı fi
yatla fındık satılmaktadır. Bugün, benim Ka
radeniz'de yaşıyan vatandaşımın almteri ile, 
8 - 10 sene hizmet etmek suretiyle tesis ettiği 
bahçelerinden istihsal ettiği fındık fiyatları ile 
çalışmak için Almanya'ya gönderdiğimiz işçile
rimiz arasında hiöbsr fark yoktur. Oraya gön
derdiğimiz işçilerimizin kazandıkları paranın dö
vizini 12 lira 80 kuruştan Hükümet almaktadır. 
Fakat aynı şekilde memlekette bir bahçe tesis 
edip, fındık istihsal eden vatandaşımın almte-
rini, emeğini 9 lira karşılığında almaktadır. 
Arada hiçbir fark yoktur. Benim, Karadeniz'de 
yaşıyan ve düne kadar birçok iktidarların buğ
dayı, mısırı 40 - 50 kuruşa alıp, sosyal hiızmet 
olarak vatandaşa, sıhhatini kazandın diye, 20 
kuruştan verdiği bu mmtakanm mahsulünü, Al
manya'ya gönderdiğimiz işçilerin dövizi nisbe-
tinde kıymetlendirmesini istirham etmekteyim. 
Böyle hesabedildiği yani, 12 lira 80 kuruş ol
duğu takdirde geçen sene ihracedilen fındığın 
doları 126 ile 164 dolar arasında temevvüç gös
termiştir. Vasatı netice 138 dolar olarak tesbit 
edilmj} bulunmaktadır. Bugün, halihazır fiyat, 
145 dolardır. Alivre satışlar 131 dolardır. Şimdi, 
145 olan bugünkü piyasa üzerinden işçi doları 
üzerinde Hükümetim kabul ettiği takdirde fın
dığın fiyatının 8,5 - 9 lira arasında olması ica-
betmektedir. Benim, dört senede bir, bol mahsul 
idrak eden borçlu vatandaşım bunu hükümeti
mizden beklemektedir. Aksi takdirde, tüccara ve 
bankaya borçlu olan vatandaşım, yarın bu tüc
carlar ve bankalar icraya verip, ipotekli tarla
larının tümünü alırlarsa yatak, yorgan muha-
c:ir hale gelmek durumundadır. Bol mahsulünün 
kıymetlendirilmesi suretiyle hem vatandaşın 
borçtan kurtulmasını, hem de yüzünün gülme
sini Hükümetimden temenni ve istirham ediyo
rum. Arzum bu kadardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
3. — Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzaVın; 1 Ha

ziran 1970 günü yapılan «Anayasa saygı ve üni
versite özerkliğini koruma» yürüyüşünde gayeden 
uzaldaşıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, ika arka
daşımız daha gündem dışı söz istemişlerdir. Si-
ze söz vermem lâzım. Ama, lütfederseniz onlar 
konuşsun, sonra size söz vereyim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Hay, hay. 

BAŞKAN — 1 Haziran günü Anayasayı ve 
Üniversite özerkliğini koruma yürüyüşü hakkın
da Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 1 Haziran günü 
Ankara'da bâzı üniversiteler, yüksek okullar ve 
derneklerle Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bu
lunan, üniversitelerde okuyan gençlerimizin iş
tiraki ile, bildiğiniz gibi, bir yürüyüş yapılmış
tır. Yürüyüşe bâzı üniversite ve fakültelerin 
rektör ve dekanları ile profesör ve öğretim üye
leri de iştirak etmişlerdir. Bu, bir Anayasa hak
kıdır. (Madde 28.) Bu sebeple, bir diyeceğim 
yoktur. Yürüyüşün adı «Anayasaya saygı ve 
üniversite özerkliğini korumak.» Büyük Türk 
Milletinin, Anayasaya göre, bana verdiği tem
sil yetkisine istinaden, (madde 76) Yüce Cum
huriyet Senatosunun bir üyesî olarak benim de 
söyliyeceklerim var. Toplantıya iştirak edenle
rin ellerindeki dövizlere bakılınca ne Anayasayı 
koruma, ne de üniversite özerkliğine dair bir 
yazı ve ibare okumak mümkün değil, ibareler
den bir kısmı şöyle : 

«Kahrolsun Amerika», «Kanlı iktidar», 
«Millî Sanayi», «Millî demokrasi.» 

Değerli arkadaşlar, bu yürüyüşe iştirak 
edenlerin başında üniversitenin resmî kıyafeti 
ile rektörler ve profesörler var. Haydi öğren
cilere bu yönden burada bir sözüm olmasın. 
Yukarda arz ettiğim gibi taşman dövizler deki 
sözlerle bu toplantı ve gösterinin adını nasıl 
irtibatlandıralım. 1961 Anayasası, açıkça, ken
disini koruma için bütün tedbirleri almış, ona 
göre müesseselerini de getirmiştir. Evvelâ, Par
lâmentosu, sonra Parlamentosundaki siyasi parti
ler, ondan sonra son söz ve kontrol yetkisi ile mü
cehhez kıldığı Anayasa Mahkemesini kurmuş. Bu 
müesseseler bütün ihtimam içinde görevi başın
dadır. Bugün meriyette olan Anayasa 1961 
Anayasası olup, 1924 Anayasası değildir. 1924 
Anayasasında, Anayasa Mahkemesi diye bir 
müessesenin olmadığı malûmunuz. O halde Ana
yasayı koruma yetkisi başta Parlâmentoyo, 
sonra da Anayasa Mahkemesine aittir. Bu yüce 
müesseseler de görev ve yetkilerini, yine Ana
yasadan alarak, yerine getirmenin gayret ve 
çabası içinde iken, Anayasayı koruma, toplan
tı ve yürüyüşü yapılan bir memlekette Parla-
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mento ve Anayasa Mahkemesinin durumu ve tu- I 
tumu nasıl izah ediHr. Maksat, bu müesseselere I 
gölge düşürmek ise bu müesseseler bu davra- I 
nışa müstahak olmadıklarını millet huzurunda I 
ispat etmiştir ve etmektedir. Bunu sayın rek- I 
tör ve profesörlerin de bilmesi gerekir. Bu se
beple Anayasaya saygı istiyenler samimî iseler 
bu isteklerine «millî sanayi», «millî demokrasi» 
gibi cümlelerle «kanlı iktidar» «kahrolsun Ame
rika» gibi ibareleri göstermemeleri gerekirdi. 

Evvelâ şunu arz edeyim M, 1961 Anayasa
sının getirdiği hükümlerin hazırlık tasarısında 
kendi imzaları var. Bu hareketlerinde ve şu 
ibarelerle dayandıkları delillerde Anayasayı ko- ı 
ruma filerinde samimî olmadıkları açıkça orta 
dadır. O halde Anayasa ve onun müesseseleri 
olan Parlâmento ve Anayasa Mahkemesine bu 
yürüyüp katılanlardan saygı beklemek, hepini?; 
":ı:dar, benim de hakkımdır. Demokrasimiz nıf-
Iliir. Kurucu Meclis tarafından tedvin edilmiş 
r.ıiîlet tarafından oylanmıştır. 

«Millî Sanayi» ibaresine g-elmce: Bu, çok 
yönlü bir ekonomik meseledir. Bunun izahına 
zamanım müsait değil. «Kanlı iktidar» ibaresi
nin hakikatle uzaktan, yakından alâkası olma
dığını yine yürüyüşü tertibeden ve yapanlarca 
herkesten daha iyi bilinmektedir. 

Yıllar öncesi masum istekler seviyesinde or
taya atılan talebe arzularının ne hale geldiği 
hepimizin malûmudur. Başında, masum ve sa
mimî talebe hareketlerini teşvik ede ede bu ha
le getirenler, kanaatim odur ki, bugün düştük
leri bu çıkmazdan kurtulmalarının çaresizliği 
içinde doğan ve doğmakta olan zorluğun yolu
nu aramak yerine mesuliyetten kurtulmanın 
yollarını aramak için sebepler ihdas etmekte
dirler. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef bugün orta
da ilim, fen ve teknik fikriyatının kaynağı 
olan üniversite ve yüksek okullarımız; bu fi
kirlerin büyümesi, iklim ve şartlarını kaybet
miş, çorak bir hale gelmiştir. Bu iklimde ilmin, 
fikrin ve tekniğin kıtlığı başlamıştır, istikbali
miz ne olacak? Binbir türlü sıkıntıya göğüs ge
ren babalar; yıllar sürüp giden boykotlar se
bebiyle, imtihanları ertelenip duran çocukların 
maddi ve mânevi çöküntüsünü daha ne kadar 
taşıyacaktır. Milletin her sene üniversiteler 
bütçesine verdiği yüzlerce milyonluk fedakâr- ' 
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lığın sonu ne zaman gelecek ve meyvesi ne za
man görülecektir. 

Dersler, seminerler, konferanslar durmuş, 
lâboratuvarlar çalışmaz hale gelmiş. O halde 
millî sanayi ve teknoloji nasıl olur veya nasıl 
kurulur? Bunu takdirlerinize arz ederim. Mese
le, samimî olarak memleket ve millet menfaati 
ölçüsü içinde ele alınırsa, Anayasayı koruma ve 
üniversite özerkliği ile bağdaşmıyor. Benim sa
mimî görüş ve kanaatim bu. Hele yürüyüş gü
zergâhının tesbitindeki Danıştay kararı, bu da 
üzerinde durulmaya değer. Tarafsız televizyo
nun tutumu, ayrıca şayanı hayret bir tarafsız
lığın içinde. 

Değerli arkadaşlarım, aslında mevcudiyeti
ni Anayasadan alıp Devletin büyüklüğünü ko
rumak gayesinde görevli olan televizyon... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, mevzuu taşır-
rıamanızı istirham edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yine yürüyüşe getireceğim. Bu sebeple, 
-eliyorum meseleye. Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Neden Dev

let kuruluşlarının. yaptıkları hizmetleri, taraf
sızlığı ihlâl sayar da bir propaganda vasıtası 
olmadığını iddia ederken bâzı biçimde teza
hür eden davranışların propagandasını yürütür
ü n tarafsızlığını muhafaza hassasiyetinden 
uzaklaşır, rahat, rahat oturumlar yapar, bir 
kısım ve biçimde düşünce sahipleri bulur, otu
rumda rahatlıkla Anayasa müesseseleri ve 
Anayasanın verdiği haklarm sonucu da ehem
miyetsiz hale getirilmeye ve televizyon seyir
cilerine bu düşünceler benimsetilmeye çalışılır. 

Değerli arkadaşlarım, seçim, Anayasa mü
essesesidir. Seçimin sonucu, millî iradedir. Bu 
da tarafsız hâkimlerin nezaretinde sandıktan 
çıkar. Sandıktan çıkan oyları tenkide tâbi tut
ma, Anayasa ve ona bağlı mevzuata inanma
mak olur. Bu eleştiriyi Sayın Cumhurbaşkanın
ca seçilen 2 sayın üye arkadaş televizyonun ge
çen oturumlarında yapmıştır. Anayasanın 
77 nci maddesine göre yemin eden, değerli ar
kadaşlarım, bir arkadaşınız da benim, vatanın 
ve milletin bütünlüğü nasıl korunur. Anayasa
nın dibacesinde yazılı demokratik hukuk dev
letini nasıl yaşatacağız? Üzüntümün büyük se
bepleri. Büyük gazeteler daima tekzipten ka-
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çmmıştır. Çok dikkatli hareket eder. Ajansla
ra gelince bunlar ciddiyetle tekzipten kaçınır
lar. Ama, hepinizin bildiği gibi, tarafsız olan 
televizyonumuz geçen hafta yapılan bir neşri
yatı, sonunda rahatlıkla, yine sizin çıkardığı
nız 359 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine isti
naden bir tekzip yapmak mecburiyetinde kal
mıştır. Anayasa müessesesi, özerklik iddiası 
içinde bulunan bu teşekkül böyle kısa bir devre 
içerisinde, gönlüm arzu etmezdi, böyle bir va
ziyetle karşılaşsın. 

Üzüntümün ikinci sebebi; değerli arkadaş
larım, yine bu neşriyattan gördüğüme göre arz 
ediyorum, ömrü boyunca sol fikirleri sevme
miş, onun daima karşısında olmuş ve millete 
o yolda direktif vermiş olan büyük Atatürk'
ün kabri önünde, neye yemin ettiklerini bile-
miyeceğim, Anayasayı koruma ve üniversite 
özerkliğini koruyanların sol yumrukları sıkılı, 
sol kolları havada, solun dünyadaki davranışı
nın alâmeti farikası ile büyük Mustafa Kemal'
in, her şeyin, her türlü faziletin timsali olan 
büyük Atatürk'ün huzurunda sol ellerini yum
ruk halinde havaya kaldıran kendilerine göre 
yemin etmelerinin, Atatürk'ü bilen, onu tanı
yan, ona bağlanan, ona saygı duyan her Tür
kü, en az benim kadar, üzmüştür. 

Vaktinizi aldığım için saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

-1. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın; Personel kanunu tasarısının getirdiği ye
nilik ve faydalar, kanunim esası bilinmeden 
iddia ve tahriklerle •memlekette huzursuzluk 
yaratıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, Persanel Kanunu 
dolayısiyle söz istiyorsunuz. Ben, özür dilerim, 
takriri iyi anlıyamadım. Personel Kanunu hü
kümetten çıkmış, Meclise mâlolmuştur. Bu 
itibarla Hükümetle ilgili olmasa gerek. 

AKMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, biraz evvel Senatomuzda da tezahür et
ti. Personel Kanununun anlaşılmaması, bâzı sı
nıfların direnişini, grev yapışını 

BAŞKAN — O mevzuda. Buyurunuz efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, imkânlarımızı haddin
den fasla zorlıyarak Hükümetimiz bir Personel 
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Kanunu hazırladı ve Meclise takdim etti. Yıl
lardan beri beklenen bir kanundu. Üzüntü ile 
ifade edelim ki, bu kanunun getirdiği esprileri, 
getirdiği yenilikleri kavramadan birtakım sı
nıf erbabının, bâzı meslek erbabının suni buh
ranlar yaratmaya kalktığını, kendilerinin mağ
dur mevkiinde bulunduğunu, bunları daha 
aşağılara doğru telkin etme suretiyle, mem
lekette bir huzursuzluk yaratmaya gayret ettik
lerini üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

Biraz evvel, pek muhterem, kendisine her 
münasebetle hürmet ettiğim bir arkadaşım da, 
teknik personelin ihmal edildiğini, çok perişan 
bir hale düşmekte olduğunu, bunların hakları
nın vikayesi için gerekli tedbirlerin alınmasını 
bu kürsüden ifade etti. 

Şimdi, ben bu kanunun getirdiği nedir, ne 
kabil bir ithama mâruz kalmıştır, konuşmamın 
mevzuunu teknik personel üzerinde misâller 
getirmek suretiyle arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 
getirdiği espri şu; bir meslek diğer meslekten 
daha üstün değil. Her meslekin Devlet için 
ifade ettiği ehemmiyete göre ona para verilmek 
taltif edilmek istenmiştir. Falan meslek çok 
üstün, bu şöyle olmalı. Arkadaşlar, bu kanunun 
yok etmeye uğraştığı fikir bu. Buna rağ
men asırlardan beri tevali edip gelen tatbika
tın memlekette bir tezahürü var. Elbette bu 
kanun bu tezahürün içerisinden serapa kurtarıl
mış değil. Şimdi, bu teknik personel erbabı 
biliyorsunuz, iki günden beri boykotta. Mem
leketimizin kalkınma çabası sarf ettiği böyle bir 
vasatta topyekûn teknik personel hizmete de
vam etmiyor. Bu fikirlerini duyurmak için 
böyle bir şeye lüzum var mı idi? Artık onla
rın izanına, vicdanına bunu terk ediyorum. 
Yalnız durumları nedir, şunu bir müştereken 
elden geçirelim. 

Arkadaşlar, şu Teknik Personel Kanunu en 
azından Anayasaya muhalif olan bir tutumu, 
Anayasanın içine getiriyor. Getirdiği iyilikleri 
sayacağım: 

1. Bizde yevmiyeli Devlet memuriyeti yok, 
Devlet memuru kapkaççılık değil, Devlet me
muru yevmiyeli olmaz, aslî vazifeler, Devletin 
aslî vazifeleri bugün yevmiye ile gcrûl::~ ektedir. 
Anayasaya uygun mu?... Değil. Bugün bu Per-
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sonel Kanunu, teknik personelin durumunu 
uygun bir hale getirmektedir, bir. 

Muhterem arkadaşlar, teknik personelin hep
si bugün fasla para almamaktadır. Hepimiz 
biliyoruz ki, karşılıklı iki masada oturanın bir 
tanesi yevmiyelidir, bir tanesi bareme dâhildir. 
Bir tanesi birkaç bin lira alır, bir tanesi 6 - 7 
yüs lira alır. Teknik personel çok para alıyor
du, bugün aşağı, hayır, getirdiğimiz Personel 
Kanunu şu ikiliği ortadan kaldırıyor. Yani 
yevmiyeyi alan başka, maaş alan başka değil, 
hepsini bir esasa getiriyor, bir müsavat temin 
ediyor, getirdiği fayda bu. 

Şimdi, bu teknik personel, anapersone] Ka
nunumuz baremi 16 dereceye bölmektedir. Bu
nun ü itüııdoki son 4 dereceye, 4 ncü, 3 ncü, 2 nci, 
1 nci dereceye diğer meslek mensuplarının geç
mesini bâzı kayıt ve şartlara tabi tuttuğu hale, 
teknik personel mensubunun 4 dereceye, liya-
katlsrini göstermek şartı ile, geçebilmelerini 
temin ediyor, Yani mağdur olduk, nazara alın
ma dili diyen bu sınıfa diğer sınıflardan farklı 
olarak temin edilen hak bu oluyor. Bugünkü 
yevmiye sistemi 12 sene sonunda ücretleri don-
d-rduğu ha1 de, bugün gelen Teknik Personel 
Kanunu 30 yıla kadar mesai gördüğü müddetçe 
teknik personel elemanlarının maaşlarının art
masını ve mesaileri ile, kıdemleri ile mütenasip 
ünret almalarını temin eder hale getiriyor 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun, 16 dan 
1 e kadar tevali eden bu baremin üstünde istis
nai 4 '.-arom dereceli daha meydana getirdi. 
1 0C0 p.rtT. 50 1 000 artı 100, 1 000 artı 150, 
1 000 B.ıU 200 çediğimiz istisnayı da tutacak. 

Hr.hteren arkadaşlar, teknik personel ele-
rankr 'n ı r ıriiddeti dolduğu zaman bu istisnai 
kad::'.if.'!orö de gelebilmeleri kabul olundu. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi yeni Personel 
K^Tir-v'nr.n getirdiği anaprensiplerden bir ta-
ncvi. yardı "3i ücreti, yan ücreti kaldırmaktır. 
EH ger?v. mahrumiyet zammı ve saire gibi öde-

5, — BAŞKANLIK DİVANININ 

J. — 'Vazife ,;lc yurt dışına gidecek olan Mil
li Ecrdiru Baltanı Orhan Oğuz'a dönüşüne ka
dar, BevJef Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin ve
killi': edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

i meleri kaldırmaktadır, anaprensibi bu. İşte 
teknik personelimize ek görev verilebilme. tek
nik personelimize mahrumiyet zammı verilebil
me, teknik personelimize iş rizikosundan müte
vellit tazminat verilmesi, teknik personeli
mize iş rizikosundan mütevellit tazminat 
ödenmesini kabul etmiş durumdadır. Di
ğer meslek erbabından farklı muameleye rağ
men, bu yan ödemeleri de kabul etmiştir, 

işte muhterem arkadaşlar, demin teknik per
sonelin Devlet memurları içerisinde hakkaniyet
le durumlarının nazara alınmadığını söyliyen 
arkadaşımızın... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, siz cevap vermek 
üzere çıkmadınız efendim. Onun için, onu na-

I zarı itibara almanızı rica edeceğim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

I Tabiî efendim, şimdi bu şekilde bundan dahi 
j şikâyet edilmektedir. Bu şikâyetler vatan sat

hında bütün diğer meslek mensuplarına doğru 
j yayılmak istenmektedir. Ben, size sadece bir 
I meslek grupunun, hemen şikâyet edilebilir bir 

meslek grupu için kanunun getirdiklerinden kı
saca bahsettim. 

Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum, 
muhterem arkadaşlar; biz fakir bir milletiz, şu 
fakir millet, imkânının son derecesine kadar, 
kendini zorlamakta ve bu memleketin memurla
rına ve münevverlerine biraz daha rahat nefes 
aldıracak bir imkânı sağlamaya çalışmaktadır. 
Bunca fedakârlığın, bunca gayretin sonu her 
halde aslını, esasını iyice öğrenmeden bu gördü
ğünüz şikâyetlerin olmaması lâzımdır. Bu mü
nasebetle zamanınızı aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teknik personel mevzuunda, 

Devlet Bakanı Sayın Turhan Bilgin. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 

I Gründeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz'un dönü-
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süne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. —• Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksiti e ndirilmesi hakkında kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, tasarının harede edildiği komis
yonlardan dörder üye alınmak suretiyle bir Ge
çici Komisyon kurulmasına dair Ticaret Ba
kanı Gürhan Titrek'in önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

1. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Mcdî ve İktisadi İşler ve 
hütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
'Meclisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (S. 
Sayısı : 1374 e ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa gö

rüşülecek işler» kısmında bulunan, «Ticaret ve 
Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin Cumhu
riyet Senatoisundaki görüşme süresinin bitimi
ne az bir zaman kaldığından, gündemdeki di
ğer işlere takdimen, öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

(1) 1374 e ek S. Sayılı hasmayazı tutanağın 
sonundadır. 

Yüksek Başkanlığa 

Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet 
Meclisinde kabul edilip Cumhuriyet Senatosu
na gelmiş bulunmaktadır. Müstaceliyetine bi
naen havale edilmiş olduğu Tarım, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
(4) er üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici 
bir Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — önerge geçici komisyon kurul
masını talebetmektedir, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemimizdeki tüzük gere
ğince bir defa görüşülecek işler meyanında 
3 ncü maddeyi teşkil eden bu kanun teklifinin 
öncelükle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. Ko
misyonun raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 5 . 1970 

Esas No. : 2/282 
Karar No. : 66 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 6 . 3 . 1970 tarihli 52 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen ve hakkında Malî ve 
iktisadi işler Komisyonunca tanzim olunan 
9 . 3 . 1970 tarihli ve Esas No. 2/282, Karar 
No. 4 sayılı raporun Genel Kuruldaki müzake
releri sırasında komisyonca yeniden görüşül
mek üzere geri alman; ancak, Malî ve iktisadi 
İşler Komisyonunca, içtüzüğün 23 ve 35 ncı 
îjiaddelleri gereğince tahsis edilen süre içinde 
karara bağlanamıyan; daha önce Ticaret Ba
kanı tarafından verilerek Genel Kurulun 
21 . 5 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde ka
bul edilen önergeye müsteniden ve Başkanlık 
Divanının 25 Mayıs 1970 tarihli ve 28 No. lu ka-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 187 — 



O. Senatosu B : 77 

rarı uy arınca Komisyonumuza havale edilmiş 
bulunan; «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odadan», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsala-
îi», ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ka
nan teklifi, Komisoynumuzun 28 Mayıs 1970 
tarihli 16 nci Birleşiminde, Ticaret Bakanı 
•Sayın Gürhan Titrek ile Sanayi Bakanlığı, Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği temsilcileri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Teklif, 5590 sayılı Kanunun 4 ncü ve 8 nci 
maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle, 
Sanayi Odalarının çalışma sahalarının genişle
tilmesi hususunda Ticaret Bakanlığına tanınmış 
bulunan yetkinin kaldırılmasını ve her ilde bir 
sanayi odası kurulmasını öngörmektedir. 

Teklifin Komisyonumuzdaki müzakereleri 
sıvasında, Ticaret Bakanı ve Bakanlık temsil
cileri, günümüzün iktisadi ihtiyaçlarına uygun 
o?.arak 5590 sayılı Kanunun noksan yönlerinin 
düzenlenmesi maks adiyle yapılmakta olan genel 
tadil çalışmalarının 1970 Haziran ayı içinde ta
mamlanarak, hazırlanmakta olan kanun tasarısı
nın süratle yasama organına sevk edileceğini, 
bu itibarla, münferit değişikliklerin olumsuz 
sonuçlar verdiği de dikkate alınarak, teklifle 
öngörülen hususların, sözü edilen tasarının ge
nel prensipleri içinde değerlendirilmesinin da
ha uygun olacağını; ve esasen, halen yürürlükte 
bulunan hükümler de, müstakil sanayi odası 
kurulmalına engel teşkil etmediğinden, tekli
fin hemen kanunlaşmasını zaruri kılan şartların 
rîQvcut bulunmadığını, bu sebeple kanun tekli
fine katılmadıklarını ifade etmişler; ayrıca 
teklifte öngörüldüğü şekilde, icabında sanayi 
odalarının çalışma sahalarını genişletmek üze
re Ticaret Bakanlığına tanınmış bulunan yetki
nin kaldırılması halinde, Bakanlığın, genel 
menfaatlere ve iktisadi gelişmenin icaplarına 
uygun olarak hareket edebilmesi imkânının da 
ortadan kaldırılmış olacağını belirtmişlerdir. 

Sanayi Bakanlığı temsilcisi, Bakanlığının, 
yukarda fıfade edilen gerçeklere aynen katıldı
ğını ve bölgesel sisteme son verecek olan tek-
li>Iin, güçsüz kuruluşların ortaya çıkmasına yol 
aşacak niceliği dolayısiyle bir yarar sağlamıya-
cağını beyan etmiştir. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında sürükleyici sek
tör olarak öngörülen sanayi sektörünün geliş
mesi bakımından, iktisadi şartların uygunluğu 
ölçüsünde müstakil sanayi odalarının kurulma
sında bir sakınca olmadığını ancak bugünkü 
mevzuat muvacehesinde dahi bu imkânın mev
cut bulunması sebebiyle, konunun, hazırlan
makta olan tasarı çerçevesinde düzenlenmesi
nin, bütünlüğün muhafazası yönünden daha ya
rarlı olacağını ifade etmiştir. 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi; Ticaret Ba
kanı tarafından ileri sürülen görüşlere aynen 
iştirak ettiklerini belirttikten sonra, teklifin 
1 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 4 ncü 
maddenin, tedvin tekniği yönünden de mahzur
lu bulunduğunu, filhakika metinde: Ticaret 
Odaları için «ilçe belediye sınırı» nın, Ticaret 
ve Sanayi Odaları için «merkez ilçe belediye 
sınırı» nm, Sanayi Odaları için de «il sınırı» 
m öngörüldüğünü, bu suretle mülki taksimatta 
yeri olmıyan bir tasnif yapılmasının yanısıra, 
aynı mahiyetteki! kuruluşlar için bu şekilde 
farklı sınırlar tesbitinin hiçbir ilmî ve fiilî 
mesnedinin mevcut bulunmadığını; ayrıca tek
lif metninin kanunlaşması halinde, iktisadi ve 
coğrafi bakımdan tam bir bütünlük arz eden 
ilçelerde dahi ayrı odalar kurulmasının, diğer 
bir ifade ile mevcut odaların parçalanmasının 
kaçınılmaz bir sonuç olacağını; nihayet, asıl 
fonksiyonları bakımından temsili bir karakter 
taşıyan bu nevi kuruluşların, özel menfaatleri 
değil, çeşitli mesleklerin dâhil olduğu iktisadi 
sektörleri temsil ettiği de dikkate alınarak, bun
ların parçalanmalarının önlenerek, aksine bü
yük üniteler haline getirilmesinde zaruret bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve Ticaret Odoları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yukar
da özetle arz edilen görüşleri muvacehesinde, 
5590 sayılı Kanunun 4 ncü ve 8 nci maddeleri
nin değiştirilmesini öngören kanun teklifi; yü
rürlükteki hükümler, müstakil sanayi odası ku
rulmasına engel teşkil etmediğinden; ayrıca, 
ihtiva ettiği hükümler bakımından uygulama
da, terviç edilemiyecek sonuçların ortaya çık
masına sebebolacak nitelikte görüldüğünden; 
diğer taraftan, genel bir değişiklik tasarısının 
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hazırlanmakta bulunduğu da dikkate alınarak, 
Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak 

Y. Köker M. F. Atayurt 
İmzada (bulunamadı 

Kâtip 
Konya Ankara 

O. N. Canpolat i. Yetiş 
Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

i. 0. Ege R. Üner 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Ed?cnQ Kütahya 
M. N. Ergeneli i. E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı imzada bulunamadı 
Malatya Manisa 

N. Akyurt Çekimserim 
O. Karaosmanoğlu 

Maraş TaJbiî Üye 
A. Karaküçük S. Özgür 

Trabzon Urfa 
A. Ş. Ağanoğlu i. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

BAŞKAN — Sayın Bakan izahat mı vere
ceksiniz? 

TÎÖÂBET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Evet efendim. 

BAŞKAM — Ticaret Bakanı Sayın Gürhan 
Titrek, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 5590 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci madde
lerinin değiştirilmesini öngören bir kanun tek
lifi huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Komis
yon raporunda da belirtildiği veçhile, çalışma
lara Bakanlık olarak iştirak ettik. Geniş izahat 
yerilmiş, ben fazla vaktinizi almıyacağım. Yal
nız şurasını arz etmek isterim ki, Bakanlığımda 
bundan yirmi sene evvel tatbikata konmuş olan 
5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
nun bugünkü ihtiyaca cevap vermediği görül
müş ve bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarı da 
yakın bir zamanda Meclislere sevk edilecektir. 
Şimdiye kadar seviş etmememizin sebebi, ilgili 
kuruluşların, yani Ticaret ve Sanayi odalarının 
mütalâalarını alamamış olmamızdır. Bundan üç 
dört gün evvel tekit mahiyetinde Ticaret ve Sa

nayi odalarına bir yazı daha yazdım. Bu yazı
mıza cevap verirlerse verirler, vermezlerse ka
nunu bu ay içinde Yüksek Meclislere sevk et
miş bulunacağım. 

Hazırlamış olduğumuz tasarı da huturunuza 
gelmiş bulunan bu teklifler bahsedilen hususları 
da içerisine alan birçok değişiklikler bulanmak
tadır. Bir kanunda, münferit kanunlarla tek tek 
yapılacak olan değişiklikler yerine, top "an bir 
değişiklik yapmak kanun intizamı bak.ura.ndan 
da, bunu tatbik edecek eller bakımından da fay
dalı olacağı kanaatinde bulunduğumuz için ko
misyonun bu raporuna biz de aynen iştirak et
mekteyiz. Esasen mevcut bulunan karumumuz-
da da yani 5590 sayılı Kanunda da ha! en vilâ
yetlerde sanayi odaları kurulmasına engel teş
kil edecek hükümler bulunmamaktadır. Bı-ııun 
da şümulü «sanayi odaları çalışma sabaları il 
sınırlandır» demektedir. Bu kanunda getirilen 
husus, dikkati çekecek olan husus, Ticaret Ba
kanlığına sanayi odalarının sınırlarını genişle
tip, daraltma hususunda 5590 mn vermiş ol
duğu yetkiyi ortadan kaldırmış ve hsr vilâyette 
bir tane sanayi odasının kurulmasını raacbııri 
kılmış olmasıdır. Takdir edersiniz ki ark a r ş 
larım, sanayi odaları kolay işüyen müessesler 
değildir. Birtakım maddi durumlara kavuşmuş 
olmaları gerektir. Bugün bir sanayi odacının lir 
vilâyette çalışabilmesi için bütçssinhı sn a^m lan 
500 - 600 bin lira olması icabeder. Şimdi, her vi
lâyette bir sanayi odası kurulması yolanda lir 
tazyik yaparsak, bunu kanunlaştırırsak sanayi
mize yardımcı olmaktan ziyade, takdir ederdi
niz ki, müsbet odaların kurulmasını, faaliyete 
geçmelerini önleyici birtakım tahditlerle gelmiş 
oluruz. Bu itibarla rica odur ki, yakında, bu ay 
içerisinde, bütün tadilleri havi bir tasarı Yüce 
Meclislere sevk edilecektir. Bu kanunun, korr.is-
yon raporunda olduğu gibi reddedilmesini arz 
ve talebederim. 

Hürmetlerimle. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Niçin efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Bütçe ve Flân Komisyonu raporun"!" birada 
görüşülmemesi lâzımgeldiği hususunda. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnkaya. Usul 
hakkında. 
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•CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, muhterem üyeler, Bütçe ve Plân 
Komisyonunun hasırlamış olduğu ve biraz evvel 
okunan raporun Yüce Senato Umumi Heyetinde 
görüşülemiyeceği kanaatindeyim. 

Hatırlarsınız, 5590 sayılı Kanunun iki mad
desini taiil eden kanun teklifinin görüşülmesi 
sırasında, İktisadi ve Malî İşler Komisyonu, gö
rüşmelerin ışığı altında tekrar bu kanunu göz
den geçirmek için, komisyona geri almıştı. Ko
misyon bu meseleyi görüşecekken, beş defa ko
misyon toplantıya davet edilmesine rağmen top
lananı anıış ve son bir toplantısında da yine bu 
kanunla ilgili başka bir kanun teklifi ile bir
leştirilmek üzere müzakerelerin yavaşlatılması 
kararını almış idi. - Komisyonda geçen hususu 
arz ediyorum. - Bu sıralarda Sayın Ticaret Ve
kilinin bir tezkeresi ile bu kanun teklifinin Büt
çe ve Plân Komisyonunda görüşülmesi talebedil-
miş ve bu. Yüce Heyetinizce karara bağlanmış 
idi. 

Tüzüğümüzün 19 ncu maddesi elbette böyle 
bir işleme imkân veriyor. Ancak, burada gözden 
kaçan husus, Bütçe ve Plân Komisyonunun ta
sarı üzerindeki yetkisi meselesidir. Bütçe ve 
Plân Komisyonu bu teklif hakkında ancak uzun 
vadeli plâna uygun olup olmadığı hususunu tet
kik etmekle mükelleftir. Bunun dışında kanu
nun tümü hakkında bir görüşme yapması müm
kün değildir. Tüzüğümüzün 19 ncu maddesi bu
nu âmirdir. 

Tüzüğümüzün 19 neu maddesi «Başkanlık 
uzun vadeli plânla ilgili tasarı ve teklifleri en 
son olarak Plân Komisyonuna havale eder, ka
nun tasarı veya teklifleri, Hükümetin veya G-e-
nsl Kurulun lüzum göstermesi halinde de en son 
olarak bu komisyona havale edilir. Plân Komis
yonu bundan başka kamu harcama veya gelir-
brinie artış veya azalış gerektiren kanun tasan 
ve tekliflerini veyahut sadece bu niteliği taşıyan 
tasarı voya tekliflerin söz konusu maddelerini 
iniler. Plân Komisyonu diğer komisyonların 
- bilhassa son fıkrasını okuyorum - rapor ve me
tinlerinde, yürürlükteki uzun vadeli plâna ay
kırı bulduğu hususları belirtir ve metni uzun 
vadeli plâna uygun şekle sokar.» Bu takdirde 
Cbne! Kuruldaki görüşmelerde esas, Plân Ko
misyonu raporudur,» 
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Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporu 
biraz evvel okundu. Komisyon raporunda bu 
kanun teklifinin uzun vadeli plâna uygunluğu 
veya aykırılığı hususunda tek bir kelime yok
tur. Yani, komisyon bu yönden tetkik etmemiş
tir teklifi. Kaldı ki, bu yönden tetkik etmiş 
olsa dahi, iktisadi ve Malî işler Komisyonu 
Başkanı tarafından Devlet Plânlama Teşkilâ
tına yazılmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından - elimizde fotokopileri ve aslı mevcut; 
sayın üyelerin de sıraları üzerinde konmuş
tur - bu teklifin uzun vadeli plâna uygunluğu 
kabul edilmiş ve bir resmî belge olarak elimi
ze verilmiştir. Bu itibarla Bütçe Plân Komis
yonunun bu uzun vadeli plânla ilgili hususa 
hiç değinmeden, nedendir bilmiyorum, hangi 
tesirlerle onu da bilemiyorum, reddetme telâşı 
içerisinde. Çünkü, o komisyonda da bulunmuş 
idim. Hiç bu yönünü tetkik ve müzakere etme
den, kanunun asıl maksadı üzerinde yapılan 
müzakereler sonunda, üç ret, üç kabul ve bir 
de çekinser reye karşılık - diğer üyeler bulun
mamış idi - sadece Tüzüğümüzün, zannederim, 
112 nci maddesinin sağladığı bir imkân üzeri
ne yani, Başkanın iştirak ettiği tarafın galip 
olacağı, fikrine dayanılarak, böyle kritik bir 
çizgide bu kanun, daha maddelerine geçilme
den, reddedilmiştir. 

Ben, usul yönünden Yüce Senatoyu aydın
latmak istedim. Elbette, kanunun tümü üzerin
de müzakereler açıldığı zaman bu hususta aeık-
kyacağımız hususlar da ayrıca olacaktır. Sa
yın İktisadi ve Malî İşler Komisyonu Başkanı, 
zannederim Millet Meclisinden gelen metin üze
rinde müzakerelerin açılması hususunda Yüce 
Başkanlığa bir önerge vermiştir. Tekrar söz 
almamak için bu takrire iltifat edilmesini de 
ayrıca rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyo
nu ilgilendiren hususa cevap verilecek. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Sayın 
Köker, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; Yüce Senatonun 
tetkikine arz edilmiş bulunan Ticaret ve Sa-
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nayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sa
nayi Odaları ile ilgili kanun teklifi; Cumhuri
yet Senatosu Yüksek Başkanlığının Komisyo
numuza gönderdiği 22 . 5 . 1970 tarih ve 10336 
sayılı tezkere ile Komisyonumuza intikâl et
miştir. 

Müsaade ederseniz tezkereyi, zabıtlara geç
mesi bakımından, aynen okuyorum: 

«Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına; 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi; Ti
caret Bakan ( Gürhan Titrek'in; mezkûr tekli
fin komisyonunuzda da görüşülmesine dair 
olup, Genel Kurulun 21 Mayıs 1970 tarihli ve 
74 ncü Birleşiminde okunup kabul edilen öner
gesi ile, Başkanlık Divanının 25 Mayıs 1970 ta
rih ve 28 sayılı kararı uyarınca ilişikte gönde
rilmiştir. 

Müddeti 9 Haziran 1970 de sona ereceğin
den en geç 3 Haziran 1970 tarihine kadar mü
zakeresinin bitirilerek Başkanlığımıza gönde
rilmesini rica ederim.» 

Bilâhara Cumhuriyet Senatosu Genel Sekre
terliği ifadesiyle yine Komisyonumuza gönde
rilen; 25 Mayıs 1970 tarih ve 10550 sayılı tez
kereyi de huzurunuzda okumak istiyorum. 

«Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 25 
Mayıs 1970 tarihli toplantısında alman karar 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim, ibrahim Şevki Atasa-
ğun. Cumhuriyet Senatosu Başkan.» 

«Başkanlık Divanı kararı; karar numarası 
28, toplantı tarihi 25 Mayıs 1970, toplantı nu
marası 35. Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni, Ma
lî ve iktisadi işler Komisyonunca ka/bul edil
miş, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeye 
başlanmıştı. Müzakere sonunda, teklif daha et
raflıca tetkik edilmek üzere, Komisyonca geri 
alınmış ve bilâhare Ticaret Bakanı Sayın Gür
han Titrek'in 27 . 4 . 1970 tarihli önergesi üze

rine; teklifin Bütçe ve Plân Komisyonunda da 
görüşülmesine; Genel Kurulun 21 Mayıs 1970 
tarihli 74 ncü Birleşiminde karar verilmişti. 
Bu kanun teklifinin müddeti 9 Haziran 1970 
tarihinde bitmektedir. Genel Kurulun kararı
na rağmen dosya Bütçe ve Plân Komisyonuna 
hâlâ verilmemiştir. Müddet kısa olduğundan. 

«1. — Malî ve İktisadi işler Komisyonundan 
dosyanın 24 saat içinde Senato Başkanlığına 
iadesinin istenmesi, 

2. — Dosya verilmediği takdirde, Millet 
Meclisinden gelen metnin Bütçe ve Plân Ko
misyonuna müzakere için gönderilmesi, 

3. — Bütçe ve Plân Komisyonuna bu ka
nun teklifinin en geç 3 Haziran 1970 tarihine 
kadar müzakeresini bitirmesi için müddet ve
rilmesi, 

4. — Bu teklifin gelen kâğıtlardan 4 Hazi
ran 1970 gündemine alınması, 

5. — Bu gecikmelerin Genel Kurula bildi
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı; ibrahim 
Şevki Atasağun. 

Lûtfi Tokoğlu; Başkanvekili, Sırrı Atalay; 
Başkanvekili, Mehmet Ünaldı Başkanvekili. 

Hüseyin Atmaca; Kâtip, Sami Turan, Kâ
tip ; Âdil ünlü, Kâtip. 

Nahit Altan, idare Âmiri; Akif Tekin, idare 
Âmiri; Muzaffer Yurdakuler, idare Âmiri.» 

Çok değerli arkadaşlarım... 

FERİD MELEN (Van) — Boykot mu yap
mışlar? 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Çok değerli 
arkadaşlarım, biraz önce okuduğum Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığının ve Başkanlık Diva
nının kararlarında mezkûr teklifin içtüzüğün 
19 ncu maddesine tevfikan Komisyonumuzda 
tetkikine dair her hangi bir hüküm yoktur. 
Kaldı M, Komisyonumuz bütün ihtimalleri göz 
önüne almak suretiyle Ticaret Bakanlığını, Sa
nayi Bakanlığını, Odalar Birliğini ve en niha
yet bu işle alâkalı olan arkadaşlarımızı ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı temsilcilerini de davet 
etmek suretiyle konuyu müzakere etmiştir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi, Komis
yonda ilk önce teklifin lehinde bulunmuş ise de, 
bilâhara Sayın Ticaret Bakanının verdiği mü
temmim malûmat ve izahat muvacehesinde, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bilmediği bâzı 
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hususların Sayın Bakan tarafından Komisyon 
huzurunda açıklanmış olması muvacehesinde 
Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak eski fikirle
rinde İsrar etmediklerini; Sayın Ticaret Baka
nının Komisyonda ve biraz önce Yüce Senato
da ifade ettiği şekilde Bakanlık tarafından ha
zırlanan 5590 sayılı Kanunu esaslı şekilde ta
dil edecek olan tasarının gelişine kadar bu tek
lifin reddi istikametinde kanaatlerinin değiş
miş olduğunu Komisyon huzurunda beyan et
mişlerdir. (A. P. sıralarından «yanlış, yanhş 
sesleri) 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Yanlış. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Nitekim Ko
misyon üyesi arkadaşlarımız buradadır, rapo
rumuzda da bu husus gayet açık şekilde... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Gayet açık 
şekilde 5 nci sayfada belirtilmiştir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı temsilcisi; ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında sürükleyici sektör olarak 
öngörülen sanayi sektörünün gelişmesi bakı
mından, iktisadi şartların uygunluğu ölçüsün
de müstakil sanayi odalarının kurulmasında bir 
sakınca olmadığı, ancak bugünkü mevzuat mu
vacehesinde dahi bu imkânın mevcut bulun
ması sebebiyle, konunun hazırlanmakta olan 
tasarı çerçevesinde düzenlenmesinin; bütünlü
ğün muhafazası yönünden daha yararlı olaca
ğını, Komisyonun muhalif ve muvafık sayın 
üyeleri önünde beyan etmiştir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Yanlış.. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bu itibarla 
biraz önce Sayın inkaya arkadaşımın Bütçe ve 
Plân Komisyonunda; teklifin İçtüzüğe aykırı 
olarak tetkik edildiği ve sadece uzun vadeli 
plâna göre tetkiki iktiza ederken, teklifin red
di istikametinde bir karar alınmasının dahi 
usulsüz olduğu şeklindeki beyanlarına iştirak 
etmeye imkân yoktur. Bütçe ve Plân Komisyo
nu olarak içtüzüğe, kanunlara uygun şekilde 
teklif tetkik edilmiş ve neticede teklifin reddi 
istikametinde komisyondan karar istihsal edil
miştir. 

Arz ederim, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sual, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu 
usul müzakeresi uzıyacak gibi. Bendeniz Divan 
adına bir açıklama yapmak zorunda kalacağım 
bu vaziyette. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, Malî 
ve iktisadi işler Komisyonu Sözcüsü olarak 
usul hakkında söz istiyorum, bu mevzuu tenvir 
edici mahiyette. 

BAŞKAN — Efendim, Divan olarak verdi
ğim izahat eğer maksada kâfi gelmezse ondan 
sonra usul hakkında söz istemiş arkadaşlara el
bette sırasiyle söz vereceğim. 

Şimdi, efendim; bu teklif 9 . 3 . 1970 tari
hinde iktisadi ve Malî işler Komisyonuna ha
vale edilmiş, müddeti 2 ay; 9 . 5 . 1970 tarihin
de bitecek. Buradan müzakereden geri döndü, 
Komisyona gitti teklif. 9 . 5 . 1970 tarihi geldi, 
müddet bittiği halde Komisyondan bu rapor 
gelmedi, Başkanlığın müteaddit defalar, özel 
olarak raporun gönderilmesi talebinde bulun
masına rağmen. 18 . 5 . 1970 tarihinde, müdde
tin 9 . 5 . 1970 tarihinde sona ermiş olduğu res
men bildirildi Komisyona. Bu arada verilen 
müddet içerisinde Komisyondan gene gelmedi 
rapor. Müracaat üzerine mesele Başkanlık Di
vanına intikal etti, Başkanlık Divanında mese
le görüşüldü. Bir komisyonda müddeti içeri
sinde rapor gelmez ise ne yapılacağı üzerinde 
müzakere açıldı ve neticede yeniden bir mehil 
verilmesine, bu zaman içerisinde verilmediği 
takdirde; Tüzüğümüzün 23 ve 36 ncı maddele
ri gereğince, kendisinden evvel bir komisyonda 
görüşülmüş ise o komisyon raporu, görüşülme
miş ise Millet Meclisinden gelen metnin esas 
alınarak; daha önce Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından bir önerge ile mevzuun bir kere de 
Plân Komisyonunda görüşülmesi kararlaştırıl
dı. Sayın Bakanın bu talebi 21 . 5 . 1970 tari
hinde Yüksek Heyetinize okunmuş ve oylan
mak suretiyle bu meselenin Plân Komisyonuna 
intikali Yüksek Heyetinizin kararına iktiran 
etmiştir. Bu itibarla, bu karar gereğince, 
28 . 5 . 1970 tarihinde Bütçe ve Plân Komisyo
nuna Millet Meclisi metni gönderilmiştir ki, 
Malî işler Komisyonunun metni Başkanlığa gel
mediği için) ve bu metin üzerinde Bütçe ve 



O. Senatosu B : 77 4 . 6 . 1970 O : 1 

Plân Komisyonu görüşmüş, raporunu hazırla
mış, Başkanlığa sunmuş, gündeme alınmıştır. 

Mesele bundan ibarettir. Şayet bu izahatım 
arkadaşlarımı tatmin etmemiş ise, usul hakkın
da söz istiyen arkadaşlara söz vermek zorunda
yım. istiyor musunuz efendim? 

AHMET NTJSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sualim var. 

BAŞKAN — Kime efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Komisyona. 

BAŞKAN — Soruları, bilâhara Komisyona 
sordurayım efendim. 

Sayın özden, Usul hakkında buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; mutad hilâfına bu 
teklifin mucip sebeplerini gösteren yazı değil 
de, Komisyonun raporu huzurunuzda Sayın 
Başkan tarafından okutturuldu. Her rapor 
böyle okutturulsa fevkalâde iyi olacak. Çünkü, 
meselenin esasını daha ziyade anlamak imkân
larını bulabileceğiz. 

Burada Sayın İnıkaya kardeşimiz, Tüzüğü
müzün 19 ncu madesinden bahsederek, Plân 
Komisyonunun meseleyi Tüzük hükümlerine 
göre halletmediğini ileri sürdü ve burada an
cak Plân Komisyonunun değil, kendi Komis
yonlarının, yani Malî ve iktisadi işler Komisyo
nunun raporunun müzakere edilmesini istedi. 
Halbuki ufak bir nazar atılacak olursa, bu oku
nan raporun içinde Devlet Plânlama Teşkilâtı 
temsilcisinin bulunduğu ve kendilerinden mü
talâa alındığı sarahatle yazılıdır. Ayrıca, Büt
çe ve Plân Komisyonunun bu okunan raporunun 
sonucunda, «Ticaret ve Sanayi bakanlıkları ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
yukarda özetlemiş olduğumuz görüşleri muva
cehesinde..» diyor ve altında yazıyor. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Yanlış. Şimdi anlatacağız. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Raporun 
hilafı hakikat olduğunu iddia etmek, biraz ba
nt' garip geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Sayın 
Başkanın son verdiği izahat, büsbütün bizi üz
müştür. Yani bir Komisyonun, Senato Başka
nının şifahi ifadesine ve yazılarına göre dos-

3 ayı vermeyip, adeta şimdi moda olan bir diren-
.jffye gitmiş olmasını da doğrusu üzüntü ile 
karşılamamak mümkün değildir. Komisyon va
zifesini ifa etmeli idi ve verilen mehil içerisin
de hangi komisyonlara gidecek idi ise o komis
yona dosyayı vermeli idi. Burada bunun ya
pılmamış olduğu pek aşikâr anlaşılıyor. Eğer 
Sayın Başkan bu izahatı vermese idi, bu hare
ketten de biz haberdar olamıyacak idik. Bina
enaleyh, benim kanaatimce, burada görüşüle
cek mesele, okunan Bütçe ve Plân Komisyonu
nun raporudur. Bu rapor bu teklifin yerinde 
'Olmadığını göstermektedir, bu istikamet tâyi-
ı inde, elbette ki, arkadaşlarımız reylerini kul
lanacaktır. Esasa gidildiği zaman, esas hakkın
daki noktayı nazarımızı da ayrıca konuşacağız. 
Benim kanaatime göre Plân Komisyonunun ra-
paru müzakereye esas tutulmalıdır, başka ya
pılacak hiçbir şey yoktur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl usul hakkında 
'konuşacak mısınız, buyurun. 

İSA BİNG-ÖL (Muş) — Muhterem Başkan, 
değerli senatörler, vazifesini ifa ve icra edeme
miş bir komisyonun sözcüsü olarak huzurunuza 
gelmiş olmaktan cidden müteellimim. Ama, bir 
mevzuu dikkat nazarınıza arz etmek için, usul 
hakkında söz aldım. Hafızalarınızı tazelemek 
için arz ederim, Malî ve iktisadi İşler Komis-
yonununun raporu huzurunuza gelmiş, bir tek 
üye arkadaşın söz alıp konuşmasından sonra 
bizzat şahsım tarafından Başkanlığa hitabedi-
lerek, kanun teklifçilerinin ve komisyon ku
ruluşunun dikkati nazara alınması, tahaddüs 
fien yeni bilgilerin muvacehesinde durumun 
Komisyonda tekrar müzakere edilebilmesini 
temin kasdiyle, Komisyon sözcüsü olarak ka-
ıunu huzurunuzdan almış, Komisyonda müza
kere etmek imkânını kazanmış idik. Ancak, 
usul olarak arz ediyorum; esasa girmiyorum, 
Komisyona tekrar bunu almamızın sebeplerini 
S-yın Mirkelâmoğlu bir nebze beyan etmişler
di. Yalnız biz tavzih etmemiştik. Haddizatında 
bir kanun, uzun ve teferruatlı, bütün yetkili
leri dinliyerek, fikir ve malûmat sahibi olarak 
huzurunuza getirilmelidir, ilk usulsüzlük, ilk 
noksan bu kanun huzurunuza geldiği zaman 
tahaddüs etmişti, bu hatayı bertaraf edebil
mek, bu hatayı tashih edebilmek için Komis-
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yona geri almıştık. Bunun sebeplerini izah et
miyorum, burada bilerek imsak ediyorum. 
Ancak, bundan sonra 1 . 4 . 1970; 7 . 4 . 1970; 
9 . 4 . 1970 ve 21 . 4 . 1970 tarihlerinde komis
yon üyeleri davet olundu, fakat ekseriyet te
min edilemedi. Bu kanunumuzla beraber, üç 
kanunun daha görüşülmesi mevzuubahsolduğu 
bir safhada, diğer kanunları takibedenlerin ıs
rarları ile muhterem komisyon üyelerimiz teşrif 
ettiler ve müzakere başladı - rakamda, tarihte 
hata etmiyorsam - 7 . 5 . 1970 bütçe görüşmele
rinden iki gün evvel müzakere başladı ve mü
zakerelerin muayyen bir safhasında komisyon 
statüsünde bir değişiklik yapılması bir üye ta
rafından teklif edildi ve bu değişiklik kabul 
edildi. Bendeniz komisyonun hem sözcülüğüm, 
hem de başkanlığını deruhde ettim. O gün müza
kereler uzun safhada cereyan etti, geç vakitlere 
kadar devam etti ve iki gün sonra toplanılmak 
üzere celseyi tehir ettik. Komisyonda görüşme 
süremiz iki gün sonra yani Başkanlığın, tüzük 
gereğince, Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda 
görüşülmesini arzu ettiği müddet 9 Mayıs 1970 
te bitmekte idi. Biz, 7 Mayısta tehir ettik ve 
muhterem üyelerden, işhadım mümkündür bura
dadırlar, kendilerine sarahatle, defaatle istir
ham ettim, bütçe müzakerelerinin başlangıcın
da saat 2,30 da toplanmak üzere komisyona 
davet ettim. Maalesef o gün birçok arkadaşlar 
geldi, ayrıldı - sebebini tavziha lüzum görmüyo
rum - ekseriyet olmadı ve komisyonu toplıyama-
dık, kanun görüşülemedi. Dolayısiyle komisyon
da görüşme müddeti bitmiş oldu. Ben, bir celse 
evvelki toplantıda bu kanunun görüşülmesinde 
başkanlık vazifesini deruhde etmiş olduğum için, 
muhterem arkadaşlarımın arzuları ve kararları 
gereğince, komisyon kâtibinden kanunun tetki
kini istedim, kanunun ve muhtevasının dolapta 
kilitli olduğunu, her hangi bir şekilde başka 
kimseye tevdi edilmemesinin komisyon başka
nınca istendiği ısrarla ifade edildi. Yapılacak 
hiçbir şey yoktu, biz de hâdiselerin inkişafını 
bekledik. Başkanlık, konunun hangi şekilde te
celli ettiğini bizden istizan etti, kendilerine arz 
ettik. Komisyon, 9 . 5 . 1970 ten sonra, tüzüğü
müzün 23 ncü maddesi gereğince, kendisinde 
görüşme süresi dolduktan sonra, dosyayı Baş
kanlığa tevdi etmesi usul muktezası idi, bu du
rum tahakkuk etmedi. Başkanlık, komisyon kâ
tibine, mevzuun tavzihi için, çeşitli kademeler-

| de müracaatlarda bulunuldu fakat, hâdisede 
kendisini yetkili gören komisyon başkanı, ne 
kanunu, ne usulü tanımadı ve bugüne kadar da 
9 . 5 . 1970 - 4 . 6 . 1970, 25 gün geçmiş olma
sına rağmen ne komisyon, davet edildi, ne top
lantı yapıldı, ne de müzakere edildi. Bu hâdise 
komisyonda böylece cereyan etmiş ve huzuru-

I nuza bu mevzudan dolayı Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kararı olarak gelememiştir. 
Millet Meclisinde Sanayi Komisyonunda ve Ti
caret Komisyonunda görüşülmüş bulunduğu için, 
bunun müteradifi olan Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonuna yaînızbaşma havale edilmiş bu
lunmaktaydı, bu da usûl gereği. Ben sadece 
hâdiseyi tavzih kasdıyle söz aldım ve hâdiseyi 
izah ettim, sebeplere girmedim. Yalnız bir mev
zuu ifade etmeden geçemiyeceğim. Hepimizin 
büyük ümitle bağlı bulunduğumuz, bütün gay
retimizle tahakkukunu istediğimiz demokrasi, 
usuller manzumesidir. Usulü ihmal edersek, usu
lü ihlâl edersek o zaman burada hiçbirimiz bu-
lunmıyalım. Arzım bu kadardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tuna, komisyondan su

al mi soracaktınız? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Oradan so
run Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, garip bir müzakere şekli var, sebepleri 
de olmak gerek. Bir arkadaşımız diyor ki, «üç 
menfi oy verildi, bir de müstenkif vardır dola
yısiyle Bütçe Plân Komisyonu 7 kişi ile toplan
dı» Bu, hakikaten öyle midir, üye sayısı kaçtır, 
toplantı 7 üye ile mi olmuştur? İkincisi; huzu
runuzda cereyan eden bir hâdise, bütün komis* 
yon üyeleri gelmiyor. Sayın Ticaret Bakam 
önerge verdi, Beş Yıllık Plân bakımından, öyle 
hatırlıyorum. Bir de burada istisnai bir karar 
verdik. Dolayısiyle teklifin Beş Yıllık Plâna 
uygun olup. olmadığı tetkik edilecek. Soru ola
rak bunu öğrenmek istiyorum teklif. Bes Yıl
lık PRna uygun değil midir? Cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara.) — Saym Başkan, 

I çok değerli arkadaşlarım, imza zaptından da 
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anlaşılabileceği gibi Bütçe ve Plân Komisyonu
nun 28 . 5 . 1970 günü yapmış olduğu toplan
tıya on sayın üye iştirak etmiş, Komisyonumu
zun bir bağımsız üyesinin henüz seçilmemiş ol
duğu için Komisyonumuzun üye adedi 14 tür. 

Beş Yıllık Plânla ilgili soruya cevabım su
dur; dosya Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 
Başkanlığı tarafından şu ana kadar Komisyonu
muza teslim edilmemiştir. Bu itibarla komisyon 
olarak Başkanlığın biraz önce okuyup zabıtlara 
geçirdiği 22 . 5 . 1970 ve 25 , 5 . 1970 tarihli 
iki tezkeresinde konunun, 19 ucu madde uya
rınca tetkikine mütedair bir hüküm olmadığı 
için, teklif metni bütünü ile tetkik edilmiş ve 
rapor ona göre tanzim edilmiştir. Keza_. bütün 
bunlara rağmen, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
temsilcisinin mütalâası da alınmış ve bu mü
talâa da raporda zikredilmiştir. 

Başka arz edilecek bir husus görmüyorum. 
BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
MEHMET GÜLER (Balıkesir) — İktisadi 

ve Malî İşler Komisyonu Başkanı olarak bâzı 
şeyleri vesile ederek hep bana hücum ettiler, 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size hücum edilmiş 
tarafı yok. Usul hakkında bir arkadaşımızın 
teklifi oldu bu teklif üzerine gene iki arkadaşa 
söz verdim. Usul hakkında zaten iki arkadaşa 
söz verebilirim, Plân Komisyonu bir itham, al
tında kaldığı için Komisyon Başkanına da söz 
verdim. Siz hakikaten uygun olmıyan isnatlar 
dolayısiyle mi söz istiyorsunuz? 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Evet, efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurun, yalnız kısa olmasını 
istirham edeceğim, efendim. 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Saym 
Başkan, saym senatörler, bu kanun. Malî ve İk
tisadi İşler Komisyonuna havale edildikten son
ra huzurunuzda müzakere edilirken verilen bir 
takrir üzerine Komisyonumuz Sözcüsü tarafın
dan Komisyonumuza alınmıştır. Komisyonumuz 
muhtelif tarihlerde, muhtelif usullerle yapılan 
toplantı davetlerine rağmen altı defa üst üste 
toplanamamıştır. 7 . 5 . 1970 te yapılan top
lantı neticesi diğer kanunlar ön sırada görüşül
müş, sonra 5590 sayılı Kanunun 4 ncü ve 8 nci 
maddesini değiştiren kanun müzakereye alın
mıştır. Müzakereler sırasında Komisyon Üyesi 
Sayın Termen'in teklifi üzerine, Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonunda bulunan 5590 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi ile diğer dokuz mad
desini değiştiren teklifin yetişebilmesi için, Baş
kanlık Divanı ile temas edilerek bir müddet 
alınması yoluna gidilmesi şeklinde sözlü takrir 
verilmiş, bu takrir oylanmış ve bu karar gere
ğince tekrar ayın 9 unda toplanılmak üzere 
celse talik edilmiş. Ayın 9 unda ekseriyet ola
madı. Ben de kendi işlerim dolayısiyle Balıke
sir'e gitmiştim. Dönüşümde tasarının benden 
istendiğini gördüm ve bir yazı ile dosyayı Baş
kanlığa iade ettim. Tasarı Komisyonumuzda 
bulunduğu müddetçe, Genel Kurulda uzun va
deli plâna uygun olup, olmadığının tetkik edil
mesi için tasarının Bütçe Komisyonuna hava
lesi istenmişti. Biz de komisyon olarak bu hu
sus tetkik edilmek üzere tasarının, eski kanu
nun metni birlikte, bir yazı ile Devlet Plânla
ma Teşkilâtına gönderdik. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının 7 . 5 . 1970 tarihli yazısı aynen 
şöyledir. 

Türkiye Büyük... 
BAŞKAN — Saym Güler, bu... 
MEHMET GÜLER (Devamla) — Bunu bi

tirdikten sonra ineceğim. 
BAŞKAN — Uzun ama... 
MEHMET GÜLER (Devamla) — Yok, 4 - 5 

satır. 
BAŞKAN — Peki, efendim. 
MEHMET GÜLER (Devamla) — «... T. B. 

M. Meclisinde kabul edilip, Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda görü
şülmekte olduğu bildirilen ilgide kayıtlı yazı
nın mevzuu Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları. Ticaret Borsaları ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanu
nunun 4 ncü ve 8 nci maddelerini değiştiren 
kanun teklifi incelenmiştir. Kanun teklifi ile ha
len mahdudolan Sanayi Odaları yurdun ihtiyaç 
duyulan diğer bölgelerinde de kurulabilecek ve 
birçok sanayicinin...» 

BAŞKAN — Sayın Güler, efendim, bu esa
sa,.: 

MEHMET GÜLER (Devamla) — Bitiyor, 
efendim, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET GÜLER (Devamla) — «Birçok 

..cııayici bir araya gelerek daha güçlü ve müs
takil hareket etmek imkânını kazanacaklardır. 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânları hedef
leri ve stratejisinde öngörülen karma ekonomi 
daaeni içerisinde fırsat eşitliği ve sosyal adalet 
ilkelerine de uygun düşen kanun teklifi, teşki-
iâtîHiizoa olumlu mütalâa edilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Devlet Plânlama Müsteşarı; Turgut özal.» 
Saygılarımla. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkanım, bir 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, burada yetkili komisyon 

durumunda olmadığı için sual sormanıza tüzük 
müsait değil, efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem Başka
mın, Devlet Plânlama Teşkilâtı bir yazı yaz
mış, usul mevzuu olarak, Komisyona niyabsten 
arz edeceğim. 

Bu yazı hangi celsede görüşüldü, hangi ko
misyon üyesinin takririyle ve hangi üyenin ar
zusuyla tezekkür edildi ve bildirildi? 

BAŞKAN — Şu müzakerelerden görüşül
mediği anlaşıldı, efendim. 

Şimdi, Sayın Güler bir takrir vermişler, bu 
takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5590 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddelerini 

değiştiren kanun teklifi hakkında Bütçe ve 
Plân Komisyonunca hazırlanan raporun reddi 
ılp, 

Mezkûr kanun teklifinin Millet Meclisince 
Kabul edilen metnin, Malî ve iktisadi işler 
Komisyonunda da aynen kabul edilmiş durum
da olduğundan, 

Millet Meclisi metni üzerinden müzakeresini 
arz ederim. 

Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Mehmet Güler 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu takririn 
1 nci kısmı zaten nazarı itibare alınmaz. Çün
kü, müzakere neticesinde ancak Yüksek Heye
tiniz ret karan verir. 

ikinci kısım ise, buraya g-elen rapor, Plân 
Komisyonunun raporudur. Bu itibarla ondan 
da söz edilmez. 

Ancak, son İnsim; müzakereye, Millet Mec
lisi metninin esas alınması teklifidir. 

Bu teklifi oylamaya mecburum. Müzakere
ye, Millet Meclisi teklifinin esas alınmasını oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... ihtilâf var efendim, özür dilerim, 
bir daha oylıyacağım. 

BÜTÇE? VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başka
mın, açıklıyahm, tavzih edelim bir defa da on
dan sonra... 

BAŞKAN — Neyi açıklıyacağız? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI YİĞİT KÖEK (Ankara) — Neyi oyladığı
nızı bir kere daha açıklamanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Açıkhyacağım, efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Oylama doğ

ru değil, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Niye efendim? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Daha esasa 

girmeden hangi meseleyi görüşeceğiz? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdi teklif 
şu : Buraya g-etirilen, gündeme alınan metin, 
Bütçe ve Plân Komisyonunun raporudur. Her 
h?.ngi bir üye de istiyebilir, bunu; Millet Mec
lisi metninin müzakereye esas alınması tale
bini bir önerge ile istemişlerdir. Bunu oya 
v?,z 'ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, rapor varken, daha raporun meselesi mü
zakere edilmeden, halledülmeden, karara varıl
madan hangi hususu, hangi metni görüşeceğiz, 
veya gorüşmiyeceğiz? Bana biraz garip g-eliyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında olmaz efendim, 
mesele bu. 

Şimdi... 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O zaman yan

lış oluyor. 

BAŞKAN — Nasıl yanlış oluyor? Buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kanım, Bütçe ve Plân Komisyonundan g"elen ra
por ret halindedir. Malî ve iktisadi İşler Ko
misyonu raporu teklifi kabul eder istikamette 
tanzim edilmiştir. Şimdi biz o raporu mu konu
şalım, yoksa bu raporu mu? Eğer reddedilen ra
poru görüşeceksek, o vakit raporun görüşülece
ği münakaşa edilebilir. Fakat, ret hakkında ka
rar verilmeden müzakere edilecek bir rapor gö
rüşülür. Ama, müzakeresini komisyon reddet
miş, evvelâ bunun karara bağlanması lâzımdır. 
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BAŞKAN Yani demek istiyorsunuz ki, bu 

rapor kabul edilmezse o zaman Millet Meclisin
den gelen metni müzakereye alırız. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evet. 
BAŞKAN — Bu fikir doğrudur. Bendeniz 

özür dilerim. Bendeniz, rapor olduğu vakit tat
bik edilecek usulü tatbik ettim. Hatrrllattığınız-
dan dolayı teşekkür ederim. Bu, bir ret rapo
rudur. Müzakere neticesinde kabul edilmiş bir 
esas olmadığı cihetle haklı, metinler yoktur, or
tada. Dediğiniz doğrudur. Yani, ret raporu üze
rinde müzakere açıp, onu oyaladıktan sonra şa
yet bu rapor reddedilir ise, o zaman Millet Mec
lisi metninin müzakereye esas alınması hususu 
oya konacak. 

Tümü üzerinde Sayın Nazif Çağatay. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa-

yjD Başkan, müzakere açamazsınız. Hangisinin 
üzerinde müzakere açacaksınız? 

BAŞKAN — Şimdi ret raporu üzerinde mü
zakere ağıyorum. Reddedildiği takdirde, o za
man ortaya iki şekil çıkıyor. 

Bir, Millet Meclisinden gelen metin. 
Bir de, elimizde olmamakla beraber daha ev

veli Malî ve iktisadi işler Komisyonuna iade 
edilmiş olan metni getireceğim. 

Bunun üzerinde bu takrir muamele görecek. 
Anlatabildim mi efendim? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, rapor üzerinde de müzakere aça-
n azsınız. Çünilrii, hangi rapor üzerinde müza
kere açılacağı hususu karara bağlanacaktır. 
Benim usul yönünde, bir takrir halinde bir tek
lifim olacaktır. Malî ve iktisadi işler Komis
yonu Başkanının da bir teklifi var. Meclisten 
gelen metin üzerinde müzakere edilmesi husu
su ile ilgifli. 

Demek ki iki tane teklif vardır. Bu iki tek
liften hangisini görüşeceğiz? Bunu karara bağ
lamadan raporun tümü üzerinde bir müzakere 
açamazsınız. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, kabul edilmiş, 
birbirinden ayrı metinler olduğu takdirde, o 
zaman bu önerge işleme tabi tutulabilir. Ben, 
bunu bu noktadan hareket ederek demin oyla
maya geçtim. Fakat, bir sayın arkadaşım beni 
ikaz etti. «Ortada reddedilmiş bir şey vardır, 
metin yoktur, ret vardır. Bu ret raporu şayet 
Umumi Heyet tarafından reddedilirse o zaman 
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ba işleme tabi tutulabilir» dediler. Bendeniz 
bunu makûl buldum ve bu yolda gidiyorum. 

Sayın Çağatay, buyurunuz. 
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Muhterem 

Başkan, sayın Senatonun muhterem üyeleri, bu 
teklifin bir garip tecellisi vardır. Hatırlıyacak-
nnız, bundan evvel bu metin Yüce Senatoya 
geldiği zaman dikkati çeken bir husus o zaman 
burada tartışıldı. Çok iyi hatırlıyacağınız veç
hile ve zabıtlara aynen intikal etiği için arz 
ediyorum. 

Milllet Meclisinden gelen metin Komisyona 
9 . 3. 1970 tarihinde verilmiş ve Komisyondan 
karar, 9 . 3 . 1970 tarihinde, yani verdiği gün 
çıkmış. Bunu hepiniz hatırkyacaksınız. 

Böyle bir garip prosedür içerisinde başlıyan 
l u teklifin müzakeresi sırasında o gün konuşan 
Sayın Necip Mirkelâmoğlu bu noktaya işaret 
ettiği gibi, teklifin esasına da taallûk eden 
görüşlerini de izah etti. Teklifin, hiçbir yenilik 
getirmediğini, bilâkis, teklif metni ile gerekçe
nin de birbirine uymazlık arz ettiğini huzuru
nuzda belirtti. Ondan sonra bu teklifin tekrar 
aynı komisyonda görüşülmesine Yüce Sena
toca karar verildi. Ve ondan sonradır ki, bu, 
komisyona iade edildi. 

Bendeniz bu komisyonda üyeyim ve teklif
te de, yani komisyon müzakerelerinin netice
sinde, Yüce Senatoya getirilen kararda muha
lefet şerhi bulunan bir arkadaşınızım. 

Çünkü, üzülerek arz edeyim, bana teklif met
ni getirildi ve denildi ki, «Millet Meclisinin met
nini aynen kabul ediyoruz, üzerinde bir ihtilâ
fımız yoktur.» Dedim ki, müzakere ne saman 
yapıldı? Bize metin ayın 9 unda tevdi edilmiş, 
aynı gün bana bunu imzaya getiriyorsunuz, imza 
edemem. Kuliste ayak üzeri imza teklifi karşı
sında kaldım ve ayak üzerinde muhalefetimi an
cak o zaman yazabildim. 

Bu itibarla o komisyonun çalışması başın
dan itibaren maalesef böyle üzerinde muallellik 
vasfını taşıyan bir hava içerisinde, bu istika
mette bir çalışmaya bürünmüştü, 

Buradan ikinci defa komisyona bu teklif 
intikal ettiği zaman bizim toplantımız 6 - 7 cel
se devam etti. Toplantı için Başkanlıkça yapı
lan davetler var, evvelâ onu arz edeyim. Şah
san, Başkana karşı bu noktada her hangi bir 
muarıza vaziyetinde değilim. Başkan, filhakika 
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hepimizi muhtelif tezkerelerle, adamlarla davet 
etmek suretiyle toplantıya çağırdı. Ben toplan
tıların hepsine katıldım. Fakat, hiçbirisinde ek
seriyet olmadı. Ekseriyet olmamasında bir 
kasıt var mıydı? Bu kanunu, Millet Meclisin
den çıkan metni aynen muhafaza etmek suretiy
le kendi kendine kanunlaştırma havası var 
mıydı? Bunu da iddia edemem. 

Sebebi, benim mensubolduğum kanat dahi 
maalesef birçok ahvalde, birçok oturumlarda 
bu toplantılara iştirak etmediler. Millî Birlik
ten ve diğer partilerden seçilmiş olan üyeler de 
5 veya 6 defa yapılmış olan toplantılara iştirak 
etmediler. Biz de iştirak etmedik. Yani benim 
kanaatim de iştirak etmedi, A.P. liler de iş
tirak etmedi, diğer gruplardan seçilmiş olanlar 
da iştirak etmedi. Bu şekilde bir talihsizliğe 
girdi bu kanun teklifi. 

Yalnız müddetin bitmesine iki gün kala bir 
ekseriyet yapabildik, diğer birkaç kanun çıktı, 
bu kanuna sıra geldiği zaman Millet Meclisinde 
başka bir kanun mevcudolduğu ileri sürüldü ve 
bu şekilde yarım bir tedbirle bu kanunu çıkart-
maktansa, Millet Meclisindeki kanunu bakliye
ydim havası esti. Ve bu kanunun durumunu 
anlamak ve gerekli teması yapmak için iki gün 
sonraya talik edildi ve iki gün sonraki toplan
tıda ekseriyet olmadı. Bugüne kadar da ekse
riyet olmadı ve su saate kadar bendeniz bu 
komisyonun üyesi olarak Başkanlık tarafından 
da davet edilmiş ve kendi komisyonumuzda olan 
bu metin üzerinde bir görüşme imkânına kavuş
turulmuş değilim. Bunu arz edeyim. 

Şu halde ne yapılacaktı, olacak şu idi: Niha
yet birkaç gün sonra da Millet Meclisindeki 
metin buraya bir tezkere ile gelecekti ve hiçbir 
oylama yapılmadan prosedür gereğince kendi 
kendine kanunlaşmış olacaktı ve bizim bu arada 
daha evvel yapmış olduğumuz konuşmalar, bu
rada izhar edilmiş olan fikirler, üzerinde hiçbir 
tartışma, hiçbir konuşma, komisyonda olsun, 
Yüce Senatoda olsun, hiçbir müzakere sebket-
meden olduğu gibi çıkıp gidecekti. Çok isa
betli bir hareketle Sayın Bakan bir oturumda 
Bütçe ve Plân Komisyonunda bunun müzakeresi
ni istemiştir ve açıklamak lâzımdır ki, Bütçe Ko
misyonu, bu müzakeresini bizim Komisyondan, 
İktisadi ve Malî işler Komisyonundan gelen me
tin üzerinde yapmak imkânına kavuşamamıştır. 

Dobbı kilitli bulmuştur. İstenmesine rağmen ve
rilmemiştir ve temin edilen yeni bir metin üze
rinde görüşme zorunluğuna düşmüştür. Durum 
budur. Bunları bilmemizde fayda vardır. 

Şimdi, durum bu olduğuna göre, bu teklif 
sahipleri neyi istiyor? Bölgesel sanayi odaları 
kurulmasın, her vilâyette bir sanayi odası olsun. 
Mevcut bölgesel sanayi odaları da kaldırılsın». 
Yani aslmda, mevcut kanunda Ticaret Bakanlı
ğına verilmiş olan, sanayi odalarının hudutları
nı daraltma veya genişletme yetkisini bu kanun
la kaldırmak istiyorlar. 

Ben bu kanunun, yani bu teklifin, altında 
yatan maksatları burada açıklamak istemem. 
Ama şeklen ve zahiren dahi, bugün için kendi 
gerekçesine, mucip sebeplerine uygun bir teklif 
değil aslında, 

ieabederse tekrar söz alacağım ve gerekirse 
burada huzurunuzda bâzı vesikaları dile getire
ceğim. Ancak, bunlara girmeden, açıkça şu nok
tayı belirtmek isterim ve en mâkul ve mantıki 
nokta da bunun olduğuna kaaniim. Bugün elimiz
de Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu bir 
tasarı var. Eski tâbirle «Efradını eamî, ağyarını 
mâni» bütün ihtimalleri, bütün tenkidleri, bü
tün görüşleri ve yetkili örgütlerin bütün mütalâ
alarım alarak getirilmiş, hazırlanmış ve Millet 
Meclisine verilmiş, yahut verilmekte olan bir 
tasarı var. E, bu tasarı varken, aşağı - yukarı, 
bilmem gümrükten mal kaçırırcasına bir teklif 
üzerinde bu kadar titizlikle durarak, mevcut ka
nunun iki maddesini tadil etmek gayretinin iza
hı, hukukî anlayışla, kanun tekniği ve meselele
re eğiliş bakımından, bir meseleyi bütün etrafiy-
le ortaya koyup da salim bir netice istihsal et
me bakımından da faydalı değil. Bu bakımdan 
istirham ediyorum, rapor zaten esaslı noktalara 
temas etmiş, raporu kabul edelim. Bir müddet 
sonra önümüze Bakanlığın tasarısı gelecektir. 
Ve dediğim gibi bu tasarı, bütün ihtimalleri ih
tiva eden, bütün mütalâalara yer veren ve birta
kım örgütlerin temennilerini dile getiren bir ta
sarıdır, Onun üzerinde genişliğine, derinliğine 
müzakere yapabiliriz ve onun kabulü her halde 
bu metinin kabulünden daha fazla bu memleke
te faydalı ve yararlı olabilir. Temennim budur. 
Şimdilik bunu arz etmek üzere huzurunuza gel
dim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Yok. 
Sayın İnkaya, buyurunuz. 

Yine ne garip tecellidir ki., bu kanun bu biras 
evvel söylediğim prosedürlerden geçerek Sena
toya geliyor. Sayın Halk Partisi Grup Sözcüsü, 
Senatoda bu kanunu yerin dibine çıkarıp batırı
yor. E. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir de 
buna şunu ilâve ediniz: Halk Partisinin seçim 
beyannamesinin 23 ncü maddesinde aynen... 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Halk Partisi
nin seçim beyannamesini ne sokuyorsun. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Evet. Hayır, ben bir fikrî çelişkinizi göstermek 
için söylüyorum. Bu, benim hakkımdır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Altında gizli 
menfaatler varsa. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Onu da açıklayacağım. Gizli menfaatler kimin
dir. Onu da açıklayacağım. Siz açıklayacaksınız, 
biz de açıklayacağız. Gizli menfaatler kimindir. 
Milyonerleri kimler himaye ediyor, fakiri fuka
rayı kim müdafaa ediyor, bunun da hesabını bu
rada yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Partisinin... 
BAŞKAN — Sayın inkaya, bir dakika efen

dim. Bu, bir tasarı olmadığına göre, gruplar par
tileri adına konuşma yapmış mıdır? 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Evet efendim, yaptılar. 

BAŞKAN — Peki efendim, devam edin. 
CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 

Hem Millet Mecisinde, hem Cumhuriyet Sena
tosu Umumi Heyetinde Halk Partisi Grup sözcü
leri konuşmuşlardır. 

Halk Partisinin seçim beyannamesinin 23 ncü 
maddesinde gayet açık, sarih olarak «Sanayi 
Odaları müstakil hale getirilecektir.» deniyor. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Buna mâni 
değil bu kanun. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Şimdi, onu da açıklayacağım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Müdahale et
meyin, söz hakkınız mevcuttur. Müzakereler 
sükûnetle cereyan etsin. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Bi
zim Hükümet programlarımızda, Seçim Beyan-
namelerinmizde buna mâni bir hüküm yok, 
bunu teşvik edici hükümler mevcuttur. Gene 
hakeza Güven Partisinin Seçim Beyannamesin
de bunu tasvip eden ifadeler mevcut
tur. Hal böyle iken ve hiçbir gö
nüllü koparmadan şu Senato Umumi Heyeti
ne kadar gelmiş, kabul edilmek üzere iken, ne
reden geldiği belli olmıyan ilhamlarla bu ka
nun geri almıyor ve bilahara kombinezonlarla 
Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderiliyor. Çün
kü, Bütçe ve Plân Komisyonunun eğer bunu 
görüşmesi icabetse, kanun teklifi ilk defa sa
yın Başkanlığa geldiği zaman, yetkisi dahilin
dedir; Başkanlık, Bütçe ve Plân Komisyonu
na bunu sevk edebilirdi. Sevk etmemiş, düşün
memiş veya böyle bir şeye lüzum görmemiş. 
Sonra, Sayın Ticaret Bakanını, 19 ncu madde
ye göre, biraz evvel okuduğum o maddeye gö
re, bir önerge vermek suretiyle bunu Bütçe ve 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Ça
ğatay'ın da ifade ettiği gibi, hakikaten bu ka
nunun garip bir talihi vardır. Millet Meclisi 
komisyonlarında, Millet Meclisi Umumi Heyetin
de hiçbir bakanlığın itirazına uğramadan Sena
toya kadar gelen, Senato gündemine alınan bu 
kanun teklifi, her nedense, nereden ilham geldi 
ise, burada müzakere edilirken komisyona geri 
almak gibi bir durum ve ayrıca bilahara düşünü
lüp hazırlanmak suretiyle Millet Meclisi Bütçe 
ve Plân Komisyonunda görüşülmemesine rağ
men, ki Senato Bütçe ve Plân Komisyonunda 
görüşülemez demek istemiyorum, ama genellik
le kanunlar Millet Meclisi kanadında hangi ko
misyonlarda prosedür bakımından görüşülmüş 
ise,. Senatoda da bu komisyonlara paralel komis
yonlarda görüşülmek suretiyle kanun teklifleri, 
kanun tasarıları Umumi Heyete gelir, kanunla
şır veya reddedilir. 

Muhterem arkadaşlarım, ifade ettiğim gibi, 
Millet Mecisi komisyonlarında ve Millet Mecli
sinde bu kanunun aleyhinde hiçbir Bakanlık 
temsilcisi bulunmamıştır. Ayrıca yine çok cali-
bidikkat bir husus vardır ki, Millet Meclisi ka
nadında, Halk Partisi Grupu adına bu kanun 
hakkında konuşan sözcü, bu kanunu göklere çı
karmış, eksik olmakla beraber sosyrd adaleti, 
sosyal güvenliği, fakiri ve fukarayı düşünen bir 
kanun olarak, noksan da olsa, biz bunu alkışlar
la karşılıyoruz diye tasvibetmiş ve grupu adına 
konuşmuştur. Metin yanımdadır. 
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Plân Komisyonuna almıştır. Niçin almıştır 
Bütçe ve Plân Komisyonuna? Biraz evvel de 
ifade ettim; bu, bütçeye bir kuruş yük tahmil 
etmiyor, bütçeden hiçbir şey götürmüyor, büt
çeye de hiçbir şey getirmiyor. 

Ama uzun vadeli plâna uygun olup olmadı
ğının tetkiki için Bütçe ve Plân Komisyonuna 
alınmıştır. Biraz evvel ifade ettim, uzatmıya-
cağım, Bütçe ve Plân Komisyonu kanunun tü
mü üzerinde hiç bu hususu dikkate almadan, 
başka açılardan tetkik etmek suretiyle ve hat
tâ, şunu da esefle ifade edeyim ki, anlayış far
kımız vardır Sayın Komisyon Başkanı ile, Dev
let Plânlama Teşkilâtı temsilcisi, «uzun vadeli 
plâna aykırıdır» diye bir ifade de bulunmadı. 
Ama, Sayın Ticaret Bakanı böyle bir tasarı 
üzerinde çalışmakta olduklarını ifade ile - eğer 
o tasarı bizim elimize gelse idi, onun hakkında 
da mütalâamızı verirdik, - ama bu tasarı hak
kındaki mütalâamız budur - «uzun vadeli plâ
na aykırı değildir» dedi. 

O halde Bütçe ve Plân Komisyonu bunu 
dikkate almamıştır. Bu kanun uzun vadeli plâ
na aykırı değildir ve 19 ncu maddeye göre, 
Bütçe ve Plân Komisyonu bu hususta tetkika-
tını yapmak, hiç olmazsa, buna biraz evvelki 
raporundaki fikirlerine inzimamen, bu hususu 
getirmeli idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi, 
biraz evvel de söylediğim gibi, hiçbir Devlet 
dairesine bir külfet getirmiyor, küçük sanayi
cilerin kendi il sınırları içinde örgütlenmesini 
mümkün kılacak bir husus. Ve buna ilâveten 
mevcut tasarının da buna mâni olmadığı söy
leniyor, doğrudur. Mevcut tasarıda, bâzı ka
yıtlar Ticaret Bakanlığı yetkisinde kalmak su
retiyle, her ilde bir sanayi odası kurulması da 
mümkündür. Ama, şu kanun çıktığından bu ya
na 20 senedir, nerede böyle bir tatbikat görül
müştür. Sayın Çağatay açıklıyacağmı ifade et
ti. Balıkesir bu hususta hakikaten 3 defa önce
lik yapmıştır. Ama, bâzı sabotaj hareketleriyle, 
bu kanuna imza edip, müstakil sanayi odası 
kurulmasını istiyenlerin imzaları bâzı baskı 
grupları tarafından geri aldırılmıştır. Bina
enaleyh şu bütçeye hiçbir şey getirmiyen, büt
çeden hiçbir şey götürmiyen bu kanun hakkın
da bu gürültü ne? Bu telâş nedir? Hattâ daha-
sını da açıklıyayım, Sayın Senato Başkanlık 
Divanı, bu kanunun bugün görüşülmesi husu

sunda, 15 gün evvel yaptığı bir toplantıda ka
rar almıştır, gündeme ithâl etmiştir. Senatoda 
gündemler böyle mi tesbit edilmektedir? Bir 
ay evvel, 15 gün evvel Senato Başkanlık Diva
nı, bir ay sonraki, 15 gxm sonraki gündemi tes
bit ediyor mu? Bu tesbitin de bir prosedürü 
var. Hafta başında toplanıyorlar o haftayı tes
bit ediyorlar. Binaenaleyh, eğer tümü görüşüle
cek olursa, elbette daha çok açıklıyacağımız 
şeyler var bu hususta. Bu 40 milyon dolar, 
80 milyon dolar bir senede nasıl tevzi ediliyor 
ve niçin bu kanun çıkartılmak istenmiyor, ni
çin müstakil sanayi odaları kurulması teklifle
ri sabota edilip Bakanlık katından geri çevir-
tilebiliyor, imzalar geri aldırtılabiliyor, bunları 
elbette açıklıyacağız. Bu itibarla 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Açıklayı
nız. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Daha açıklıyacağız, belgeleriyle açıklıyacağız. 
Bunu söylüyorum ben. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlarım, Bütçe ve Plân Komisyonunun ra
poruna itibar ederseniz, Yüce Senato, buradan 
ifade ediyorum, bir hata içerisinde, bilmiyerek 
veya bilerek, girmiş olacaktır. Bu vebal Sena
tonun olacaktır. Yüce Senatonun böyle bir ve
bal altında kalmaması, dışarıdan bizi böyle kıy
metlendirmemeleri için Bütçe ve Plân Komis
yonu raporunun reddeilmesi ve bu kanun mad
delerinin müzakere edilmesi, müzakere sırasında 
da bir sakınca varsa o sakıncaları tesbit edip 
Umumi Heyet tarafından bu kanunun reddedil
mesi veya tadil edilmesi, bize, Yüce Senatomuza 
daha haysiyet kazandıracaktır. 

Kaldı ki, bir husus daha, komisyonlarda Sa
yın Ticaret Bakanı tarafından ve biraz evvel 
de bu kürsüden ifade edilmiştir. «Efendim, biz 
bir kanun tasarısı hazırlıyoruz, yakın zamanda 
bunu sevk edeceğiz, binaenaleyh bu kanuna lü
zum yoktur.» Bu, hakikaten bir bakıma gayet 
doğrudur. Ama, ben size kendimden misal ve
reyim, 1968 senesinde, Köy İşleri Bakanlığında 
çalışırken, Köy İşleri Bakanlığının Teşkilât -Ka
nununu hazırlıyanların başında idim, benim baş
kanlığımda bir komisyon hazırlamıştır, daha hâ
lâ o kanun gelmemiştir. 1967 senesinde Enerji 
Bakanlığında çakşırken, Enerji Bakanlığının 
Teşkilât Kanunu başkanlığımda hazırlanmıştır, 
bu kanun da hâlâ Umumi Heyete gelmemiştir. 
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Binaenaleyh, Sayın Bakanımızın bu dönem ha
zırlanmakta olan tasarısının Meclislerimizden 
geçirileceği hususundaki vai'dme memnun ol
makla beraber mümkün g-örmüyorum. Bu itibarla 
40 milyon doların tevzii hususunda bâzı sakın
caları, hiç olmazsa tamamını değilse bile bâzı 
kısımları, bâzı hususları bertaraf edecek olan 
bu iki maddelik kanun teklifine itibar etmenizi, 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun reddedil
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Divanımızı ilgilendiren husus 
hakkında daha önce vermiş olduğum izahata 
ilâveten şu noktayı da aydınlatmak durumunda 
kaldım. 

Bu kanun teklifinin müddeti 9 Haziran 1970 
tarihinde bitmektedir. Genel Kurulun kararma 
rağmen dosya Bütçe ve Plân Komisyonuna hâlâ 
verilmemiştir, Müddet kısa olduğundan Divanı
mızın kararını okuyorum efendim. 

1. Malî ve İktisadi İşler Komisyonundan 
dosyanın 24 saat içinde Senato Başkanlığına ia
desinin istenmesi, 

2. Dosya verilmediği takdirde, Millet Mec
lisinden gelen metnin Bütçe ve Plân Komisyo
nuna müzakere için gönderilmesi, 

3. Bütçe ve Plân Komisyonuna bu kanun 
teklifinin en geç 3 Haziran 1970 tarihine kadar 
müzakeresini bitirmesi için müddet verilmesi, 

4. Bu teklifin gelen kâğıtlardan 4 Haziran 
1970 gündemine alınması, 

5. Bu gecikmelerin Genel Kurula bildiril
mesi. 

Şimdi efendim, bu dört numarayı ihtiva eden 
kararımızdan bahsettiler, biz bu kararı şunun 
için aldık. Yoksa, çok önceden gündem tesbiti 
mümkün değil. Ancak, gecikmiş ve vaktinin dol
ma ihtimaline binaen, hiç olmazsa, belki bir ta
nesinde görüşülemez ihtimalini de hesaba kata
rak, son bir birleşimi de marj olarak bırakmak 
maksadiyle, 4 Haziranı esas aldık. Çünkü, 4 Ha
zirandan sonra bir tek birleşim günü vardır, ne 
olur ne olmaz 4 Haziranda bitirilemezse, bundan 
sonraki birleşimde müzakere fırsatı elde tutul
sun diye bu karar alınmıştır, arz ederim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Alman 
kararın tarihi kaçtır? 

BAŞKAN — 25 Mayıs efendim. 
Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, ben şahsan tab'ım 
itibariyle ortada bir noksanlık ve haksızlık gör
düğüm vakit, bunu dile getirmekten kendimi 
alıkoyamıyorum. Ve Türkiye'de sanayi gelişe
cek, diyoruz. Türkiye'de sanayi vaktiyle vardı, 
bununla beraber bugün Türkiye'de sanayi nasıl 
gelişmiyor elbette bunun üzerinde çoktan beri 
durulması iktiza ederdi. Türkiye'de sanayi var
ken, loncalar vardı, bununla ilgili teşkilâtlar 
vardı. Ve bu aşağı - yukarı Türkiye'nin her vi
lâyetinde var, onların bir fonu var, sanatkâr 
sıkıştığı vakit oradan faizsiz para almak sure
tiyle gelişebiliyordu. Sanayi erbabı kendi ken
dini kontrol edebiliyordu, kalitesiz mal çıkmı
yordu. Ve bu suretle Türkiye'de cidden muaz
zam, bugün Avrupa'nın da hayran olduğu bir el 
sanatları gelişmiş bir durumda idi. Türkiye'de 
sanayileşelim dedik, sanayileşmeye doğru gidi
yoruz, fakat sanatkârları bir türlü organize et
medik, onları ticaret ağalarının eline verdik, ti
caret ağ-alannın elinde sanayimiz güdük kaldı. 
Ne kadar onu geliştirmeye, istediğiniz kada,r 
zorlamaya çalıştırıyorsunuz ve bu bir türlü ge-
HS'Smivor. 

1954 yılında Bütçe Komisyonunda idi, Tica
ret Bakanlığının bütçesinde, benim mıntakam 
ki, 22 binin üstünde bir insan topluluğu Sosyal 
Sigortalar Kurumuna kayıtlı ve Kayseri'de Sa
nayi Odası yoktu. Bu nasıl clur diye tenkide 
başladım. Ticaret Bakanlığının nazarı dikkatini 
celbettim ve bizim sanayicilerle konuştum. Emin 
olunuz iki senede ancak bizim Kayseri'de Sanayi 
Odası kurulabildi, % 60 sanatkârın imzası top
lanmak suretiyle. Düşününüz bir Kayseri ki, cid
den Türkiye'nin en çok gelişmiş güzide bir sa
nayi memleketidir ve burada Sanayi Odası ku
rulamamış ve diyorsunuz ki, «sanatkârlar kendi 
kendilerini organize etsinler haklarını müdafaa 
etsinler.» Sanatkârlar hiçbir şey de alamıyor. 
Şimdi biraz organize olmaya, gelişmeye başladı
lar. Bakıyorum, arkadaşlarımız bir kamın tek
lifi getirmiş, sanayi odalarının kurulması hak
kında. Ama, bunun noksan tarafı olabilir, filân. 
Fakat müzakere mevzuu olabilir, düzeltilir. 

Benim bölgemden bâzı yerlerde, «efendim 
şöyle olsun, böyle olsun» diye tel geliyor. Ama, 
ben senatör olarak bu tele mi iltifat edeceğim, 
yoksa memleketin meselelerine mi iltifat edece
ğim, hakikate mi iltifat edeceğim. Vicdanımla 
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başbaşa kaldığım vakit memleketimde nasıl 
bir sanayi odası kurulduğu vakit bir gelişme ol
du ve kurulmadığı vakit ne idi, ben bunu pe
kâlâ biliyorum. O halde biran önce sanayi oda
larının kurulmasına ait kanun görüşülmeli ve 
dedelerimizin gününde olduğu gibi bunlar sü
ratle organize edilmeli, lonca teşkilâtı gibi, 
kendi kendilerini idare eder hale getirilmeli ki, 
Türkiye'de sanayi hareketleri gelişsin. 

Esefle kaydedelim ki, bugün Anadolu'dan 
sanayi kaymıştır, Anadolu sanayicisi kendi ken
dini kontrol edemediği için İstnbul'da na ehil 
ellerdedir. Türkiye'de, beyefendiler, tabaklık 
vardır; tabaklık, ölmüştür. Bugün Türkiye'de 
deri piyasasına, kösele piyasasına dört tane in
san hâkimdir. 1969 yılında köselenin kilosu, 
bana dert yanıyor erbabı mesalih, 15 lira iken 
35 liraya çıkmıştır, nasıl olur bu?.. Nedir bu, 
işte sanatkârlar taazzuv edemediği için, gelişe
mediği için Türkiye'nin her tarafındaki tabaklık 
teşkilâtı, şu bu ölmüş, kaptı kaçtıcıların eline 
kalmıştır, sanatkâr kendi kendini organize et
memiştir; memleket ondan sonra krizler içeri
sine girmiştir. 

Meselâ Çankırı vilâyeti de öyle, kunduracı
lık iyi idi, tabakcılık iyi idi, kalkmıştır bun
lar, çünkü sanatkârlar kendi kendilerini orga
nize edememişlerdir. Buna şimdi Ticaret Ba
kanı diyor ki, «gelecek bu iş» Bu, Millet Mec
lisi Komisyonundan geçti, müzakere edildi. 
Meclisten de geçti, niçin orada bunun noksanı 
yarken mütalâa edilmedi, komisyonda «Hükü
met biz kanunu getireceğiz» denmedi, kanun 
oraya getirilmedi, geri aldırılmadı. «Bunun şu 
hatalı tarafları vardır» filân denmedi de Sena
toya geldikten sonra üzerinde durulma keyfi
yeti başladı. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Ora
da söylenmiş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Söy
lenir ; söylenmez, geçmiştir. O halde bu kanunun 
üzerinde burada konuşulur. Şimdi bir de bakı
yoruz ki, hatalı bir tarafı var, hakikaten üzül
düm. Komisyondaki arkadaşlarımız birbirine 
çatıyorlar. Bir defa komisyonun sebebi hikme
ti ne? Komisyon bir araya gelmemiş, şimdi o 
öyle olsa dahi bunu konuşma doğru değil. On
dan sonra almış Bütçe ve Plân Komisyonu; bi
zim İçtüzüğün bir hatalı tarafı var, öbür ko

misyonlar burada işlemiyor, sebebi şu: Her 
şeyde bakarsın Bütçe ve Plân Komisyonu önde, 
maarif meselesi konuşuldu, gitti mi Bütçe Ko
misyonuna, o müzakere edecek, o konuşacak. 
Olmaz böyle şey, komisyonun şahsiyeti ölüyor 
bir defa. Diğer komisyon işlemez hale geliyor, 
o komisyona ihtisas sahibi arkadaşlarımız seçi
liyor, o komisyon işlemez halde olup da Bütçe 
Komisyonunun raporu burada konuşulup «al» 
dedin mi, kaldır at öbür komisyonu. Eğer ha
talı ise o komisyon, hatasını düzeltmesi lâzım, 
elbette gündemine alması lâzım, müzakere etme
si lâzım. Ondan sonra o rapor üzerinde bizim 
konuşma salâhiyetimiz olmalı. Yoksa, olmamış
ta Bütçe ve Plân Komisyonu raporunu hazırla
mış, peki öbür komisyona ne oluyor, ne olacak. 
Şimdi, benim kanaatime göre, bu iş aceleye ge
tiriliyor, öyle ise bir kurt yeniği var. Mevcut 
kanun, enine boyuna müzakere edilmediğine ve 
dolayısiyle yan tesirler de olduğuna göre; ki, 
vardır. O halde bu yan tesirlerle Bütçe Plân 
Komisyonu bir rapor hazırlıyor, filân ediyor ve 
kabul edilmesin deniyor, gibi geliyor bana.. 
Onun için bence zamanı var, Bütçe ve Plân 
Komisyonunun raporu reddedilmelidir, bu ko
misyon bunu almalı, enine boyuna taramalı, ta
radıktan sonra Malî İşler Komisyonunun raporu 
buraya gelmeli veya Mecliste çıkan kanun uza
ğa bırakılmamalı, sanatkârın lehine hatalar 
varsa düzeltilmelidir; bu, esasen Senatonun va
zifesidir. Tadilât yapar kanunlarda, noksan
lıkları giderir. Pekâlâ Meclise gönderir. Niçin 
bundan kendi kendimizi alıkoyalım. Nedir bizim 
vazifemiz, ben onu anlamak isterim. 

O halde Saym Ticaret Bakanı da çıkar der 
ki, «şu maddesi şöyle olsun» kanun mükemme-
len buradan çıkar; bu, uzun bir zamana erte
lenmez. Bizim bundan kaçmamız doğru değil. 
Bence, Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 
kabul edildiği takdirde bu istihfam kafalarda 
yer edecektir. Bizim vazifemiz de istihfamlara 
yer vermemektedir. Aynı zamanda noksanı var
sa gidermektir dolayısiyle biran önce sanatkâr
ların Anadolu'nun muhtelif yerlerinde teşki
lâtlanmasını da arzu etmemiz lâzımdır. Eğer 
edemiyorsa kanunda tadilât yapılır, kendi ken
dini idare edemiyorsa kurulmaz. Ama kurabi
lecek alanlara da imkân verilir. Değerlensin, 
gelişsin, bunlar, sadece ticaret değil mesele. 
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Onun için bendeniz bu Malî İsler Komisyonu 
raporunun görüşülmesini, Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporunun da nazarı itibara alınma
masını teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; evvelâ, Sayın 
Dikeçligil arkadaşımın Bütçe ve Plân Komisyo
nunun bâzı yan tesirlerle bu teklifin reddi is
tikâmetinde karar aldığı şeklindeki beyanını 
kabul etmediğimi, bu kanaatlerinin bir suite-
fehhüm olduğunu zabıtlara tescil ettirmek 
mecburiyetindeyim. 

Bu mukaddes çatının altında, aziz milleti
mizin serbest reyleriyle millî iradenin tecelli
si suretiyle bu Parlâmentoya g'elmiş bulunan 
hiçbir senatörün, hiçbir Parlömanterin yan te
sirler altında rey ve kanaatini izhar ederek 
her hangi bir kanun teklifinin reddi istikame
tinde oy kullanabileceğini kabul etmenin insaf
la bağdaşamıyacağını huzurunuzda ifade et
mek istiyorum ve Başkanı bulunduğum Bütçe 
ve Plân Komisyonunda bulunan muhalefete 
ve muvafakata mensup çok değerli arkadaşla
rımın da hiçbir yan tesir altında kalmadan ta
mamen vicdani kanaatleriyle hareket etmek 
suretiyle tasarının reddi istikametinde karar 
istihsal ettiklerini beyan etmek istiyorum. 

Kaldı ki, ne Sayın Dikeçligil'in ne de, daha 
önce konuşan arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde 
Anadolu'nun her vilâyetinde sanayi odası kur
mak mümkün olabilecektir, çünkü 5590 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi tadil edilmediği 
için bu teklifle sanayi odalarının kurulması ge
ne Ticaret Bakanlığının müsaadesine vabeste
dir, eğer Ticaret Bakanlığı 3 ncü maddeye göre 
bu müsaadeyi vermezse Anadolu'nun hiçbir ye
rinde sanayi odası kurmaya şu kanun teklifi 
imkân vermemektedir. 

Kaldı ki, gene kanun teklifinde anlıyamadı-
ğrnıız bir sebeple esasa girdiğimiz zaman bu 
maddelere geçilirse; ki, geçilmiyeceği kanaatin
deyim, arkadaşlarımın aklıselime bu istika
mette tecelli edecektir, zannediyorum. 

Dördüncü maddede« Ticaret Odalannın ku
ruluş sınırları ilçe belediye sınırlandır» diye 
bir kayıt getirilmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, Ankara'da, İstan
bul'da, İzmir'de ilçe belediyesi yoktur, vilâyet 
merkezlerinde vardır. Ankara'da dört tane ka
za vardır. Altındağ, Çankaya, Merkez ilçe ve 
Yenimahalle kazaları. Bu kazalarda müstakil 
belediye olmadığı için Ankara Ticaret Odası
nın, Ankara Sanayi Odasının akıbeti ne ola
caktır? Keza istanbul'da merkezde onbir tane 
kaza vardır, bu kazalardan sadece Kartal'da be
lediye teşkilâtı vardır. Bunun haricindeki ka
zalarda belediye teşkilâtı yoktur. Bu kanun tek
lifi kabul edildiği takdirde İzmir Ticaret Oda
sını, Sanayi Odasını, Ankara Ticaret Odasını, 
istanbul Ticaret Odasını kapatmak gerekecek
tir, belki de. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Yanlış. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bilmiyoruz. 
Her tarafiyle malûl olarak gördüğümüz bir ka
nun teklifini; Hükümetin yetkili Bakanının, 
5590 sayılı kanunu geniş mânada tadil edecek 
tasannm Haziran ayı içerisinde Yüce Meclis
lere sevk edileceğini beyan etmesi üzerine da
ha şümullü mânada bir tadilâta imkân vermek 
için redetmekte yan tesirler aramayı ben insaf
la, hakla kabili telif görmüyorum. Bu itibarla 
komisyonumuzun verdiği kararda suiniyet, yan 
tesir yerine; iyi niyet aranmasını istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istedi

niz efendim? 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Başka konuşacak yoksa efendim. 

BAŞKAN — Var? Konuşacak arkadaşlar 
var. Siz sonra. 

Sayın Mirkelâmoğlu. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun Muhterem üye
leri. 

Huzurunuzda evvelâ usul konuşmalarına 
konu olarak safha, safha esası üzerinde konuşu
lacak noktaya gelen kanun teklifi üzerinde muh
terem huzurunuzda görüşlerimi arz etmek isti
yorum. 

Meselenin esasına geçmeden evvel Sayın în-
kaya'nın isminden de bahsederek bundan evvel 
bu kanun teklifinin muhterem huzurunuzda 
müzakeresinde serd etmiş olduğum fikirleri, 
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kendi öz maksadımızın ve samimî kanaatimizin 
ifadeleri değil de, hattâ parti tüzüğümüze bile 
aykırı ya da seçim beyannamemize ayları birta
kım yan tesirlere bağlı olarak görmesini, gös
termek istemesini esefle karşıladığımı arz etmek 
isterim. Biz, meseleyi her türlü şahıs unsurla
rından tarıyarak kendi çerçevesi ve çizgisi için
de mütalâa etmek temayülündeyiz. Bu çizgi, bu 
çerçeve aşıldığı zaman bizim de söyliyecek söz
lerimiz olacaktır ve zannediyorum bunu karşı
lıklı söyliyeceğiz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Şu sözler 
söylensin de anlıyalım. «Söylenecek, söylene
cek» söylensin de anlıyalım bari. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu, ne mü
zakeresidir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim. Bu, esas müzakeresi. 
Evvelâ raporun reddedilip edilmemesi müzake
resi. Tabiatiyle, esası ilgilendiriyor. 

NECİ? MİEKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Sayın İnkaya, O. H. P. mensubu olarak bende
nizi, A. P. Muhterem Hükümetinin muhtelif 
üyelerini, DPT temsilcilerini, organize etmiş, on
ların organizasyonu olan birliklerin temsilcile
rini, Bütçe ve Plân Komisyonunu, Başkanım ve 
üyelerini bu kanun teklifi karcısında ittifak et
miş halde göstermek istediler ve bu ittifakı bu 
konunun dışında kalması icabeden birtakım 
tefsirlere bağladılar. Eğer, hakikaten memleke
tin bu karışık ortamında muhtelif fikirlerde, 
muhtelif ayrı fikir ve kanaatlerde bulunan in
sanlar böyle bir kanun teklifi münasebetiyle bir 
araya geliyorîarsa memleketin diğer meseleleri 
için de temenni edilecek bir hayırlı işaret te
lâkki etmek icabeder. Ancak, konu öyle değil, 
muhterem senatörler. Şimdi evvelâ zatî hâdise 
üzerinde fikirlerimi açıklayıp sonra neden bu 
noktaya geldi, bu kanun teklifine muhteva olan 
öz nedir, onu biraz da Sayın Fehmi Alpaslan 
arkadaşımızın açmış olduğu kapıdan girerek, 
açıklamış olacağım. 

Evvelâ, bu kanun teklifinin gerekçesini oku
yorum : Diyor ki; «Teklif ettiğimiz kanunun 
birinci maddesiyle 5590 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi tadil edilmekte, her ilde bir sanayi oda
sı kurulmasını sağlamakta, böylelikle bütün vi
lâyetlerde sanayileşmeye yardımcı olmayı sağ
lamaktadır.» Gerekçenin özü bıı, Yani., anlaşıl
dığına göre, 5590 sayılı Kanunun hükümleri her 
ilde bir sanayi odası kurulmasına imkân vermi

yor, malî birtakım hükümler ihtiva ediyor. Bu 
değişiklik yapılmak suretiyle bu engeller ber
taraf edilecek ve her ilde bir sanayi odası ku
rulacaktır. Şimdi müzakere zeminine indiğimiz 
zaman bunun getirilen teklifle hiç irtibatı, hiç 
alâkası olmıyan bir mülâhaza olduğunu muhte
rem huzurunuza ifade edeceğim. Teklif şu : 
«Madde 4. — Ticaret odalarının kuruluş ve ça
lışma sahaları ilçe belediye sınırlarıdır.» Mer'i 
kanundaki 4 ncü maddeyi okuyorum. «Ticaret 
ve sanayi odalariyle, ticaret o dalarının kuruluş 
ve çalışma sahaları belediye sınırlarıdır.» Bu
rada bir fark yok, Teklifin ikinci fıkrasını oku
yorum : «Sanayi odalarının kuruluş ve çalışma 
sahaları il sınırlarıdır» Mevcut kanun hükmü
nü okuyorum. «Sanayi odalarının çalışma saha
ları ile sınırlarıdır.» Aynı. Şimdi mevcut kanun 
maddesindeki kaldırılan yani, yenisinde olmı
yan fıkrayı okuyorum. «Sanayi odalarının ça
lışma sahaları, Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ta
rafından, kanun ısdar edildiği zamanki vekâlet 
izni ile genişletilip daraitıîabilir.» Bu. kaldırılı
yor. Yani her vilâyette bir sanayi odası kurul
masına engel bir hüküm imiş gibi. Halbuki ne
dir? 3 ncü madde var. 3 ncü maddesinde diyor 
ki : «4 ncü maddede belirtilen kuruluş ve çalış
ma sahaları içindeki sanayiciler Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının izniyle ve kanuna göre Ti
caret ve Sanayi Odalarından, ayrı olarak Sana
yi Odaları kurabilirler.» Bu madde, teklifte de
ğiştirilmeden aynen ipka ediliyor, Yani, bu 
maddeye dokunulmuyor. Bugün de bu teklif 
kabul edilirse gene bir ilde sanayi odası kur
mak için gerek bu kanuna, gerek bu kanuna is
tinaden çıkarılmış olan tüzüğe göre Ticaret Ve
kâletinin iznini alacaktır. Ve sanayicilerin 
% 60 -nm imzasını temin edecektir. Bu hüküm
lerde her hangi bir değişiklik yok. Bu teklif, 
Ticaret Bakanlığından, bölge odaları kurmak 
ya da ilçelere kadar götürmek yetkisini alıyor. 

Sayın senatörler; bu teklifi kabul ettiğiniz 
takdirde meselâ Tarsusta nüfusu 30 binden 
fazla, meselâ Ödemiş'te 30 binden fazla, mese
lâ Alaşehir'de bjr sanayi odası kurmak imkâ
nını sanayicilerin ekinden almış oluyorsun. Çün
kü, Ticaret Bakanlığının elinden ihtiyaca göre 
genişletip daraltma imkânını, iktidarını alıyor
sunuz. 7 bin nüfuslu bsr il merkezinde kurula
biliyor ama, 30 bin nüfuslu bir ilçe merkezinde 
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kurulma imkânı yoktur, bu teklif kabul edilir
se. Hasenatı nedir, faydası nedir. Ticaret Vekâ
leti hi/oir bölgeye, odaya, «Mutlaka bölge oda
sı halinde taazzuv edeceksin» diye ne bir baskı 
unsuruna ne de yetkisine sahiptir. Aksine bu ih
tiyaç bölgelerde beliriyor. Vilâyetlerde kurul
muş olan Sanayi Odaları kendi menfaatlerini, 
büyüyerek bir araya gelerek, teşkilâtlanarak 
maddi güçlerini, mânevi güçlerin*, ilim güçle
rini, teknisyen istihdam etme, mütehassıs kul
lanma, bölge plânlamaları yapma imkânlarını 
kemaliyle geliştirmek için bir araya geliyorlar 
kendi insiyatif ve idraklariyle, kendi ihtiyaç
larından doğmuş olan bir tazyikle bunu Ti'caret 
Vekâletine teklif ediyorlar. O, bu ihtiyaçları 
tetkik ediyor, lüzumuna kail olursa, işte bu fık
raya dayanarak, bu imkânı veriyor ve Türki
ye'de bu şekilde kurulmuş tek oda Ege Bölgesi 
Sanayi Odasıdır. Ege bölgesinin Sanayi Odası
nın ilçelere kadar taazzuv etmesi, ilçelere ka
dar gelişmesi ancak, bu mevcut kanun hüküm
lerine göre mümkün olmuştur. Meselâ, Ayva
lıkta, meselâ Edremit'de, meselâ Milas'ta müs
takil sanayi odaları, üniteleri hiç olmazsa Ege 
Bölgesi Sanayi Odasına bağlı olarak, kendi ihti-
yarlariyle, iradeleriyle bağlı olarak ve ayrılma 
teşebbüsünün karşısına çıkarak, muhterem se
natörler hatırlıyacaklar; bu teşebbüs meclisler
den geçmeye başladığı andan itibaren, Balıkesir 
Sanayi Odası Şubesi hariç, Türkiye'de ne kadar 
kuruluş varsa evvelâ Ege Bölgesi Sanayi Odası 
kuruluşları, sonra bu kuruluşun dışındakiler; 
Ankara Ticaret Odası, istanbul, Kayseri, mem
leketin her tarafındaki odalar birliğinden bir
den reaksiyonlar gelmiş, münhasıran ve yalnız 
Balıkesir Sanayi Odası bu teşebbüsün yanında
dır. Hulâsa ediyorum. 

Bu getirilen teklif neresiyle, hanigi hükmiy
le, hangi yeni unsuruyla her ilde bir sanayi oda
sı kurulmasını temin edecek hükümler getir-
mektedi,? Bunun açıklanması gerekmektedir. 
Elimizdeki, halen tetkik olunan, mer'i kanun 
hükümlerine göre vaziyet ne ise illerde sanayi 
odası kurulma imkânı bakımından yeni hiçbir 
şey getirmeden eskfoini aynen muhafaza etmek
tedir. Memleket ekonomisinin ihtiyaçlarına gö
re, büyük bir ilçede sanayi odası kurma müsaa
desini Bakanlığın elinden alma gibi bir durum 
yoktur. Ege bölgesi gibi Ankara bölgesi de ha
zırlanıyor, istanbul bölgesi de hazırlanıyor. Böl

ge sanayi odası 'kuruluşları gibi bir federasyo
nun, böyle muhtelif ünitelerden teşekkül eden 
birlijin faydalan üzerinde Yüce Senatoyu uzun 
boylu işgal etmek istemiyorum. Bu çok söylen
miş, belli olan şeylerdir. Onun için abesle iştigal 
telâkki ederek bu konu üzerinde durmuyorum. 
Ama, «Her ilde bir sanayi odası kurulacaktır, 
bunda fayda vardır.» gibi bir gerekçeye bu mad
de dayattırılamaz. Çünkü, mevcut maddede han
gi il isterse, faraza Hükümetin muhterem üye
sini işhad ederek söylüyorum, şimdiye kadar 
hangi ile müstakil sanayi odası kurmak istemiş
tir de Ticaret Vekâleti, «Mevzuat müsait değil, 
hüküm müsait değil, kanun müsait değil. Eli
mizde bizi bağlıyan böyle bir kanun var, onun 
i}Âı buna imkân bulamıyoruz, size bu izni ve
remiyoruz, bu imkânı bahşedemiyoruz.» gibi 
bir durumla karşılaşmıştır. Böyle bir misal var 
mıdır? Böyle bir emsal varsa lütfen Yüce Se
natoya böyle bir vakanın açıklanmasını istiyo
rum. 

Getirilen kanun teklifinde; sadece Hüküme
tin elindeki bu genişletme ve daraltma imkâ
nı alınarak gelişmiş sanayi bölgelerindeki ilçe
lerde Sanayi Odası kuruluşlarına imkân verme
mek gibi bir durum ortaya çıkacağı gibi, mese
lâ İstanbul'da ne kadar üçe varsa o kadar Tica
ret Odası, izmir'de ne kadar, Ankara'da ne ka
dar ilçe varsa o kadar Ticaret Odası kurulması 
gibi bir tecezzi, bir bölünme, bir dağılma ortaya 
çıkacaktır. 

Müstakil sanayi odalarının kurulması konusu 
Yüce Senatoyu her ne kadar ilgilendirmemekle 
beraber, Saym inkaya işaret buyurdukları için 
partim bakımından da müdafaa ettiğimiz, konuş
tuğumuz bir konu ile tezat halinde değiliz, aksi
ne müstakil sanayi odalarını ilçelere kadar gö
türen mevcut kanun hükümlerinin muhafazasın
da kendi inanışımız ve anlayışımız yönünden ay
rıca bir muvazenet içindeyiz. 

Değerli senatörler, reylerinizle muhafaza et
tiğiniz Hükümetiniz bir kanun tasarısı hazırla
mış, konuşan bir arkadaşım burada «Ne zaman 
gelir, nasıl gelir, gelir nü, gelmez mi?» gibi ken
di icra organları için itham ifade eden beyanlar
da bulundular. Hükümetin hazırlamış olduğu ve 
çok isabetli bir görüşle ilgili kurullara gönderip 
miitalâaa almak safhasında ve safhanın da son 
merhalesinde bulunduğu bir kanun tasarısı var. 
Bu kanun tasarısı bütün merhale ve mesafeler-
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den geçmiş, Hükümet müzakeresini tamamlamış, 
kuruluşlara göndermiş, bir mehil vermiş. O men
lin sonu yaklaşmış ve burada o Hükümetin bir 
muhterem üyesinin ağzından bulduğu ifadesiyle 
en geç Haziran sonuna kadar Meclislere sunul
mak noktasına getirilmiş bir hazırlık var iken ve 
hazırlığın 4 ncü maddesinde sanayi odaları, il 
odaları veya iller arası bölge odaları olarak ku
rulabilir gibi hemen hemen bugün mevcut hük
me paralel bir hükmü tedvin etmiş olmasına rağ
men şimdi hazırlanılmış, Senatonun Yüce huzu
runa getirilmiş, böyle bir tarafından işi tutan, 
yaralıyan, zedeliyen kanun teklifine itibar edil
memesini muhterem Senatodan istirhamla istiyo
rum, 

Muhterem senatörler, şimdi bu işin şekil yö
nü. Neden Türkiye'de Hükümeti ile diğer ilgili 
bütün müesseseleriyle, sanayicileriyle, ticaret 
sanayi odaları borsalariyle bütün kuruluşların 
karşısına çıktığı ve fakat bir muayyen prosedür
den geçerek muhterem huzurunuza getirilmiş 
bulunan ve safhalarında birtakım telâşlar bulu
nan su kanun teklifine öz olan, muhteva olan hâ
dise nedir, bunu huzurunuzda anlatmak istiyo
rum : 

Balıkesir Odasının, Ege Bölgesi Sanayi Oda
sından ayrılmak teşebbüsleri 1965 yılına kadar 
dayanır. Geriye gider. 1965 ten bugüne kadar 
mütevali, mütemadi teşebbüslerle bu ayrılığı 
sağlamak istemektedir. Bunun için bâzı teşeb
büsler yapmıştır. Kanuna ve tüzüğe göre bir 
taazzuvdan, bir bölge camiasından ayrılmak, ka
yıtlı üyelerinin % 60 ımn oyunun bir araya gel
mesiyle mümkündür. Net bir çoğunluk istiyor. 
Üyelerinden % 60 ı bir araya gelecek «Biz, böl
geden ayrılmak istiyoruz.» diyecek. Elimizdeki 
kanun bu imkânı da vermiş. Birleşmek ne ka
dar mümkünse, ayrılmak da o kadar mümkün. 
100 sanayiciden 60 nın imzasını istiyor. Net bir 
çoğunluk istiyor. 

işte, Balıkesir Sanayi Odası Şubesi, Ticaret 
Bakanlığına bir yazı gönderiyor; mevcut tüzü
ğün ahkâmına, âmir hükmüne uygun olarak. 
«Biz; Ege Bölgesi Sanayi Odasından kopmak is
tiyoruz, ayrılmak istiyoruz. Bunun için de Tüzü
ğün filân maddesine göre istenilen, kayıtlı üye
lerimizin % 60 inin imzalarını ihtiva eden belge 
ilişiktir.» diyor. Şimdi, Ticaret Vekâletinden, 
Balıkesir Vilâyetine gönderilen yazıyı okuyo-
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rum : «9 . 9 . 1969 gün ve Yazı İşleri Kalemi 
ifadeli 11/2216 sayılı yazınız. 

1. Sözü edilen Odanın kurulabilmesi, yani 
Balıkesir'de müstakil bir sanavi odasının kuru
labilmesi için 5590 sayılı Kanuna ait Tüzüğün 
4 ncü maddesi hükmüne uygun bir plebisit ya
pılmadığı, yalnız odanın kurulmasını istiyen sa
nayicilerin listesinin düzenlendiği ve hizalarına 
imza ettirildiği tesbit olunmuştur. 

2. Bu maksatla düzenlenen, anılan yazının 
ilişik listede imzaları bulunan kimselerden bir 
kısmının Bakanlığımıza yaptığı müracaatlar 
da, aldatıldıklarını ve Ege Bölgesi Sanayi Oda
sından ayrılmayı istemediklerini bildirmişler
dir. Bu bakımdan Sözü edilen odanın kurul
masına, hali hazır müracaat şekline göre, im
kân görülmemiştir. Sanayi Odalarının kuruluş 
ve çalışma sahaları 5590 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinde il sınırları olarak tesbit edildiğin
den vilâyetiniz hudutları dahilindeki anılan ka
nunun 3 ncü maddesi kapsamına dâhil sanayi
ciler arasında sözü edilen tüzüğün 4 ncü mad
desine uygun olarak hazırlanan ekli not esas
ları dairesinde bir plebisit yapıldığı, kanunda 
derpiş edilen şartlar yerine getirildiği ve tekem
mül edecek dosya ile yeniden müracaatta bulu
nulduğu takdirde keyfiyet tetkik ve icabına te
vessül edilecektir.» 

Bu resmî yazının özü şudur: gönderilen ya
zılar, imzalar, sahipleri tarafından geri alın
mıştır. Burada yazılı olmıyan bir hususu da arz 
edeyim: Tahkik ve tetkik edebilirsiniz. Ayrıca, 
bâzı imzaların da sahiplerine aidolmadığı yapı
lan inceleme ile ortaya çıkmıştır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Müraca
at edenlerin imzası orada mevcut değil. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Muhterem senatörler, niçin bu ayrılık gerçek
leştirilmek isteniyor? Balıkesir Sanayi Şubesi 
Başkanı olan muhterem zat, Ege Bölgesi Sana
yi Odasına müracaat ediyor. «Dikiş makinası 
imal ve ihraç edeceğim, bunun için gerekli şu 
kadar dövizin parça ithali için tahsisini istiyo
rum» diyor. Böyle bir döviz tahsisi için teşeb
büsün birtakım şartları ihtiva etmesi lâzımgeli-
yor. Teşeıbbüsün ciddiyetini, teşebbüsün realize 
edilme kabiliyetini mahallinde tetkik için Ege 
Bölgesi Sanayi Odası eksper gönderiyor. Eks
per, bir firmanın yani Sayın Başkanın sahibi 
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olduğu firmanın dikiş makinası ile alâkasının, 
belki evinde bir dikiş makinası bulundurmak
tan ibaret bulunduğunu, tesbit ederek reddedi
yor. Bunun üzerine şubenin başındaki muhte
rem zat İstanbul'dan bir firma ile münasebet 
tesis ederek dikiş makinası imal firması ile ara
sında... 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Şahıslar
la ilgili olarak cevap verecek bir şey var mı? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) - , Sa
yın Başkan, Bütçe ve Plân Komisyonun ra
porunun üzerinde konuşma vardır. Biz, şahıs
lara girmedik kanunun müzakeresine geçersek 
elbette ki, biz de şahıslara temas edeceğiz. An
cak, o takdirde söyliyebiliriz.. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade ederseniz, an-
laşılmıyan bir husus var her halde onu arz ede
yim. Kanun teklifi komisyonda kabul edilerek 
de, reddedilerek de gelse tümü üzerinde müza
kere açılır. Eğer kabul edilmişse ve oylama ne
ticesinde reddedilirse, kanun reddedilmiş sayı
lır. Burada aksine olarak. Biz, şimdi kanun 
teklifinin tümü üzerinde müzakere ediyoruz. 
Rapor menfidir. Raporun kabulü halinde ka
nun reddedilmiş olacak. Yani bir ters muamele
dir. Her zaman yaptığımız işlemin tamamen 
tersidir. Onun için Sayın Ege arkadaşım da 
«neyi müzakere ediyoruz» diye birkaç defa tek
rarladılar. 

Buyurun efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim, Sayın Başkanım. Dikiş ma-
kinaları montajı ile uğraşan bir firma ile Na-
uman Firması ile mukavele yaparak bir ye
terlik belgesi alıyor. Bunu Devlet Plânlama
dan geçirerek Hükümete müracaat ediyor. Ege 
Bölgesi Sanayi Odasından alamadığı dövizleri 
Ticaret Vekâletinden alıyor. Bu dövizlerin mik
tarı 144 bin dolardır. 

Sayın senatörler, şimdi Ticaret Bakanlığı
nın, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğine yazdığı bir yazıyı 
muhterem huzurunuzda okuyorum. 5 Aralık 
1968. Balıkesir'de sanayici filân firması Bakan
lığımıza müracaatla iran'a ihracedeceği 882 750 
dolar kıymetinde 30 bin aded dikiş makinası 
imalinde kullanılmak üzere Japonya'dan 144 
bin dolarlık 30 bin takım aksam ve parçaların 
ithali için gerekli döviz tahsisinin yapılmasını 
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talebetmiştir. Söz konusu talep 5 . 7 . 1965 ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanan, ihraç mev
zuu mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı 
maddelerle ambalaj maddelerine döviz tahsisi 
esaslarına dair yönetmeliğe göre kurulmuş olan 
teknik komitece incelenmiş ve firmanın 3 aylık 
imalât ihtiyacını karşılamak üzere döviz tahsisi 
yapılması uygun görülmüş ve adı geçen firma 
adına Bakanlığımca 16 . 11 . 1965 tarihli 23 
sayılı müsaade belgesi düzenlenmiştir. Bilindi
ği gibi mezkûr yönetmeliğin 7 nci maddesinde 
ilgililerin taahhütlerini müddeti içinde yerine 
getirmemeleri veya bu şekilde ithal edilen mal
ları tahsis gayesi dışında kullanmaları halinde 
yapılan tahsisle alâkalı olarak tesis olunan te
minatın hazineye irat kaydedileceği ve genel it
halât yönetmeliğine göre, kendi sanayi ihtiyaç-
Janna mütaallik dağıtım mevzuu mallar için de 
müteakip iki yıl tahsis yapılmıyacağı öngörül
müştür. Adı geçen firma, yönetmelik esasları
na göre, Bakanlığımıza tevdi etmiş olduğu, 
Balıkesir Birinci Noterliğince tasdikli 9.10.1965 
tarihli - ayrılma teşebbüsleri 1965 ten itibaren 
başlamıştır ve yürümüştür diye arz etmiş bu
lundum ya, bu tarihe dikkatinizi çekiyorum -
9 . 10 . 1965 tarihli 9754 sayılı taahhütname ile 
aksam ve parçaların fiilî ithalini müteakip iki 
yıllık müddet içinde bu parçalarla imâl olunan 
mamullerin tamamını fiilen ihracedeceğini, ta-
ahhüdetmiş, ancak ihracatı gerçekleştirememiş
tir. Yukarda tarih ve sayısı kayıtlı müsaade 
belgesi ile ilgili olarak tesis olunan teminatın 
Hazineye irat kaydedilmesi için Bakanlığımızca 
gereğine tevessül olunmuştur. Diğer taraftan 
ithalât yönetmeliğine göre, firmanın kendi sa
nayi ihtiyaçlarına ait dağıtım konusu mallar 
için de müteakip iki yıl tahsis yapılmaması uy
gun görülmüştür.» Yani bundan sonra müte
akip iki sene bu firmaya hiçbir tahsis yapılmı-
yacaktır, diyor. «Bilgi edinilmesi ve gereğinin 
ifa olunması rica olunur.» Birlik, Ege Bölgesi 
Sanayi Odasına yazıyor. «Odanın Balıkesir Şu
besi mensubu Mustafa Güler firmasının iki 
sene müddetle 22, 23, 24 ve 25 nci tahsislerden 
istifade ettirilmemesi yolunda Ticaret Bakanlı
ğından alman filân tarih, filân sayılı yazının 
fotokopisi ilişikte gönderilmiştir. Bilgilerinizi 
ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.» 
Bölge Odası Balıkesir'de ilgili zata yazı ile mü
racaat ediyor, «iki yıl müddetle tahsislerden 
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faydalandırılmamanızla ilgili Ticaret Bakanlı
ğının Odalar Birliğine hitaben yazmış olduğu 
filân tarih ve filân sayılı yazı sureti ilişik ola
rak sunulmuştur. Konuyu gündemine alarak 
müzakere eden yönetim kurulumuz 30.1.1969 
tarihli toplantısında hâdise hakkında müdafaa
nızın istenmesine karar verilmiştir. Yönetim 
Kurulumuzun kararı gereğince 15 gün zarfın
da yazık müdafaanızın gönderilmesini saygı ile 
rica ederim.» 

Cecap : «Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel 
Sekreterliğine : 

ilgi : 1 . 2 . 1969 tarih ve 1116 sayılı yazı
nıza. 

Bahis konusu durumun yani alınan 144 bin 
dolar dövizin makina imali ve ihracı ile alâkalı 
olarak o sahada kullanılmamasına dair yazını
za karşılık olarak bahis konusu durumun ha
len Danıştay 12 nci Dairesinde dâvası devam 
etmektedir. Dâva neticelenmeden sizlere her 
hangi bir mütalâada bulunamıyacağım. İdare 
Heyetimizin kararına intizar ederim.» 

Şimdi; Sayın senatörler, hâdiselerin bun
dan sonraki safhaları da var. Bundan sonraki 
safhalarını tafsil etmiyorum, ama öz olarak şu
nu arz ediyorum, bu 144 bin dolar istanbul'da 
ismi bizce malûm bulunan bir firmaya devre
dilmiştir ve kendi imalâtında kullanılmamış
tır. çünkü, böyle bir imalâtı yoktur. Şimdi. Ege 
BHI^esi Sanayi Odası ile Balıkesir Oda Şube 
Başkanı arasında başlayıp devam eden, gelişen 
ve böyle bir neticeye bağlanan münasebetin 
seyrini, istemeden, - bütün hulûsum ile ifade 
edivorunı - ama böyle bir konuda mecbur bıra
kıldığım için muhterem huzurunuza arz etmiş 
bulundum. Zannederim ki, Yüce Senato tenev
vür etmiş bulunuyor. Yüce Senatoyu sayanla
rımla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul
süz müzakere oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun, bir usulsüzlük varsa 
söz veriyorum, Sayın Ege. 

ÎSKENDEK, CENAP EGE (Aydın) — Kür
süye kadar gelip rahatsız etmek istemiyorum, 
buradan da arz edebilirim efendim. 

Sayın Başkan, Sayın Mirkelâmoğlu ifadele
rinde müstakil ticaret odaları, açılıp açılmaması 
ile ilgili olarak, bilmem falan sanayi odasındaki 

meydana gelmiş bir durumun burada izahı ile o 
mesele halledilecekse o zaman mesele yok... 

BAŞKAN — Sayın Ege, anlaşıldı efendim, 
bir usulsüzlük meselesi değil de iddianız,, sadet 
d!şı bir konuşmadır, fakat sadet dışı konuşmayı 
•tesbithr çok zor olduğunu takdir buyurursunuz. 
Şlinkü, ikaz ettiğim zaman sayın hatipler diyor
lar ki, «ben, fikrimi izah sadedinde buraya inti
kal ettim, tekrar mevzuun içine giriyorum» Bu 
sebepten sadet dışı konuşma iddianız belki vâ-
ridolabilir ama usulsüzlük yoktur. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TÜHA (Kastamonu) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, şu müzakere et
tiğimiz kanunun ehemmiyeti müzakere devam 
eitlkee anlaşılmaktadır. Hakikaten çok mülev
ves bir halin bir odada cereyan ettiği .anlaşılıyor. 
O ok mülevves bir hal cereyan etmiş, fakat şu 
mülevves hal sanayide teşkilâtlanmak istiyen 
fakir vilâyetlerin teşkilâtlanma arzusuna mâni 
olmamalıdır. Bu nedir, neyi müzakere ediyoruz 
arkadaşlar? Bunun doğurduğu reaksiyon nedir? 
Hakikaten memleket evlâdı olarak hep beraber 
hareket edelim. 

Bugün memlekette çok mahdut sanayi odası 
var. Ve mahdut sanayi odalarının etrafına çö
reklenmiş bir menfaat grupları var. Yalan mı 
arkadaşlar bu («Doğru, doğru, var var» ses-
leri) 

Size şunu hatırlatmak istiyorum : Üç - beş 
ay evvel bir sanayi odasının, odalar birliği mi 
idi, bilmiyorum benim bu işle ilgim az, kapıları, 
çilingirlerle kırıldı, bir kısmı zapdetti, bir kıs
mı ille bırakmam dedi, başka taraftan biri gel
di, yok alacağım dedi, Arkadaşlar, şu şiddetli 
hücumların, taarruzların sebep ve saiki ne? Fa
lan yerde mülevves bir hâdise olmuş, Allah 
kahretsin böyle mülevves işler yapanları. Fakat 
artık menfaat şebekelerini yırtıp biraz da fakir 
bölgelere doğru şu Devlet yardımlarının gitme
sine mâni mi olalım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, bu teklif, şu müte
vazı talep, Halk Partisinin seçim beyanname
sinde var. Diyor ki, «Sanayi odalarını artık 
yapacağız. Sanayie gideceğiz. Kalkınma Plânı 
sürükleyici bir sektör oluyor.» A.P., partim di
yor ki, «bu muayyen teşkilâtın içerisinde sanayi 
gelişmiyor. Bu teşkilâtı biraz daha yaymak ve 
onları güçlü teşebbüsler haline getirmek, Beş 
Yıllık Plânın gayesidir. Hükümetim de beyan-
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da bulunuyor, diyor ki, «ben, bu teşkilâtı ya
pacağım.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususa nazarı 
dikkatlerinizi celbediyorum, bu kanım hatalı 
olabilir, metin hatalı olabilir, huzurunuza her za
man hatalı metinler gelebiliyor. Hiçbir, ne Ba
kanım, ne de arkadaşım bu kanun aleyhinde bu
lunmuyor, ne diyor? «Falan yer şöyle hatalı, 
böyle hatalı...» Arkadaşlar, siz ne vazife yapa
caksınız, biz bunları tashih etmiyecek miyiz? 
Aslımda mutabıksak şu gelen kanunun mânası o. 
Böyle bir kanuna ihtiyaç hissediyorsak madde
lere geçeriz, dediğiniz mahzurları bertaraf ede
riz. Benim Hükümetin metni de hazırlamış, fa
kat hepsini beraber vereceğim, diyor. Ben biraz 
sonraki arzımda, Hükümetin de şu kanuna iş
tirakini rica edeceğim. Bu metin hazır olduğuna 
göre böyle olmasın, şöyle olsun yerine biz tü
müne muhalefet ettik, tümü üzerinde konuşuyo
ruz. Kanuna şiddetle ihtiyaç vardır. Memlekete 
hâkim yahut ekseriyetini temsil eden büyük par
tiler, bunu sarih olarak, bu teşkilâtlanmayı bil
dirmişler ve hiöbiri muhalif beyanda da bulun
mamış. Böyle mütevazı, güzel bir teklif yapıl
mış. Şöyle olmuş, böyle olmuş arkadaşlar., bu kı
sım üzerinde durmuyorum, Millet Meclisine git
miş, bütün partilerin sözcüleri büyük bir anla
yışla teklifi kabul etmişler. Hükümet muvafaka
tini bildirmiş, tutmuş teklif aynen kabul edile
rek halihazırda buraya gelmiş durumda. Gelmesi 
ile beraber arkadaşlar - açıklıyorum. - kıyametler 
kopmuştur. Muayyen merkezlerde mihraklaşan 
gruplar, bu kanunu reddettirmek için ellerin
den gelen çabayı sarf etmeye başlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, menfaatçi bir ekip,, 
falan arkadaşım alâkalıdır demiyorum, menfaat 
baskısı altında yaydıkları şu fikirlerle bu ka
nunu reddettirmek istemektedirler. Rica ediyo
rum, kanunun metni şöyle olabilir, böyle olabi
lir. Bunun tashihi mümkündür. Hazırlanmış 
tasarı da olduğuna göre pekâlâ metnin o şekil
de tashihi de istenir, müzakeresini yaparız o şe
kilde tashih edilmiş olabilir. Fakat bu ele gelen 
metni Plânlama Dairesine soruyoruz, Plânlama 
Müsteşarı, Beş Yıllık Plâna uygun olduğunu ve 
tahakkukunun arzu edilen bir hal olduğunu 
açıkça bildirmektedir. 

Metindeki maddelerle ilgili hataların tashihi 
mümkündür. O kısma geldiği zaman ona, bir di-

| yeceğim yoktur. Fakat peşinen reddedilmesi 
I üzerindeki noktai nazara sureti katiyede iştirak 

etmediğimi arz etmek isterim. Artık bu, sanayi 
I teşvik dövizleri muayyen ellerden kurtulup be

nim fakir Kastamonu'ma da gelmelidir. (Gü
lüşmeler) Bu kanunun getireceği odur, hepinizi 

I hürmetle selâmlar, tümünün reddi hususundaki 
noktai nazarın kabul edilmemesini istirham ede
rim. Teşekkürler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek. 

TÎÜARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-

I larım, evvelâ bâzı arkadaşlarımın konuşmaları 
sırasında, «düşünülüp, plânlar kurulup ve bâzı 
menfaatleri koruyabilmek gayesi ile hareketler 
yapıldığı» sökündeki sözlerine cevap vermekle 
sözlerime başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu türlü söylediği
niz her kelimenin altında yatmakta olan manâ
nın içerisine beni de dâhil eder bir pozisyon 
takındığınız için Ticaret Bakanlığı olarak tees
sürlerimi ifade ile sözlerime başlıyorum. Çünkü, 
Başkanlığa vermiş olduğum önergede imzam 

I vardır. «Düşünülüp, plânlanmış» diyorsunuz. 
I Demak ki, bunu plânlıyan ben olmuş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını açıkça be
lirtmek isterim; böyle bir plân ne mevcuttur ne 
de böyle bir plâna ben alet olurum. Evvelâ, bir
birimize mutlaka karşılıklı bir itimat duygusu 
içerisinde bulunmamız gerekir. Kusurumu bu
lursanız söylemekte de serbestsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün neyin müza
keresini yapıyoruz? Öyle bir hava yaratılıyor 
ki, sanki Ticaret Bakanlığı Sanayi Odalarının 

I kurulmasına mâni oluyor. Yok böyle bir şey. 
Bugün, rakamla ifade edeyim, Türkiye'de mev
cut sanayi odaları 6 tanedir. Adana, Ankara, 

I îstanbul, Eskişehir, Kayseri ve Ege bölgesi, Bur
sa, Balıkesir, Aydın, Denizli veyahut Konya'
dan daha az gelişmiş sanayie mi sahiptir. Gazi-

I antep, Mersin, Konya, bunların hiçbirinin sa-
I nayi odası kurulması için Bakanlığıma bir mü-
I racaatı olmamış. 

I Şimdi, bu müracaat yapılmış da biz mâni mi 
I olmuşuz? Hiçbir zaman, E... Bu kanun çıktığı 
I zaman otomatikman oralarda sanayi odası mı 
I kurulacaktır? Hayır arkadaşlarım, bu da kurul-
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mıyacaktır. Binaenaleyh, meseleyi bu noktadan 
hareketle bir hal yoluna bağlıyabiliriz, kanaa
tindeyim. Muhterem arkadaşlarım, kanuna esas 
muhalefetimizin sebeplerinden bir tanesi şudur, 
arz edeyim; bu kanun çıktığı zaman yine de 
Balıkesir'de veyahut Gaziantep'te müstakil sa
nayi odasını kurdurabilmemiz için, 5590 sayılı 
Kanunun değişikliğe tabi tutulmıyan bu gelen 
3 ncü maddesine göre birtakım anket yapmak 
mecburiyetindeyiz. Okuyayım 3 ncü maddeyi. 
Buna ait bir değişiklik yok gelen teklifte. «4 ncü 
maddede belirtilen kuruluş ve çalışma sahaları 
içindeki sanayiciler» 4 ncü maddedeki de ma
lûm. «Sanayi Odalarının kuruluş ve çalışma sa
haları, il sınırlarıdır.» der. Bu sanayiciler, Tica
ret Bakanlığının izni ile ve kanuna göre, Tica
ret ve Sanayi Odalarından ayrı olarak sanayi 
odaları kurabilirler. Sanayi odaları kuruluş sa
hası içinde mevcut sanayicilerin % 60 mm yazılı 
isteği üzerine kurulur. Bunu değiştiremiyorsu-
nuz. Kastamonu'da bir sanayi odası kurmak iste
diğiniz zaman müracaat ettiğinizde, ben bunu 
arıyacağım. Mecburum. % 60 sanayici istiyor 
mu, istemiyor mu? Diye. E... Bunu değiştirme
den... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ekleriz efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Ekliyemezsiniz beyefendi, gelen 
teklif bu. Onu da söyledik. Buna nasıl eklersi
niz beyefendi? O da konuşuldu sayın arkada
şımla. Bunları ve daha birtakım maddeleri de
ğiştirmeden kurulmasına imkân vermemize ben 
yol göremiyorum. Bu kanunu tatbik edeceğiz. 
Ve nitekim bugün Millet Meclisinin, zanneder
sem Ticaret Komisyonunda, bunların da değiş
tirilmesine dair bir kanun teklifi daha var. İşte 
bunun karşısında biz diyoruz ki, böyle her mad
de için ayrı ayrı teklif geleceğine, ben hazırla
mışım, Sanayi Odalarının görüşünü bekliyorum, 
bu ay içerisinde verirse verirler, vermezlerse 
Yüksek Meclise sevk edeceğim. Ve arzu ettiği
niz hususlar hep bunun içerisinde var. Madem 
ki, bu kadar hassasiyetle hareket ediyoruz, öy
le tahmin ediyorum ki, bütün arkadaşlarımız 
kendi üzerlerine vazife bilirse bu kanunu nasıl 
böyle çabucak oradan buraya gelmişse onu da 
takibetmek suretiyle çabucak çıkartabiliriz. Ye
ter ki, bir manzume tam olsun, diğer taraflar

dan tek kanunlarla muhtelif şekillerde bölün
mesin. Demek istediğimiz ve Bakanlığımın bu 
kanuna muhalefet etmesinin esbabı mucibesi, ye
gâne sebebi de budur, arkadaşlarım. 

Şimdi, bu teklifi kanunlaştırdığımız zaman 
bekliyeceğiz, yine Büyük Millet Meclisi Ticaret 
Komisyonundaki bir tadil teklifini. O da şu 
3 ncü maddeye ait. Bunları zamanında geldik 
arkadaşlarımızla konuştuk, «Bunu yapıyorsu
nuz ama bu çıktığı zaman yine kuramayız, şu
nu arıyacağız, binaenaleyh bunu da değiştirin» 
dedik. 

Şimdi, diyoruz ki; işte bu tekliflerin hep
sini birleşfcirelim. 5590 sayılı Kanunun yalnızca 
bu iki maddesinde değil bugün Ticaret ve Sa
nayi Odalarının bünyesine tatbikatta uymıyan 
daha birçok noktalarının değişmesi gerekli ve 
bunları da değiştireceğiz. Hepsini birden de
ğiştirelim. Arzumuz bu. Yoksa bu kanunun çık
maması bakımından, altında birtakım mânalar 
aramaya kalkan arkadaşlarıma teessüf etmek 
mecburiyetindeyim. 

Sayın Ahmet Tuna, Kastamonu istedi de ku
rulmadı mı, Bursa istedi de kurulmadı mı? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ba
lıkesir istedi kurulmadı. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Arz edeyim beyefendi, madem 
ki, açtınız arz edeyim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ar
kasındakileri de açıklayın. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Hepsini, ben bildiğim her şeyi 
açıklarım beyefendi. Hepsini açıklıyacağım. 
Hiç canınızı sıkmayın onun için. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Necip Mirke-
lâmoğlu arkadaşım da söyledi hangi vilâyet 
müstakil sanayi odası kurulmasını istemiştir. 
Ticaret Bakanlığından diye. Benim Bakanlığı
ma. yalnızca Balıkesir vilâyetimiz müstakil sa
nayi odaları kurulması için müracaat etmiştir. 
Bunun üzerine Bakanlığımda yapılan muame
leler şudur: 

Bu müracaat üzerine evvelâ sanayicilerin 
% 60 mm muvafakati lâzım. Bu muvafakati 
aramışız, sonradan bâzıları verdikleri imzayı 
geri almışlar. Bunda Bakanlığın ne günahı var. 
Ve en son vilâyete yazı yazmışız. Bu durum 
üzerine mahalline bir Bakanlık mensubu gön-
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derilerek tetkikat yaptırılmış, kurulacak olan 
odanın yaşıyabileceği kanısına varıldığın
da - biz de arzu ediyoruz Balıkesir'de, madem 
arzu ediyorlar, bir sanayi odası kurulsun - ya-
şıyacağına kaani olmuşuz Bakanlık olarak, va
liliğe 13 . 10 . 1909 tarihinde bir yazı yazılarak, 
tüzükte belirtildiği şekilde, bir kurul teşkil olu
nup isteğin gerçek durumunun tesbiti isten
miştir. Evvelâ % 60 ı müracaat ediyor; «Ben 
de kurun» diye. Ondan sonra geri alıyor. E... 
biz de şaşırmış kalmışız. Valiye demişiz, «bir 
kurul kuralım, - kanunda, tüzükte belli kim
lerden teşekkül edeceği - bunu tetkik etsin» 
13 Ocak 1970 gününde tekit yazımıza alman 
cevapta, illeri Senatörü Mehmet G-üler tara
fından verilen kanun teklifinin kanunlaşması
na intizar ettikleri bildirilmiştir. Bugün sayın 
vali ve bölge temsilcisi arkadaşlarım vilâyetle
rine gitsinler, bunu tacil etsinler. 

Muhterem arkadaşlar, peşinen ve son ola
rak da söyliyeyim; her hangi bir plân veya dü
şünceler hasırlanarak onlara alet olmuş du
rumda değiliz. Bilâkis böyle bir hususu tesbit 
ettiğimiz zaman, bize ihbarlarda bulunduğunuz 
an, bunu önliyebilmek için elimizden gelen ça
bayı da göstermeye her zaman için hazırız. Bu 
bakımdan, bunun altından başka mânalar ara
mak istiyen arkadaşlarıma ben şunu arz ede
yim: Ticaret Bakanlığını da dâhil de edebili
rim, yapılan muameleler bakımından bunu ben
de bulamazlar. Eğer başka yerde buluyorlar
sa onu da söylesinler, onu da ben takibettire-
yim, her zaman için. Son olarak arz ediyorum; 
teklif kanunlaşmış olsa dahi, ihtiyaca tam mâ
nası ile cevap vermiyecektir. Tüm olarak deği
şiklik tasarımız hazırdır. Yakında Meclise sevk 
edeceğiz. Gerek Millet Meclisine mensup mil
letvekillerinin, gerek senatör arkadaşlarımızın 
bu kadar hassas oldukları mevzuda, öyle tah
min ediyorum ki, sevk etmiş olduğumuz tasa
rı kolaylıkla kanunlaşabilir. 

Hürmetlerimle... (C. H. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, Saym Bakanımız sözümü yanlış 
anlamıştır. Bu mevzuu tashih bakımından söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veriyorum efendim. Sözü
nüzü yanlış anladığını beyan ederek tavzih 
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etmek istiyorsunuz, söz veririm efendim. Sayın 
Bingöl'den sonra vereyim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem Başkan, 
değerli senatörler; Türkiye, kaderini değiştir
me çabasında mücadele ederken, tüccarlar sa
nayici çarpışacaktır. Asırlar boyu kendi tücca
rımız yok. Belirli bir kapıdan ithal ederiz ve 
daima yabancının mahkûmuyuz. Hiçbir imalâ
tımız yok. Tüccar da çoğu zaman bizden değil. 
O tarih devri geçmiş, millî mücadeleden sonra 
tüccarımıza sahibolabilmişiz. Millileşmişiz. Ben, 
devletleşmiş mânada değil, millileşmiş mâna
sında mütalâa ediyorum. Tüccarımız kendi 
imkânlarına sahibolabilmiştir, çok şükür. Bu
gün sanayiciyi imkân sahibi yapmaya gayret 
ediyoruz. Bugün, mücadele 40 bin tüccarla 4 
bin sanayici arasındadır. Türkiye'nin bugün 
mâruz kaldığı veya yaşadığı fonksiyon bu. 

Birçok şeyimizi dışardan ithal ediyoruz. 
İmalâta girdiğimiz zaman hammaddeyi de it
hal ediyoruz. Münakaşa, ithal imkânına sahibo-
labilme mücadelesidir. Ancak, bunlar yapılır
ken, bu mevzuda başarıya doğru gidilirken Hü
kümet, İkinci Beş Yıllık PHânda sanayii bilhas
sa teşvik edeceğini, kabul etmiş. Kalkınma hı
zında bunu % 12 olarak kabul etmiş, bu konu
yu her mevzu ile teşvik etmiştir. 

Sanayiin kalkınabilmesi için, sanayi oda
ları bir kuruluştur, lâzımdır. Ancak, Türkiye'
nin kalkınma safhasında bulunduğu ve haki
katen büyük önem verdiği bu hususda hemen 
hatıra gelebilecek küçük hâdiselerin ışığında, 
küçük hâdiselerin tesiriyle küçük demiyeyim 
tashih edeyim veya lökalik mânadaki tesirleri 
ile hükümlendirilerek bütün memlekete teşmil 
etmiyelim. Hatalı yola gireriz. 

Bu inanış içinde komisyonda da vâki müza
kerelerden edindiğimiz intihalara göre de; ki, 
«Malî ve iktisadi işler Komisyonumuzda mü
zakerelerin taliki sebebi; hazırlanmakta olan 
konunun gelmesinin beklenmesi idi» diye muh
terem Başkan burada beyanda bulundular. Şim-
tu, kıymetli Bakanımız da beyan buyurdu; bü
tün teferruatı ile, bütün imkânı ile tanzim edil
miş olan, İkinci Beş Yıllik Plânın projeksiyo
nunda, kanunu getiriyorum. Üç ay sonra olursa 
ne olur, daha etraflı, daha şümullü, daha cid
al, birbiriyle tezata düşmiyecek haller içinde 
oîursa daha faydalı bulunmaz mı?» 
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Muhterem üyeler, bir de bu kanunun hazır
lanış sebebini, dikkatle tetkik edelim. Muhte
rem arkadaşlarım Meclisdeki müzakerelerinde 
şunlarm şöyle, bunların böyle konuştuklarını be
yan. ettiler, doğru. Eğer yalnız kanunların 
Meclisteki müzakerelerini esas alırsak Senato
nun lüzumu ne? Kanun, Mecliste müzakere edil
miş, aynı müzakere konusu komisyonlarda da 
ifade edildi. Ben, muhterem Ticaret Bakanlığı
nım yetkililerini de dinledim. Üzüntülerini be
yan eütiler. Sanayi Bakanlığı mümessili bu ka-
runa komisyonda taraftar görünmedi. Sanayi 
Odaları taraftar görünmediler. Ama, neticeye, 
Karara varamadık, huzurunuza bir karar getire-
mrdik. Sebeplerini tetkik ediyoruz. Kanun bir 
ekspres hızı ile gelmiştir. Kanun, Meclisten bir 
ekspres hızı ile geçmiştir. Umumi efkârda reak
siyonunu görmüş, lehte ve aleyhle bir sürü fi
kirler gelmiştir. Ama, bu fikirler kanunun tek-
lifçisi olan bir zatın, burada kanun sözcüsü olan 
bana, müzakere edilmeden elden imza ettirilme-
rhıin sonunda çıkmıştır. 

Beyefendiler, neye imzaladığımı da söyıiye-
yım; Komisyonun kâtibi getirdi. Umumiyetle 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun, görüştü
ğü kanunlar sonra Bütçe ve Plân Komisyonuna 
gider, Bütçe ve Plân Komisyonunda da görü
şülür. Tatbikat vardır. 

Bu konunun, bu hatalı durumun tashihi kas-
dı ile bendeniz Malî ve iktisadi İşler Komisyo
nu Sözcüsü olarak Başkanı ikna ettim. Bunu 
Komisyonumuza alalım müzakere edelim, de
dim. işte yan tesir bu ise, Komisyona biz bunun 
içm geri aldık. Ama, Komisyonda bekledik, 
bekledik ekseriyeti bulamadık. Bir tek celsede 
:* fzakere oldu, ondan sonra 24 gün toplantıya 
çağrılmadık. Ben, çağıracağım dosya kilitli. Ve 
kanunu görüşüp müzakere edemiyoruz. Herkes 
fikrini açıkça beyan edemiyor. Bir ekspres hızı 
var. Mâni olan başka kuvvetler de var. Bizi 
yan kuvvetlerle itham etsinler. Ben, Komisyon 
Sözcüsü olarak, şurada ettiğim yemine sadık 
kalarak arzu ettim; yapılmamış bir müzakereyi 
temin etmek için istedim, itham etmesinler. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Komis
yon üyeleri birbirine atıyor. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Bura
da bir muhterem üye; «Komisyon üyeleri bir
birine atıyor» diyor. Hakikati tescil etmek, bir

birine atmak mânasında telâkki edilmemelidir. 
i? i ilhamını budur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — O za-
•m an istifa eder, gidersiniz. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Benim 
İstifamdan evvel hâdiseleri başka türlü yollara 
götürenlerin istifa etmesi daha doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen müda-
1 aie etmeyin efendim. Müzakere güçleşir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hayır; 
Komisyonun içindeki insan böyle konuşursa. 

BAŞKAN — Siz, söz istediniz, sıra geldiği 
zurnan konuşur cevap verirsiniz efendim. Ora
dan izahat vermek usulsüzdür... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Söz sı
rası gelecek. 

ÎSA HİS AN BİNGÖL (Devamla) — Muhte
rem senatörler, bendeniz sözcüyüm. Komisyo
nu davet ediyorum. Birçok zamanlar Sayın 
Başkanın bulunmadığı celselerde Başkanlık et
tim, davet ettim. Bâzı kanunlar müzakere edil
di, geçti. Ama, burada müzakere edebilmek im
kânı bulamadığımız bir yerde itham edilirsek 
gururumuzu ve izzeti nefsimizi müdafaa etmek 
için bu kürsüde konuşursak arkadaşlarım bun
dan alınmasınlar. Biz yan tesir altında komis
yona geri almadık, Hâdiseyi tavzih ediyorum. 

Bir konuyu soru olarak Muhterem Başkan
dan sormuştum. Fakat cevapsız kaldı. Bu kür
süden cevaplandırılmasında büyük fayda var
dır. Eğer usule bağlı isek, usule hürmetkar 
iıek; ki mecburuz. Demokrasinin prensibi, te
meli bu. Bir konu komisyonda müzakere edil
medikçe, komisyon başkanı komisyona niyabe-
ten hareket eder. Kendisi, kanun teklifçisi, Büt
çe ve Plân Komisyonu Başkanı bu konunun 
uzun vadeli plânla görüşülmesi arzusu ile bir 
takrir vermiş. Bendeniz kendisine şahsan istir
ham ettim; «Bunu kendi komisyonumuzda gö
rüşelim. Komisyonda müzakere edelim, öylece 
Heyeti Umumiyeye getirelim» dedim. İstirhamı
mı kabul etmiş, takriri geri almış; ama bunun 
üzerine Devlet Plânlamaya soru sorulmuştur. 
Komisyonda müzakere edilmeden bu telâş niye? 

(Hüsnü Dikeçligil'in anlasılmıyan bir müda
halesi) 

ÎSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Ben 
tavzih etmiyorum. Hâdiseleri izah ediyorum. 
Samimî inancım, Türkiye'de sanayicinin korun-
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ması lâzımdır. Sanayicinin takviye edilmesi lâ
zımdır. Biraz evvel Muhterem Bakan izah etti
ler. Kanunun 3 ncü maddesi sarih. Getirilen 
teklifte; 4 ncü maddede, Ticaret Balıanîığımn 
tetkiki bertaraf edilmek arzusu vardır. Niçin? 
Bütün bunların, bizde değil, bizim tatbikatımız
da değil; telâş ve heyecan ile, bir ekspres hızı 
ile bu kanunu getirmek ve kanunlaştırmak isti-
yenlerin hareketlerinde aranması iktiza eder. 
Onun için kanunun teferruatlı ve detaylı müza
keresi mümkün olamamıştır. Yanlış ve hatalı 
bir yola muhterem senatörler gidebilirler. İstir
hamım; Sayın Bakanın şümulü ile getirmek 
üzere bulunduklarını beyan ettikleri kanun gel
sin. Komisyonlarda uzun uzun, teferruat ve de
tayı ile müzakere edilsin, bir neticeye varılsın. 
Memlekete öylece hatadan âri, daha mükemmel, 
efradını camî ağyarını mâni imkânlarda kanun
lar hediye edelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tuna, sözlerinizi tavzih 

sadedinde, buyurunuz efendim, 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bildiğimiz bâzı hâdiseler 
bizi heyecanlı konuşmaya sevk etti. Bu da bi
zim elimizde olan bir hal değil. Bunun içerisin
de Sayın Bakanımın alınması gibi bir hali üşün
tü ile karşıladığımı ifade etmek isterim. Eğer 
böyle bir hal olsa, kendisinden şüphe etsem, te-
reddüdetmeden kendisine gelir bu hali olduğu 
gibi söylerim. E, artık biz, bunca zamandır bir 
çatı altında çalışan kimseleriz. Bizim konuşma
mızın neye taallûk ettiğini kendi ince ferasetin
den ümidederim. Bir arkadaşın da «Beni it
ham ettin» demesi yanlıştır. Hayır arkadaş
lar, ben seni itham etmedim, etmek de ak
lımdan geçmedi. Bunu size söylemek istiyo
rum. Bu münasebetle sunu da söyliyeyim. 
Muhterem arkadaşım, telkinci, kendi arzu
sunu tahakkuk ettirmek istiyen kimsenin ne 
hibalde geldiğini keşfetmeniz zor olur. Şu bü
yük makamı işgal ettiğiniz müddetçe size bir 
hayli kimseler gelip gidecektir. Siz, dısarda ce
reyan eden hâdiselerin hepsine vâkıf olmıya-
caksınız. Bunu her türlü heyecandan azade ola
rak söylüyorum. Sanayi odasının adedi 6 dır. 
Bunun 4 - 5 i bu kanunu reddettirmek üzere 
özel cemiyet kurmuştur. Bu cemiyet arkadaş
larımın malûmudur. Bu cemiyet faaliyet gös
termektedir. Faaliyetinin sebebi, anagayesi, te

madi etmekte olan menfaatten mahrum kalma
maktır. Bunun için faaliyette bulunduklarına 
lütfen itimat edin, inanın. Size bunun tafsilâ
tını da bilâhara arz edeyim. Fakat sizin gönlü
nüzün kırılmasını katiyen arzu etmem. Namu
suna, şerefine inandığım bir arkadaşımın itham 
altında kaldığını, bir beyanla ifade etmesi, beni 
mustarip etmektedir. Katiyen aklımdan böyle 
bir şey geçmemiştir. Fakat size de tesir etmek 
istiyen, alt kademelere tesir etmek istiyen teş
kilâtlanmış bir ekip faaliyet göstermiştir, Size 
mi geldi? Artık o kadarını bilemem. Faaliyet 
gösterilmiştir. Bunların nasıl geleceği belli 
olmaz. Bunun bu şekilde anlaşılmasını ve zâtı-
âlinizin şahsını ithamın aklınızdan geçirilmeme
lini istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, polemik yapmak gayet kolay, 
ben onu yapmıyacağım. Komisyon Başkanı ar
kadaşımız çıktı; «Dikeçligil yan tesirlerde kal
eli,» diğer partili arkadaşlarımı da tenzih ede
rim» filân... dedi. Arkadaş konuşur; şahsına 
konuşur. Elbette ben de Bütçe Komisyonunda 
vaktiyle, arkadaşımdan çok daha önce çalıştım, 
durumlarını, tesirde kalmadığını bilirim. Ben, 
arkadaşlar da kalmadı, diyorum. Bana da tel 
geldi, bu kanunun çıkmasını isterniyen zümre 
var, gelip koridorlarda dolaşanlar da var, de
dim. E, bu aşikârdır. Yalan mı? Bunun ya
lan neresinde? Vakaa yalan konuşmak zaten 
âdetimiz değil. Ben diyorum ki; kanun noksan 
olabilir. Sayın Bakan da «knunu getireceğiz» 
diyor. Ondan sonra ben de bu kanun üzerinde 
görüşülebilir, hataları giderilebilir tashih edile
bilir, noksanları ikmâl edilebilir, kanun mükem
mel hale gelebilir, diyorum. Yani bu mümkün 
değil mi? Arkadaşlarımız teklif yapamaz mı 
Pekâlâ mümkündür, Şimdi arkadaşlarım, be
nim ki de bölge. Ticaret Bakanlığına müracaat 
edildiği vakit kurulur. Ama, % 60 imzayı top
lamak zor. 

NAZİF ÇAĞATAY izmir) — Kanun bir şey 
getirmiyor, beyefendi. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Yine aynı şeydir. 



O. Senatosu B : 77 4 . 6 . 1970 O : İ 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mü
saade buyurursanız. Kanun elinde, kurulduk
tan sonra değiştirebilirsin beyenfendi. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Bu teklifte değiştireceksiniz. 
° HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O hal

de ben de diyorum ki, Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşrnıyalım 

efendim. Müdahale etmeyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arka
daşım diyor ki; «Sözcü, filân getirdi de imza 
attım. Senatör, çocuk değil ki, beyefendi. Di

ğer bir arkadaş da çıksın bu hatayı tenkid etme
sin. Nasıl etmez? Ben, komisyonun sözcüsüyüm 
de bana getirecekler, elden imza ettirecekler. 
Nasıl olur bu? Bunu sentör nasıl yapar? Benim 
aklım, havsalam almaz. Arkadaşım çıkıyor; 
«filân bana böyle dedi» diyor. Olur mu bu? 
Hangi havsala kabul eder? Senatonun ciddiyeti 
ile, bir komisyonun ciddiyeti ile kabili telif 
mi? «Arkdaş ben sözcüyüm. Görüşelim böyle 
bir şeyi imza etmiyorum» diyebilir. Çıkar bu 
işten. Biz, bu hatalıdır, diyoruz. Bunun olma
ması lâzımdı, diyoruz. 

ikinci bir mesele; ben, bu, Mecliste konuşul
du diyorum. Bizim Meclisin Malî işler Komis
yonunda da konuşuldu. Peki, hatalı idi de, 
noksanı vardı da o zaman neredeydin, diyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olabi
lir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ola
bilirse o halde bu kanun da burada görüşüle
bilir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Zaten gö
rüşüyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. istirham ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
diyorum ki; bu kanun orada görüşüldüğü gibi 
Senatoda görüşülebilir. Bütçe Komisyonunun 
raporu reddedilebilir, öbürü mükemmel bir 
şekle sokulabilir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, söz istemiş olan ar

kadaşların isimlerini okuyayım da herkes sıra
sını bilsin. Sayın Atmaca, Sayın Alihocagil, 
Sayın İnkaya, Sayın Bilgen, Sayın Güler, Sa
yın Ucuzal, Sayın Ege. 

j BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanunun öne
mi, lüzumu, gerekli olup olmadığı konusu bir 
tarafa itilerek kanunun gelişi ve seyri konusuna 
müzakereler kaymış bulunmaktadir. Haklı ola
rak eğer bu kanunun gerek komisyonlarda, ge
rekse Yüce Senatonun umumi heyetindeki mü
zakerelerinin tarihi kronolojisi gözden geçirilir
se bu kanunun çıkarılması veya çıkarılmaması 
için birtakım yan tesirlerin, özel teşebbüslerin, 
birtakım niyetlerin olduğu meydana çıkmakta
dır. Kanunun lüzumu konusundaki fikrimi so
na bırakmak ve bir fikir olmak üzere şöylece arz 
ediyorum: Bu kanun 6 Mart 1970 tarihinde 
Millet Meclisinde kabul edilmiş 9 Mart 1970 ta
rihinde yani 3 gün sonraki tarihle Cumhuriyet 
Senatosuna havale edilmiş. Aynı gün yani 
9 . 3 . 1970 de (- elinizdeki rapordan anlaşıldı
ğına göre -) Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
toplanmış görüşmüş. Yıldırım hızı ile Millet 
Meclisinden geliyor. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı aynı gün komisyona havale ediyor ve aynı 
gün komisyon raporunu veriyor. Yani şu Par
lâmento tarihinde bunun kadar hızlı, bunun ka
dar jet hızı ile çıkan bir komisyon raporunu 
görmek mümkün değil, insanı şüpheye düşürü
yor. 

19 . 3 . 1970 te Yüksek Senatonun Genel Ku
rulunda görüşülüyor ve o gün müzakereler bit
miyor. 24 . 3 . 1970 te Sayın Komisyon Sözcü
sü, tekrar komisyonda görüşülmesi için, kanunu 
geri istiyor. Fakat aynı gün, Millet Meclisinden 
geldiği gün, komisyondan çıkan bu kanunun 
raporu 1, 7, 9, 21, 28 Nisan günleri kornişon 
toplantıya davet edildiği halde 5 toplantıda ek
seriyet bulunmuyor ve görüşülemiyor. Nihayet 
24 Nisanda tekrar Senatoda görüşüldüğü zaman 
Sayın Ticaret Bakanının 27 . 4 . 1970 tarihli bir 
yazısı ile bunun bir de Bütçe ve Plân Komisyo
nunda görüşülmesi isteniyor. Fakat Sayın 
Bakanın bu önergesine rağmen, yok Senatonun 
kararı vardı, yoktu münakaşası dolayısiyle an
cak 24 gün sonra 21 . 5 . 1970 tarihinde Bütçe 
Komisyonuna verilebiliyor. 9 Haziranda müd
deti biteceği için bu kanunun derhal teslimi için 
aynı gün Senato Başkanlığınca komisyonlara 
tebliğ yapılıyor fakat Sayın Malî ve iktisadi iş
ler Komisyonu Başkanı bulunamadığı için dosya 

I teslim alınamıyor. 
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Bunun üzerine gecikmemesi maksadiyle ko
misyonun sekreteri çağrılıyor, sekreterden dos
ya isteniyor. Sekreterin verdiği cevap şu: «Sa
yın Komisyon Başkanının evindedir dosya, biz
de yoktur, binaenaleyh veremem» diyor. Bir 
kanun dosyasının yerinde bulunmayışının an
lamı da ayrı bir dâva. 

Nihayet, Başkanlık Divanı kanunun otoma-
tikman kanunlaşmasını önlemek için malûm 
25 Mayıs 1970 tarihli oturumunda karar vermiş 
ve aynı gün tebliğ etmiş, 25 Mayısta tebliğ 
edildiği ve Bütçe ve Plân Komisyonunda en 
geç 3 Hazirana kadar müddet verildiği halde 
yine dosyanın tetkikinden anlayorıız ki, 1.6.1970 
tarihinde ancak dosya teslim alınabilmiştir. 

Cereyan eden bu olaylar ve direnmeler gös
teriyor ki, bunda bir maksat var. 

Şimdi, knunun lüzumlu olup olmadığı ticari 
hayatımız için gerekli bulunup bulunmdığı hu
susunda kısaca birkaç cümle ile fikirlerimi arz 
edeyim. 

Gerçekten her ilimizde, her ticari merkezi
mizde bir ticaret ve sanayi odasının kurulması 
örgütlenmesi faydalıdır. Ancak, görüyoruz ki, 
5590 sayılı Kanun eğer tüccarlar isterlerse, hat
tâ tümü değil, yüzde 60 ı isterse bu imkâna sa
hiptir. O halde yeniden mecbur edecek... (A. P. 
sıralarından «sâde tüccar mı» sesleri) Tüccar 
ve sanayiciler, onları icbar edecek bir kanun ge
tirilmesine lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Anıa, mevcut eski kanunun da bugünün şartla
rına ve ihtiyaçlarına yeterli olmadığı kanaatin
deyim. Sayın teklifçilerin bu getirdiği iki mad
delik kanunun, eski kanunun gediklerini tıkaya
cak mahiyette olmadığı kanaatinde bulundu
ğumdan Sayın Ticaret Bakanımızın, bu konuda
ki teknik elemanların da bilgi ve görüşleri ve 
tecrübelerinden faydalanarak, Türk tüccar ve 
sanayicisine, ticaret hayatına yararlı olacak 
bir odalar kanunu en kısa zamanda getirmesini 
temenni ediyorum. 

Teklifin reddi kanaatinde olduğumu arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu

yorum efendim. 
Saym Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

4 . 6 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Bil
gen. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; getirilen teklif öylesine mü
him ki, Türkiye'de bir sanayi reformunu ortaya 
koyacak nitelikte bir meseledir bu. Sayın Ba
kan arz ettiler, yeni teklifleri varmış. Biz, 
bunu komisyonda saatlerce konuştuk, fikirleri
miz var, arkadaşlar aydınlanmalıdır. Yani 
milyarları ilgilendiren bir meselede konuşan 
arkadaşlarımızın sayısı altıyı buldu diye kifa
yet önergesi verilmesini ben doğru bulmuyorum. 
Konuşalım, daha müddetimiz de var. İsterse
niz karar verelim bugün bitinceye kadar 
çalışalım. 9 Haziranda müddeti bitecek, Salı 
günü yine toplantımız var, o zaman yine devam 
edebiliriz, O zaman bu, bir oldu bittiye getiril
mek istenen hale bürünüyor ki, bunun mutla
ka konuşulması, devam edilmesi lâzım. Kifaye
tinde aleyhindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Bakandan 

gayri 9 sayın üye konuşmuştur. Takrir veril
miştir, takrir usulüne uygundur, şartları havi
dir, oya koymak zorundayım. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Şimdi, Plân Komisyonunun... 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Takririmiz var, efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, Plân Komisyonunun ra

porunu oylamaya arz edeceğim. Raporun kabu
lü, kanun teklifinin reddini tazammun etmek
tedir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Açık oy teklifimiz var. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, müsaa
de buyurun. Raporun kabulü kanun teklifinin 
reddini, raporun reddi kanun teklifinin müzake
resine devam edilmesini tazammun etmektedir. 
Şimdi, bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yüce Senatoda görüşme konusu olan kanun 

teklifinin açık oylamaya tâbi tutulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Cemalettin inkaya Nuri Demirel 

Balıkesir Bursa 
Mehmet Güler Cahit Ortaç 
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Erzurum 
Osman Alihocagil 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

izmir 
Beliğ Beler 

Trabzon 
Ömer Lütfi Hocaoğlu 

izmir 
Mümin Kırlı 

istanbul 
Halûk Berkol 

Çorum 
Safa Yalçuk 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bundan 
sonra bir kanun için bizden yardım bekleme
yin. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüzün aradı
ğı, açık oylama için aradığı şart önergede mev
cuttur. Onun için... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yoklama yapın 
bakalım buradalar mı imza sahipleri. 

BAŞKAN — Açık oylamanın neticesinde... 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — İmza sahipleri

nin burada olup olmadığını kontrol edin. 

BAŞKAN — imza sahiplerini diyorsunuz. 
Lütfen okuyun, Cemalettin inkaya?... Burda. 
Nuri Demirel?... Burda. Mehmet Güler?,.. 
Burda. Osman Alihocagil?... Burda. Ömer Ho
caoğlu?... Burda. Ahmet Nusret Tuna?... Burda. 
Cahit Ortaç?... Burda. Mümin Kırlı?... Burda. 
Beliğ Beler?... Burda. Halûk Berkol?... Burda. 
Safa Yalcuk?... Burda. 

imza sahiplerinin hepsi burada. Açık oyla
maya gidiyoruz. Lütfen küre konulsun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — önerge, 
«görüşülmekte olan kanun teklifinin» diyor, 
«raporun» demiyor. 

BAŞKAN — isim çekiyorum efendim: Sa
yın Kâmil Karavelioğlu'ndan bağlıyacağız, 

Açık oylama işlemine başlıyoruz efendim. 
Beyaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oy... 

FERİD MELEN (Van) — Neyin kabulü? 

BAŞKAN — Raporun. Yeşil oy çekinserliği 
ifade etmektedir. 

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'ndan başla
narak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Açık oylamaya oylarını kullan
mamış olan sayın üyeler varsa lütfen oylarını 
kullansınlar?... Var mı?.. Oyunu kullanmıyan 
sayın üye ... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Oylama neticesinde gerekli nisap bulunma

dığı cihetle oylama işlemi sonraki Birleşime kal
mıştır. 

9 . 6 . 1970 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

B 

7. — SORULAR T 

YAZILI SORFL. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Türk Havayollarına dair yazılı 
soru önergesi ve FJaştırma Bakanı Nahit Mente
şe'nin cevabı (7/659) 

5 . 4 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

C. Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet özgüneş 

7E CEVAPLAR 

VB YE CEYAFLARI 

Soru : 1 
1 Ocak 1965 tarihinden bugüne kadar, Türk 

Havayolları Genel Müdürlüğü veya ona bağlı 
örgütlerce iç veya dış hatlarda, 

a) Kimlere, ne zaman ve ne miktarda beda
va bilet (pas) verilmiştir? 

b) Bu biletlerle kimler nereden nereye, ne 
zaman seyahat etmişlerdir? 

Soru, : 2 
Bedava biletler (pas) hangi kıstaslara göre 

ve kimlerin emirlerine istinaden verilmektedir? 
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T. O. 
Ulaştırma Bakanlığı 2.6.1970 

Özel Kalem Müdürlüğü. 
1209 - 1 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in soru önergesi 
hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

Ulaştırma Bakanlığına muhatap 30 . 5 . 1970 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü 10411 - 7230, 7/659 
sayıh yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, THY Genel Müdürlüğünce 1965 -
1970 yılları arasında kimlere, ne miktarda -ve 
nereleri için Pas biletleri verildiği yolundaki 
yazılı soru önergesine verilen cevaptır : 

1. Bilindiği üzere, THY uçakları yurt içinde 
ve yurt dışında seferler yapmakta ve sayıları 
büyük yekûnlara varan yolcu taşımaktadır. 

Diğer taraftan, THY Genel Müdürlüğünce, 
2 nci maddede açıklanan esaslar dairesinde ve 
belli kıstaslara göre bâzı kimselere Pas bileti 
verilmektedir. Bu biletler kullanma ve muhafa
za yönlerinden paralı biletlerle aynı işleme tabi 
tutulmaktadır. 

Pas biletleri konusunda istenilen bilgilerin 
beş sene gibi uzun bir süreyi kapsaması ve bu 
biletlerin diğer biletlerle aynı işleme tabi kılın
ması sebepleri dolayısiyle, bu mevzuda yapıla
cak çalışmalardan normal bir süre içerisinde 
netice alınması ve istenilen bilgilerin verilmesi 
imkân dâhilinde bulunmamaktadır. 

Ancak; soru sahibinin müşahhas hâdiseler 
zikretmesi halinde cevabın kısa zamanda hazır
lanması mümkün olabilecektir. 

2. Sorunun 2 nci maddesinde açıklanan, Pas 
biletlerinin hangi kıstaslara göre ve kimler tara
fından verildiği hususuna gelince : 

6623 sayılı özel bir kanunla kurulan THY Ge
nel Müdürlüğünde uçak Pas'lan, adı edilen ka
nuna dayanılarak hazırlanan Ortaklık Pas Tali
matnamesi esaslarına ve «İATA» kararlarına uy
gun olarak kuruluşun Genel Müdürü ve Genel 
Müdür Yardımcıları tarafından verilmektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

2\ — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, İstanbul'da bâzı ilkokul müdür
lerinin okulda oturduklarına dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
cevabı (7/662) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikte sunulan sorularımın Millî Eğitim Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı. ile arz ederim. 

9 Mart 1970 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 

1. istanbul Millî Eğitim Müdürü Ali Yal-
km'ın Kadıköy Bahariye Caddesinde ve eşinin 
Anadolu Hisarında bir yalısı bulunduğu halde 
Beyoğlu Fındıklı Namıkkemal ilkokulunda ika
met etmekte olduğu doğru mudur? 

Doğru ise 29 Mayıs 1963 gün ve 11414 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Memur Konutları 
Yönetmeliğinin 5 nci maddesine aykırı değil mi
dir? 

2. Üsküdar Paşakapısı ilkokulu ve Anado-
luhisarı ilkokulu Müdürlerinin kendi evleri ol
duğu halde okul binalarında oturdukları doğru 
mudur? 

3. İzmir Millî Eğitim Müdürü Şevket Uzar
ın Kadıköy ilköğretim Md. lojmanında ailesinin 
oturmakta olduğu doğru mudur? 

4. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ali Yal-
kın fakülte mezunu coğrafyacı olduğu halde Na
mıkkemal ilkokulunda 4 saatlik din bilgisi der
sini almak suretiyle ikinci görev kadrosunda 720 
lira alması doğru mudur? İlkokulunda din bilgi
si derslerini sınıf öğretmeni ve Okul Müdürü pa
rasız olarak vermezler mi? 

Bakanlığın 24 Mayıs 1968 gün ve 241. 0/35416 
sayılı emri fakülte mezunu olan idarecilerin an
cak ortaöğretimde ikinci görev dersi alabilecek
lerini bildirdiği halde neden bu yollara tevessül 
örneği verilmiştir? 

5. özel Rum okullarındaki yolsuzluklar hak
kında araştırma yapan müfettişlerce Millî Eği
tim Müdür Muavini Hasbi Ay'a ne gibi işlem ya
pılmıştır? 

Atanma Kararnamesi çıktığı halde Ali Yalkın 
tarafından etki görülerek bu kararname iptal 
edilmiş midir? 
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6. özel Rum ilkokullarında lise mezunu, 
Ruhban Okulu mezunu öğretmenler ve müdürler 
var mıdır? Varsa bunlar yönetmeliğimize uygun 
mudur? 

7. Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
nin 30 ncu Birleşimindeki sorularımda belirtti
ğim kanun ve yönetmeliklere rağmen bu günler
de özel Rum ilkokullarına asil müdürler atanmış 
mıdır? Bu tasarrufların düzeltilmesi mümkün 
müdür? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

(özel) 
Sayı : 00114 

2 . 6 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 11 . 4 . 1970 tarih ve 7/662 -10422/6654 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 9 Mart 1970 tarihli yazık soru önerge
si ile ilgili cevabimiz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi özer'in, 9 Mart 1970 tarihli yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Âli Yal-
kın, istanbul'da şahsına ait evi bulunmadığın
dan ve ikinci görev karşılığında Namık Kemal 
İlkokulunda derse girdiğinden, il daimî encüme
ninin 22 . 7 . 1969 gün ve 2023/2770 sayılı ka
rarı üzerine, adı geçen ilkokulun lojmanında 
oturmaktadır. 

2. 222 sayılı Kanunun 87 nci maddesi ilk
okul öğretmenleri ile müdürlerinin okullar da
hilindeki konutlardan faydalanmalarını âmir
dir. 

Bu itibarla, Üsküdar Paşakapısı ve Anado-
luhisarı İlkokulu müdürleri evlerinin tamiratı
nın bitim tarihi olan Mayıs ayı sonuna kadar 
kendilerine muvakkaten tahsis edilen lojman
larda oturmaktadır. 

3. İzmir Millî Eğitim Müdürü Şevket 
Ural'ın, eşi istanbul'da ilkokul öğretmeni oldu

ğundan, ilkokul öğretmen ve müdürleri için yaptı-
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rılmış bulunan lojmanlardan birinde oturmak
tadır. 

4. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Âli Yal-
km, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Coğrafya Bölümü mezunu bulunmaktadır. 

Üniversite mezunu olan Millî Eğitim Müdür 
ve Müdür yardımcılarının ikinci görev karşılığı 
orta dereceli okullarda ders okutmaları gerek
mektedir. 

Ancak, istanbul orta dereceli okullarında 
Coğrafya öğretmenine ihtiyaç bulunmamakta
dır. Bu sebeple, Millî Eğitim Müdürü Âli Yal-
kan'm ilkokullarda din dersi okutmasına dair 
ilgili valiliğin teklifi Bakanlığımızca da uygun 
görülerek ikinci görev kararnamesi çıkarılmış
tır. 

5. İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcı
sı Hasbi Ay hakkında Bakanlığımız müfettişle
ri tarafından yapılan tahkikat sonunda, azın
lık okulları bölümündeki görevinden alınarak, 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak başka 
bir bölümde görevlendirilmesi düşünülmekte
dir. 

6. 625 ve 222 sayılı kanunların yürürlüğe 
girmesinden önce, ilkokullar için kanuni şart
ları haiz Öğretmen bulunmadığı zamanlarda lise 
mezunlarının da tâyinine cevaz verildiği ve 
Rumca bilen öğretmen bulunmadığından Hey-
beliada Rum Rahipler Okulunun Lise ve Teo
loji bölümlerinden mezun olanlardan özel Rum 
ilkokullarında, eski yıllarda görevlendirilmiş 
öğretmen ve müdürler mevcuttur. 

Ancak. 625 sayılı Kanun hükümlerine göre 
hazırlanmış ve halen Danıştayca incelenmekte 
bulunan Tüzük yürürlüğe girdiğinde, azınlık 
okullarında din adamlarının görev alması ön
lenmiş olacaktır. 

7. — istanbul'daki özel Rum okullarına, 
genellikle 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ve 
222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
15 nci maddesi uyarınca öğretmen ve müdür 
atanmaktadır. 

Bu arada, görülen lüzuma binaen görevleri
ne son verilen, Rum Azınlık okulları müdürle-

1, :2, 3 ncü maddelerle ilgili not : 

İdarecilerin okul lojmanlarından istifade .şart
ları üzerinde Bakanlığımızca ayrıca ve önemle 
durulmaktadır. 
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rinden bir kısım, Batı Trakya'daki Türk Azın
lık okullarında çalışan ve Yunanistan Hükü
metince azledilen Türk öğretmen ve müdürle
rin tekrar işe alındıkları ve bu okullara ye
niden tâyin yapıldığı hususunun, Dışişleri Ba
kanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi ve aynı 
Bakanlığın lüzum göstermesi üzerine 1968 ta
rihli Türk - Yunan Protokolü hükümlerine 
göre, mütekabiliyet çerçevesi dâhilinde, tek
rar görevlerine iade edilmişlerdir. Ancak, yö
netimde gösterdiği yetersizlik sebebiyle okulda 
birtakım müessif olayların gelişmesine sebebol-
duğundan 1964 yılında müdürlük görevine son 
verilen bir öğretmen görevine iade edilmemiş
tik. 

Dışişleri Bakanlığının 28 . 3 . 1970 tarih 
522.335-498/688 sayılı yazılarında belirtildiği 
üzere tatbikatta milletlerarası andlaşmalar iç 
mevzuata nazaran öncelik taşımaktadır. 

Millî menfaatlerimizle yakından ilgisi bu
lunan bu konularda, Bakanlığımızca gerekli 
titizlik bugüne kadar olduğu gibi bundan böy
le de gösterilecektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Ilocaoğlu'nun, Güven Sigorta ve T. C. Zi-
uıat Bankası kredilerine ve bâzı kimseler adına 
dışarıdan bir araba getirilip getirilmediğine 
dair, İmar ve İskân, Ticaret, Maliye, Gümrük 
ve Tekti bakanlarından yazdı soru önergesi ve 
f'uarcl Bakanı Gürhan Titrek'in cevabı (7/663) 
(O 

10 . 4 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan, Sanayi, Ti

caret, Maliye, imar ve iskân, Gümrük ve Te
kel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları tara
lından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da tavassut ve delâletinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Trabzon Sena/törü 
Ömer Hoca/oğlu 

Sorular : 
1. — Yükseliş kolejinin arsasının ilk par

tisi Ankara Şoförler Derneğinden satmalmdığı-
na göre, Dernek, bu arsayı kimden ve ne mak
sat için almıştır? Neden aldığı maksat 

(1) Cevaba ilişik listeler Cumhuriyet Sena
tosu Kanunlar Müdürlüğü dosyasındadır.. 

içiıı kullanmamıştır? Arsanın satıldığı zamanki 
imar durumu nedir? Ali Demirel'e intikal edin
ce imar durumu ne olmuştur? 

2. — Güven Sigorta ile Ali Demirel arasın
daki kredi veya borçlanmanın menşei nedir? 
Güven Sigorta ne kadar faiz almaktadır? Bun
lar statüye uygun mudur? Borcun ödenmediği 
yıllar olmuş mudur? icra takibatı yapılmış mı
dır? icra takibatı yapılmışsa hangi tarihlerde 
v&pılmıştır? Sigorita mevzuatına göre, sigorta 
Şirketleri gayrimenkul ipoteği karşılığında 
50 000 liradan fazla kredi verebilir mi? Güven 
Sigorta Ali Demirel'e ne miktar kredi vermiş
tir? Bu ölçü ve miktarda başka kimseye de 
kredi verilmiş midir? 

3. a) T. C. Ziraat Bankası, 1985 -1969 yıl
lan arasında, her yıl 67 vilâyete (ilçeler ayrı 
ayrı gösterilmek üzere), ne nam altında olursa 
olsun, ne miktar kredi açmıştır? Bu kredilerin 
yılları, türleri, miktarları nesildir? 

b) Ali Demirel'e şimdiye kadar hangi ban
kalar, ne tür, ne miktar kredi, hangi tarihler
de vermişlerdir? 

4. — Son altı ay içinde, Ali Demirel veya 
oğlu yahut kardeşleri adına 1 araba dışarıdan 
getirilmiş midir? Gümrükten çekilmiş midir? 
Arabanın gümrüğe giriş ve çekiliş tarihleri ne
dir? 

i. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Keban Baraj ve hidro
elektrik santrali ile buna bağlı projelerin ger
çekleşme durumuna dair, yazılı soru önerge
si ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit 
Otman Aveı'nın cevabı (7/661) 

14 . 4 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet edilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi 

ihsan Topailoğlu 
Keban Baraj ve Hilroelektrik Santrali ile 

buna bağlı projelerin gerçekleşme durumu ile 
ilgili sorular 

1. — Projelerin gerçekleşme süresi : 
1. 1. — 1964 yılında inşasına başlanılan 

Keban Hidro - elektrik Santralinin 1970 tarihin-
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de bitirilerek ilk dört ünitesinin servise gir
mesi öngörülmüştür. Fizibilite raporları ve ma
liyet hesapları bu esasa göre hazırlanmış olan 
bu projenin bugün ne kadarı (yüzde kaçı) ger
çekleşmiştir? 

1. 2. — Tesis, fizibilite raporunda öngö< 
rülen terime nazaran kaç senelik bir gecikme 
ile bitirilmiş olacaktır? Bu gecikmenin neden
lerini doğruhyacak kıstaslar nelerdir? 

1. 3. — Yabancı firmalar tarafından ha-
rırlanan fizibilite raporlarına göre tesisin 1970 
yılında bitirileceği öngörülmüş ve rantabilite 
\p maliyet hesapları ona göre yapılmıştı. Bu 
o1«. fa husule gelen bu gecikme sebebi ile yu
karda bahsi geçen rapor ve hesapların isabet 
ve yanılma dereceleri ne kadardır. 

1. 4. Tesisin 1970 yılı sonuna kadar biti-
rilememe sebepleri nelerdir? Bu sebeplerin be
heri için yapılan ve yapılacak olan ilâve yatırım 
miktarları ne kadardır? 

2. Projenin maliyeti : 
2. 1. Keban H.E. santralı ve buna bağlı 

tesislerden, 
a) Baraj, santral binası, makina ve elek

trik teçhizatının, 

b) Keban - Ankara - İstanbul 380 kilovolt-
luk enerji nakil hatları ile bunlara bağlı trans
formatör postalarının, 

c) Göl sahasında kalacak demiryolu, kara
yolu, şeker fabrikası, PTT, jandarma konuşma 
hatları ile NATO boru hattı ve köy yolları var
yantlarının inşa masraflarının, 

d) Göl sahasında kalacak olan meskûn ma
hallerin, ekili ve sahipli arazi ile 380 Kv. luk 
hat güzergâhmdaki arazinin istimlâk ve irtifak 
hakkı masraflarının, 

e) Müşavirlik ve eskalasyon masraflarının, 
Fizibilite raporlarında ve projelerde hesap

lanan maliyetleri ile, 

Halihazırdaki sarflara ve duruma göre he
saplanmış olan maliyetleri ayrı ayrı ve toplam 
olarak ne kadardır, artış yüzdeleri nedir? 

Not : Yukardaki maliyetlere bu işle ilgili ya
tırımcı dairelerin emaneten yaptığı işler ile ma
kina parçalarının masrafları da ilâve edilmiş 
olmalıdır. 

2. 2. Yukarida beş kalem halinde özetle
nen işler için, 1970 yılı başına kadar ayrı ayrı 

| ve toplam olarak yapılan ödeme miktarları ne 
kadardır? 

Bu tarihe kadarki nakit ödeme yüzdesi ile 
işin fiziki gerçekleşme yüzdesi oranları ne ka
dardır? 

2. 3. 1969 yılı sonu ile 1970 yılı Mart ayı 
j sonuna kadar tahakkuk eden istihkak miktara 
j ne kadardır, bu miktarın ne kadarı ödenebilmiş-

tir? 
Bu konudaki yatırımların yıllara göre dağı

lımı nasıldır? 
2. 4. Bahis konusu tesis için temini öngö

rülen dış ve iç kredilerin fizibilite raporunda 
öne sürülen temin şartları ile bugünkü gerçek 
temin şartları arasında fark var mıdır, varsa ne
lerdir? Tahakkuk etmiş borç taksitleri var 
mıdır, bunların zamanında ödenmesi mümkün 
olacak mıdır? 

3. Projenin rantabilitesi ve enerji maliyeti: 
3. 1. Fizibilite raporunda hesaplanan ener

ji maliyeti ne kadardır? Halihazırda tesbit edi-
I len ilâve yatırımlar ve gecikme süresi nazarı 

itibara alındığında enerjinin santral çıkışında ve 
Ankara - İstanbul gibi istihkak merkezlerindeki 

I maliyet ne kadardır? 
Fizibilite raporuna göre maliyet bedeli fark-

I lan yurt ekonomisine hangi yönden tesir ede-
I çektir? 

3. 2. Keban projesinin gecikmiş olduğu 
yıllar zarfında enerji satışından meydana gele
cek zarar yekûnu ne kadardır? Bu zarann han
gi kaynaklardan karşılanması düşünülmekte
dir? 

3, 3. Keban projesinin 1970 yılında gerçek
leşmemesi sebebiyle hangi munzam enerji te
sislerinin yapılmasına tevessül edilmiştir? Bu 
tesislerin nevi kapasitesi, maliyet bedelleri, 
enerji satış bedelleri ve halihazırdaki gerçekleş
me durumları nedir? 

3. 4. Baraj gölü sahasında kalacak mes
kûn yer ve nüfus adedi ile ekili arazi sahası ve 

! bu sahalardan alman yıllık ürün miktan ile bu 
ürünün rayiç değeri nedir? 

3. 5. Göl sahasında çıkanlacak nüfusun 
| iskânı için alınan tedbirler nelerdir, bımlann ne 

kadan gerçekleşmiştir? 
3. 6. Baraj gölünde hangi tarihte su tutul

maya başlanacaktır? Meskûn yerlerin tahliyesi, 
bütün hak ve vecibeleri yerine getirmek kaydı 

I ile ne zaman sağlanmış olacaktır? 
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Keza, (2. 1. - b) maddesinde belirtilen işler 

hang-i tarihlerde bitirilerek hizmete arz edilmiş 
olacaktır? 

3. 7. Keban projesi fizibilite raporunda, 
Doğu Anadolu'da kurulması öngörülen ve pro
jenin rantabilite hesaplarına dâhil edilen maden 
ve endüstri tesisleri nelerdir? Bunlardan han
gileri gerçekleşmiştir. Hangileri inşa safhasında
dır, hangilerine henüz başlanmamıştır? 

3. 8. Fizibilite raporunda, Keban'da üretile
cek enerjinin Batı ve Doğu Anadolu bölgeleri
ne taşınması öngörülen enerji miktarları ne ka
dardır? 

(3. 7.) maddesinde bahsi geçen tesislerin 
gerçekleşme oranları karşısında 1975 ve 1980 
yıllarında bu miktarlar ne olacaktır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 4.6.1970 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

16/1-317/350-31468 
Giresun Senatörü Sayın İhsan To-
paloğlu'nun yazılı soru önergesi 
hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müd, 15.4,1970 tarih ve 
10436/6711 - 7/684 sayılı yazınız. 

Giresun Senatörü Sayın İhsan Topaloğlu'-
nun, Keban Barajı ve Hidro - Elektrik Santrali 
ile buna bağlı projelerin gerçekleşme durumuna 
dair yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Giresun Senatörü Sayın İhsan Topaloğlu'-
nun Keban Barajı ve Hidro - Elektrik Santral 
ile buna bağlı projelerin gerçekleşme durumuna 
dair yazılı soru önergesi cevabı 

\ - 1) 
Keban Barajı ve H.E.S. inşaatı harcamaları

nın proje kontrollük, faiz ve istimlâk ödemeleri 
hariç, Mart 1970 sonuna kadar gerçekleşme ora
nı % 51,5 dur. İnşaatın ise c/h 37 si tamamlan
mıştır. Gerçekleşme oranları arasındaki fark, 
mütaahhide verilen avanstan ve istihkaklarda 
görülen ihzarattoan ileri gelmektedir. 
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1 - 2) 
Fizibilite raporunda, ihale projeleri hazırlan

dıktan sonra vakit kaybetmeden inşaat işlerinin 
ihale edileceği kabul edilmiş ve projenin ihtiyacı 
olan finansmanın kullanılır hale gelebilmesi için 
bir zaman kaybedileceği göz önünde tutularak, 
bu süreyi kısaltabilmek için derivasyon tesisleri
nin inşasına öncelik verilmiştir. 

Derivasyon tüneli kazısına 1964 yılı Kasım 
ayında başlanması ve inşaatın Ekim 1966 da bi
tirilmesi, fizibilite raporunda öngörülmüş ise de, 
tünel kazısına Haziran 1985 de başlanabilmiş ve 
fiilî derivasyon yani, nehrin önünün kapatılması 
ve baraj temelinde kazı işlerine başlanabilmesi 
Kasım 1967 tarihinde mümkün olabilmiştir. Böy
lece inşaatın başlangıcında 13 aylık bir gecikme 
olmuştur. 

Esas inşaat işleri 19.2.1966 tarihinde ihale 
edilmiş ve mukaveleye göre işin bitim tarihi 
1.7.1971 olarak tesbit edilmiştir. Fizibilite rapo
runda 1 nci ünitenin 1 Ocak 1970 de servise 
gireceği öngörülmüş ise de, ihale mukavelesi ile 
fizibilite raporu arasında, daha başta 7 aylık 
bir gecikme ile inşaata başlanılmış bulunulmak
tadır. 

Mukavelenin Sayıştayca tescili 31.5.1966 ta
rihinde yapılmış ve inşaata Ağustos 1966 da 
fiilen başlanabilmiştir. 

Bundan sonra inşaatın ilerlemesiyle, bâzı je
olojik problemlerin ortaya çıkması, grevler ve 
feyezan gibi haller inşaat süresinin uzamasına 
sebebolmuş ve bu hususlar mukavele esaslarına 
göre mütaahhide müddet temdili hakkını kazan
dırmıştır. 

Dünyadaki emsallerinde de görüleceği üzere 
bu gibi büyük projelerde, jeolojik problemler 
ortaya çıkmakta ve önceden yapılan sondajlara 
göre edinilen bilgilerle, inşaat sırasında karşı
lanılan durumlar arasında büyük farklar meyda
na gelmektedir. 

İnşaat bakımından problemlerin, büyük öl
çüde halledilmiş olması sebebiyle, bugünkü şart
lar muvacehesinde tesisin Ekim 1973 de tamam
lanabileceği anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, ihale mukavelesine göre müc
bir sebeplerin tahaddüsü ve proje emniyeti için 
alınan tedbirler sebebiyle inşaatta 27 aylık bir 
gecikme mevzuubahistir. 
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1 - 3 ) 
Fizibilite raporunda belirtilen tesislerle, bu

gün inşa edilen tesisler arasında bir fark mev-
zuubahis değildir. Gerek üretilecek enerji, ge
rekse baraj yükseklik ve tipleri aynı olup, yal
nız jeolojik sebeplerle, santral yerinin ve güney 
ağırlık barajının aksi değişmiş, temeller biraz 
derine inmiş ve dolayısiyle hafriyat ile hacım-
larda artış olmuştur. Ayrıca yine jeolojik se
beplerle geçirimsiz perde inşası zorunluğu or
taya çıkmıştır. 

Vukua gelen gecikmeler sebebiyle projenin 
rantabilite ve maliyet hesaplarına ters yönden 
etkisi olan husus, inşaat süresince tahakkuk 
eden faiz ve Keban enerjisinden istifade edil
meden geçecek olan süredir. 

Bununla beraber, Keban projesi rantabilite-
sini geniş ölçüde muhafaza etmektedir. Keban 
santralında üretilerek, yük merkezlerine taşına
cak, enerjinin maliyeti, yük merkezinde kuru
lacak Fuel - Oil yakan termik santralden daha 
düşük olacaktır. Bu husus defalarca tahkik 
edilmiş bulunmaktadır. 

Maliyet tahminlerindeki en büyük artış is
timlâk değerinde olmuştur. Fizibilite raporun
da 300 milyon Tl. civarında düşünülen istimlâk 
bedelleri, takriben 1 milyar Tl. ye yükselmiş 
bulunmaktadır. 

1 -4 ) 
Keban Barajı inşaatı sırasında raslanan te

mel problemleri, mühim proje değişikliklerini 
gerektirmiş ve iş kalemlerinde büyük artışlar 
tevlideden ve dolayısiyle keşif artışlarına sebe-
bolan bu değişiklikler, inşaatın programlanan 
süre içerisinde tamamlanamamasına sebebol-
muştur. 

inşaattaki gecikmeleri esas itibariyle iş mik
tarındaki artışlar sebebiyle gecikmeler ve müc
bir sebepler yüzünden gecikmeler olmak üzere 
iki grup halinde mütalâa etmek mümkündür. 

İş miktarındaki artışlar özetle; Kaya dol
gu'da temel hafriyatından çıkan malzemenin 
kullanılmaması, mağara dolgusunun artması, 
projede derpiş edilmiyen diyafram duvarı in
şaatı, nehir tabanında kil çekirdek yerine be
ton çekirdek yapılması, temel şartları dolayı
siyle baraj temellerinin derine inmesi, Santral 
yerinin jeolojik sebeplerle değişmesi bununla 
ilgili olarak hafriyat ve beton hacmındaki ar

tışlar, keza aynı sebeple cebrî boru tülünün 
artması neticesindeki ağırlıktaki artış, taş oca
ğı yerinin değişmesi, batardoğun yükseltilmesi, 
tek sıra yerine çift sıra enjeksiyon yapılması
dır. 

Tünelleri su basması, şantiyede meydana ge
len iki grev hâdisesi, santral sahası altında bü
yük mağaraların mevcudiyetinin tesbitinden 
sonra yeni santral binası yeri araştırılması ve 
proje çalışmaları için santralda inşaat faaliyet
lerinin durdurulması gibi olaylar ise mücbir se
beplerdir. 

Belirtilen bu hususların maliyet bedeline 
inikasları, 2 - 1 ve 2 - 2 maddeleri için hazır
lanan I - II - III numaralı tablolarda gösteril
miştir. 

2 -1 ve 2 - 2 
Proje ünitelerinin ihale bedelleri, maliyet 

artışlarına göre 2 nci keşif ve artış yüzdeleri 
ile, 1970 yılı başına kadar yapılan harcamalara 
ait hususlar, birer tablo halinde hazırlanarak 
yazımıza eklenmiştir. 

2 - 3 
31 . 12 . 1969 tarihinden 31 . 3 . 1970 tari

hine kadar 40 282 000 Tl. istihkak tahakkuk 
etmiş ve bunun 22 766 000 Tl. sı ödenmiştir. 

4 . 5 . 1970 tarihine kadar, tahakkuk eden 
toplam istihkak ise 43 *426 000 Tl. ya baliğ ol
muş ve bunun 36 606 000 Tl. sı ödenmiş bulu
nulmaktadır. 

Yatırımın yıllara göre dağılımı aşağıdadır. 

(1 000 Tl.) 
1970 

inşaatın ödenek ihtiyacı 374 794 
Proje ödenek ihtiyacı 649 794 
(Enerji nakil hatları hariç) 

1971 1972 1973 1974 

344 426 273 542 162 373 25 042 
792 193 289 249 162 373 25 042 

2 - 4 
Fizibilte raporu maliyet hesaplarında, pro

jenin ihtiyacı olan kredinin faizi % 3,5, iç kre
di faizi ise % 6 olarak nazarı itibara alınmış
tır. 

Enerji nakil hatları ile ilgili olarak iç kredi
ler, Etibank tarafından Devlet Yatırım Banka
sından % 7 faizle temin edilmektedir, 
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DSİ oe yapılan işler için, iç finansman büt
çeden sağlandığından bir faiz ödeme durumu 
mevzuujbahis değildir. 

Amerika Birleşik Devletleri (AID Kamalı ile) 
Dünya Bankası 
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) 
Batı - Almanya Hükümeti 
Fransa Hükümeti 
İtalya Hükümeti 

Kredi Kaynağı 

AID 

EIB 

Almanya 
Fransız ve italyan 
kredileri 

Faiz Nisbeti 

ilk 10 yıl % 
% 2,5 Faiz 
ilk 10 yıl % 
% 2,5 Faiz 
% 3 faiz 

ilk 5 yıl % : 
% 3 faiz 

1 sonra 

1 sonra 

sonra 

Maliyet artışı dolayısiyle ihtiyaç duyulan 
ilâve dış kredi ihtiyacı 30 milyon Solarak tes-
bit edilmiştir. Bu kredinin 10 Milyon $ Avrupa 
Yatırım Bankası, 5 milyon $ Fransız Hükümetin
ce, 5 milyon $ italyan Hükümetince karşılanması 
ve bakiye 10 milyon $ nm ise iç kaynakları
mızdan sağlanması öngörülmüş bulunmakta
dır. İlâve kredi temini konusunda müzake
reler devam etmektedir. 

Evvelce alman kredilerde ödemesiz dev
reler olduğundan henüa vâdeleri gelmemiutir. 
Bu bakımdan tahakkuk etmiş borç yoktur. 
Halen kredilerin tahakkuk eden faizleri öden
mektedir. 

3 - 1 ) 
Fizibilite raporunda enerji maliyeti (4 

üniteli hal için) Santral çıkışında 2.34 krş/kwh, 
Yük merkezinde ise 3.657 krş/kwh tır. 

Bugünkü şartlar altında, maliyet artış
ları göz önünde bulundurularak yapılan ön-
çalışmalara göre, enerji maliyeti santral çıkı
şında 4,75 krş/kwh ve yük merkezinde ise 
5.75 krş/kwh olarak hesaplanmıştır. 

Fuel - Oil yakan termik santrellerde enerji 
maliyetinin Fuel - Oil vergileri haricolarak 8 

krş/kwh olduğu göz önünde tutularsa Keban 
projesinin rantabilites'ini kaybetmediği ortaya 
çıkmaktadır. 

Sağlanan dış kredilerin, miktar, faiz ve va
deleri aşağıda belirtilmiştir. 

40 000 000 
25 000 000 (En. Hatları için) 
30 000 000 
20 000 000 
10 000 000 
10 000 000 

135 000 000 

İtfa Süresi 

40 yıl vadeli ilk 9,5 yıl ödemesiz devre, 

30 yıl vadeli, ilk 7,5 yıl ödemesiz devre, 
25 yıl vadeli, ilk 7 yıl ödemesiz devre, 

15 yıl vadeli, ilk 5 yıl ödemesiz devre, 

Keban'da 8 ünite halinde yılda 6 milyar 
Kwb. enerji üretilecektir. Bu enerji miktarının 
büyüklüğü ve maliyetinin ucuzluğu karşısında 
Fuel Oil santrallerine göre kârlılık derecesi, 
Keban projesinin senelik izafi net kârını göster
mektedir. 

Keban projesindeki maliyet artışı, diğer ya
tırımları dolaylı olarak geciktirmekte ise de, 
maliyet artısının büyük bir kısmını teşkil eden 
istimlâk bedellerinin, halka dönmesi ve bunla
rın bir miktarının tekrar yatırım veya teşebbüs
lere yönelmesi, yurt ekonomisine müspet tesir 
eden hususlardır. 

Bu sebeplerle maliyet artışları ekonomimizi 
bir derece menfi yönden etkilemekle beraber, 
bunun son derece kritik bir problem olduğu 
ifade edilemez. 
3-2) 

Keban H.E.S. da 4 ünite halinde yılda orta
lama 5 milyar Kwh enerji üretilecektir. Proje
nin 27 ay gecikmiş olması sebebiyle, enerji kay
bı bu süre içerisinde 11 232 milyar Kwh dır. Or
talama satış bedeli 15 Krş. Kwh kabulü ile, ge
ciken bu süre içerisinde takriben 1,7 milyar Tl. 
lık bir meblâğ ortaya çıkmaktadır ki, bunun 
zarar olarak kabul edilmemesi iktiza eder. 

Enerji satışlarında iki unsur vardır. Birisi 
talep, diğeri bu talebi karşılamaktır. Keban 
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projesi geciktiği sürece, talebi karşılamak 
için tedbirler alınmış ve yeni santraller inşa 
edilmeye başlanılmıştır. 

Bu yeni santrallere, Keban barajı ve H.E.S. 
yapıldıktan sonrada lüzum hâsıl olacağı için, 
bunların inşası zarar olarak değil, fakat tesis 
tarihini Öne alma gibi mütalâa edilmelidir. 

Ünite adı karekteristiği Enerji 
maliyeti 

Kwb. 

Ambarlı 4-5 2 X 150 Mw = 300 Mw 8 Krş. 

Seyitömer 1-2 2 X150 Mw = 300 Mw 8 Krş. 

inşaatları programlarına uygun olarak de
vam etmektedir. Zamanında servise girmeleri
ne mâni teşkil edecek her hangi bir darboğaz 
mevcut değildir. 

3 - 4 ) 
Keban Barajı göl sahası altında, 92 yerle

şim yerinin arazi ve binalarının tamamı, 121 
yerleşim yerinin ise arazi ve binaları kısmen 
su altında kalacaktır. Bu sahalarda takriben 
30 000 nüfus bulunmaktadır. Bu nüfustan 
26 236 sı, göl nedeniyle başka yerlerde yerleş
mek zorunda kalacaklardır. 

Keban Barajı rezervuar sahasının alanı 68 
bin hektardır. Tapulu şahıs arazisi ise 33 230 
hektar civarında olup, bunun 2 930 hektarı ta
ban arazisi, 21 600 hektarı kıraç arazi ve 8 700 
hektarı da yamaç arazidir. Bölge zirai ekonomi 
etütlerine göre, ortalama olarak, taban arazide 
zirai gelir 900 Tl. hektar, kıraç arazide 500 Tl. 
hektar, yamaç arazide ise 300 Tl. hektardır. Or
talama olan bu değerler muvacehesinde, göl sa
hası altında kalacak olan arazilerde yılda 16 
milyon Tl. civarında bir zirai gelir kaybı mev-
zuubahsolmaktadır. 

3 - 5) 
Keban Barajı dolayısiyle teşekkül edecek 

göl nedeniyle, taşınmaz mallarının bir kısmı 
veya tamamı kamulaştırılan ailelerden, geçim 
imkânlarını kaybedenlerin, Devlet eliyle iskân 
ve istihdamlarının sağlanması maksadiyle, 1969 
yılında alman talep ve kesin taahhütname neti
celerine göre 360 ailenin tarımsal iskâna, 1 780 
ailenin şehirsel iskâna ve 1 325 ailenin de kamu 
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j Bu sebeple, bir zarar ve bu zararın bir kay-
! naktan karşılanması diye bir mevzu yoktur. 
' O OV 

I Keban H.E.S. nin ve ayrıca Gökçekaya 
I H.E.S. nin gecikmesinden dolayı bu santralle-
! rln enerji açığını kapanıak maksacıiyle inşa edi-
| len santraller: 

Proje 1969 sonuna 
maliyeti kadar harcama 

(1 000 Tl.) (1 000 Tl.) Bitiş 

409 000 289 000 4 ünite Şubat 1970 
5 ünite Ekim 1971 

700 000 76 000 1 ünite Şubat 1972 
1 ünite Kasım 1972 

sektöründe istihdamları programlanmış bulu
nulmaktadır. 

Yapılan çalışmalara göre, iskân ve istihdam 
projesinin toplam maliyeti 120 088 000 Tl. dir. 

Tarımsal iskân için alman satış tekliflerin
den şartnameye uygun olarak 46 ailenin iskâ
nını sağlıyacak genişlikte bir saha Diyarbakır 
ilinde tesbit edilmiştir. Bu sahaya ait satmalma 
işlemlerinin Haziran ayında tamamlanması hu
susunda çalışmalar yapılmaktadır. Bilâhara ha
zırlanacak işletme plânına göre, bu yerlerde 
proje tatbikatına geçilecektir, 

Şehirsel iskânın yapılacağı, Elâzığ ili civa
rındaki yerleşim yerine ait harita alım çalışma
ları tamamlanmıştır. Halen 1/1000 ve 1/5000 
lik haritaları hazırlanmaktadır. Bu yerleşim 
yerine ait yolların 1970 yılı içinde yapılması 
programlaştmrmıştır. 

istihdamla ilgili olarak, kamu sektöründe 
iş istiyen aile reisleri için gerekli iş münhalleri 
sağlanmıştır. Bu işyerlerine göre işçilerin seçil
mesi işlemleri yapılmaktadır. Bunu müteakip, 
yurt içi istihdam hizmetlerine başlanacaktır. 
Keza, yurt dışında istihdamları programlaştırı-
lanların da, kısa zamanda muamelelerine baş
lanacaktır. 

3 - 6) 
inşaatın bugünkü durumuna göre, barajda 

1972 yılı sonbahar aylarında su tutulmaya baş
lanacaktır. 

Su tutulmaya mütenazır olarak, istimlâk be
dellerinin ödenmesi ve ayrıca Devlet eliyle is-
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kân ve istihdam talebinde bulunanların da ye
ni yerleşim yerlerine intikalleri sağlanmış ola
caktır. 

2 - 1 - b maddesinde zikredilen, Keban - An
kara - istanbul enerji nakil hatlarının, Keban 
Hidro Elektrik Santralinden evvel tamamlana
rak enterkonnekte sisteme bağlanması ve böy
lelikle ters yönden şarj edilerek işletmeye alın
ması programlanmış bulunulmaktadır. 

Ankara - istanbul arası Eylül 1970 te ta
mamlanacak ve 154 Kw. ile yüklenerek işletme
ye açılacaktır. Keban - Ankara arasının ise 
1972 yılında ikmâl edilecek şekilde inşaatına 
devam edilmektedir. 

3 - 7) 
Doğu - Anadolu'da ele alınması öngörülen 

projelerden, 2 nci 5 yıllık Plân dönemi içeri
sinde, Hükümet programı olarak yer alan mev
zuların inşaatları, programlarına uygun olarak 
devam etmektedir. 

Diğer taraftan fizibilite raporunda, yük tah
minleri dört katagori müşteri üzerinden yapıl
mış olup bunlar, endüstri, ev ihtiyaçları, ticari 
ve ufak endüstri, Devlet daireleri ve sokak ay
dınlatmalarıdır. 

Endüstri katagorisine, büyük endüstri tesis
leri dâhil edilmiştir. Bunlar ise; 1964 yılındaki 
mevcut endüstri tesislerinin normal enerji ar
tışları, mevcut tesislerin tevsiatlan dolayısiyle 
enerji artışları ve yeni endüstri tesislerinin ih
tiyaçlarıdır. 

Doğu - Anadolu bölgesinde yeni kurulacak 
büyük endüstri tesisleri nazarı itibara alınma
dan dahi fizibilite raporu Keban projesinin 
rantabilitesini göstermektedir. 

Yani, enerji 600 - 900 Km. uzaklıktaki en
düstriye kadar taşmsa bile, proje ekonomik ol
maktadır. 

3 - 8) 
Keban'da üretilecek enerji, 380 Kw. lık ha

va hattı ile enterkonnekte sisteme ve 154 Kw. 
lık hatlarla da, Doğu - Anadolu'ya verilecektir. 
Böyle bir sistemde enerjinin ne kadarının Ba-

tı'ya ve ne kadarının da Doğu'ya verileceği hu
susunun bilinmesine imkân olamıyacağı aşikar
dır. 

Her bölge, geliştiği ve ihtiyaç duyduğu ka
dar enerjiyi Keban'dan çekebilecektir. 

Tahminlere göre 1974 yılında, Keban civa
rı ve Keban'a bağlı Doğu, Güney - Doğu Ana
dolu sistemi yılda 875 milyon Kwh enerji tüke
tecektir. Bunun 776 milyon Kwh'ı endüstri ih
tiyaçları için, 63 milyon Kwh ti da ev ticari ve 
küçük endüstri ihtiyaçları içindir. 

Tablo - I 
Madde : 9, -1 

Fizibilite raporuna göre ana î  kalemlerinin 
maliyeti 

Ana is kalemleri , Milyon Tl. 

2 - 1 - a) Baraj - Santral - Elektrik 
ve makina teçhizatı 935 
2 - 1 - c) Göl sahası relokasyonları 256 
2 - 1 - d) İstimlâkler 296 
2 - 1 - e) Müşavirlik hizmetleri es-
kalasyon, gayrimelhus, f ais ve diğer 
masraflar 613 

2.100 
2 - 1 - b) Enerji nakil hatları ve trafo 
merkezleri, (istimlâk ve irtifak hakkı 
masrafları dâhil) 983 

380 KW ve 154 KW. luk hatlar ile 
trafo merkezleri 3.083 

Xot : 

1. Enerji nakil hatları maliyetleri, fizibilite 
raporunun hazırlandığı tarihteki ve dünyada yeı-
pümış 380Kw. luk hat maliyetleri göz önünde bu
lundurularak hazırlan m ıstır. 

2. Ana iş kalemlerinde; DSİ ve Etibank ta
rafından ele alman işler ayrı olarak ejösierilmiş-
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TABLO — II 

Madde : 2 - 1 ve 2 - 2 
Mukayeseli proje maliyeti 

(1 000 Tl.) 

Ana iş kalemleri 

o» 

I - İnşaat 
1. Servis yolu - Şan. Tes. 
2. Baraj ve II. E. S. 

a) Derivasyon/tüneli 
Baraj ve H. E. S. 

e) Elek. Mak. Teçhizat. Gayrime]huz. 
makina Yön. Araş. Diğer 

d) Müş. Hühen. hizmetleri 
3. Göl sahası relokasyonları 

II - Etüt, plân ve proje 
III - istimlâkler 
IV - inşaat sırasında faiz 

V - Enerji nakil hatları 

Proje toplamı 

İhale bedeli 

1 628 794 
64 764 

1 132 775 
68 139 
696 891 

275 846 
91 899 

431 255 
208 286 
878 499 
63 000 

Bugünkü 
maliyet 

2 445 481 
65 391 

1 948 835 
51 122 

1 447 462 

353 353 
96 898 

431 255 
208 286 

1 047 499 
70 000 

Artış 

816 687 
627 

816 199 
—16 878 
750 571 

77 507 
4 999 

169 000 
7 000 

Oranı 

50 
1 
72 

— 2 
107 

28 
5 

19 
11 

1969 
h 

1 

2 778 579 
431 161 

771 266 
431 161 

992 687 31 1 

209 740 4 202 427 992 687 31 1 

Not : 

1. 1969 yılı hare amalarının kesinhesaplan halen tamamlanmadığından, değişebilir. 
2. Enerji nakil hatları için belirtilen maliyet; Keban - Ankara - İstanbul, Ankara Gökcekaya, 

ra İstanbul Trafo Merkezleri, Ankara ve İstanbul T. Merkezi tevsiatı, Kayseri Kapamtör is 
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TABLO — III 

Baraj, H. E. S. ve sekalasyon maliyetlerinin mukayeseli keşif artışı nisbetleri 
(1 000 Tl.) 

İsin cinsi 

İnşaat işleri toplamı (CCİ) 
1. Beton baraj inşaatı 
2. Batardolar 
3. HafrİA'at işleri 
4. Enjeksiyon, mağara, diyaf. dııv. 
5. Anabaraj inşaatı kaya, kil dolgu. 
6. Drenaj boraları v. s. 
7. Santral binası iç tesisatı 
8. Santral binası ince inşaatı 
9. Dolusavak kapak, ızgara 

10. Gezer vinç, emme, sul, ağzı kapak 
11. Karayolunda yapılı götürü işler 
12. Cebri bora imal ve montaj. 
13. Derivasyon tünel iıış. (ek iş.) 
14. Malzeme ve işedik eskalasyon 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet îsmen'in, Silvan İlçesinde yapılan silâh 
aran-masının sebepleriyle dair yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Haldun Jienteşeoğlu'nun 
avabı (7/669) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanınca 
3 azılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fatma Hikmet İsmen 

Kocaeli 

1. 8 . 4 . 1970 Çarşamba günü Silvan il
çesine jandarma ve komando birlikleri sabahın 
erken saatlerinde baskın tarzında girip, yüz
lerce evde birden silâh araması yapmışlar mı
dır? 

2. Eğer böyle bir arama yapmışsa, jan
darma birliklerinin elinde arama müsaadesi 
var mıydı? 

3. Ara/ma sırasında erkek ve kadınlar ya
taklarından kaldırılıp çeşitli işkence ve haka
retlere maruz bırakılmışlar mıdır? 

Ilı al e 
bedeli 

696 891 
208 099 
22 526 
89 477 
40 234 
224 640 
2 994 
14 425 
3 205 

20 544 
2 563 
716 

42 010 

İhale 
bedeline 
nisbeti % 

100 
30 
3 
13 
6 
32 
0.4 
2.1 
0.5 
3 
0.4 
0.1 
6 

Bugün kü 
maliyeti 

1 447 
368 
22 
74 
192 
392 

o •> 
14 
3 
39 
2 

59 
69 
160 

462 
760 
799 
422 
901 
805 
325 
425 
205 
983 
563 
716 
370 
052 
000 

Artış 
miktarı 

750 
160 

15 
152 
168 

19 

17 
69 
160 

571 
660 
273 
055 
667 
164 
384 

439 

360 
052 
000 

İhale 
bedeline 
c/c oranı 

107 
23 
0.04 

+ 2 
22 
24 
0.05 

3 

2.5 
9.5 
24 

4. Bütün bir ilçenin kuşatılarak terör ha
vası içinde topluca silâh araması yapılması 
mûtat mıdır? 

5. Yukarıdaki sorularda bahis konusu 
hususlar gerçek ise, Anayasamızdaki insan hak 
ve hürriyetlerine aykırı olduğu kadar, ülke
mizin bütünlüğü bakımından da büyük bir 
Tehlike teşkil eden bu gibi hareketlerin sorum
luları hakkında her hangi bir soruşturma açıl
mış mıdır? Ve bu hareketlerin bir daha teker
rür etmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
içişleri B'akanlığı 

Jandarma Genel Komutanyığı 
21 . 5 . 1970 

isth. 
Ankara 

7503 - 5 - 70 III. Ş. 2. Ks. 

Konu : Fatma Hükmet işmen'-
in yazılı soru önergesi cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Cumhuriyet Senatosu, Genel Sekreter
liğinin, 28 Nisan 1970 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 10450 - 6756, 7/669 sayılı yazısı. 
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Cumhuriyet Sena/tosu Kocaeli üyesi Fatma 
Hikmet işmen'in; Diyarbakır ili, Silvan ilçe
sinde yapılan silâh aramasiyle ilgili, olarak, 
Cumhuriyet Sena/tosu Başkanlığına sunmuş ol
duğu, 20 Nisan 1970 tarihli yazılı soru önergesi 
cevabıdır : 

1. 8 Nisan 1970 Çarşamba günü, Diyarba
kır İli Silvan ilçesinin Ferudun ve Kale Ma
hallelerinde Jandarma Birliklerince toplu si
lâh araması yapılmıştır. 

2. Jandarma birlikleri, bu aramayı, lüzu
munda, Hakkâri, Van, Bitlis, Muş, Diyarbakır, 
frlardin, Siirt, Bolu illerinde, toplu silâh aran-
ırasmı öngören, Bakanlar Kurulunun, 10 Ara
lık 1969 gün ve 6/12804 sayılı Kararnamesine 
atfen yapmıştır. 

3. Arama, Kanunun tâyin ettiği usule uyu-
lî-ak yapılmıştır. Her hangi bir vatandaşa iş
kence yapılmamıştır. 

4. Bütün bir ilçenin kuşatılarak terör ha
vası içinde topîhı silâh araması yapılması mu
tat değildir. Ancak Silvan İlçesine çok sayıda 
ksçak silâh girdiği istihbar edilmiş, görevin ge
rektirdiği kuvvet, zaman ve lüzumlu tedbirler 
alınmış bu suretle müspet sonuca ulaşılmış
tır. 

5. Yapılan arama ve tarama, tam mânasiy-
le Kanun ve nizamlar çerçevesinde, Anayasamı

zın ve insan hak ve hürriyetlerinin korunması 
için yapılmıştır. 

İSTH. : 7503 - 5 - 70 III. Ş. 2. Ks. 

Konu : Fatma Hikmet İşmen'-
in yazılı soru önergesi cevabı. 

Kanunlarımızın tâyin ettiği usule uyula
rak yapılan toplu silâh aramalarının, ülke-
n izin bütünlüğü bakımından büyük bir tehlike 
olarak görülmesinde, kanaatimizce isabet yok-
tır. Bilâkis yurttaşlarımızın güvenliğini te-
îuinat altına almak için yapılmaktadır. 

Bu aramada; 7 mavzer, 19 tabanca, 255 fi
şek. (4 ü Gasp, 15 i öldürme, 23 ü 6136 sayılı 
Fanuna muhalefet, 12 si de muhtelif suçlardan 
sani'k olmak üzere) 54 kanun kaçağı, 1 cezaevi 
firarisi, 139 paket kaçak çay, 20 kilo kaçak tü
tün ele geçirilmiştir. 

Görevini kanunun tâyin ettiği hudutlar içe
risinde basan ile yapan Jandarma personeli 
hakkında, bir soruşturma yapılması düşünülme-
r. iş, bilâkis değerlendirme cihetine gidilmiş
tir. 

Arz ederim. 
HaldunMemteşeoğlu 

içişleri Bakanı 

8. — DÜZELTİŞ 

1374 e ek S. Sayılı teklifin 5 nci sayfasının 
sonundaki (Malatya/N. Akyurt) ve Tabiî 
Üye/S.özgür) ün adları altına (Muhalifim) ke
limesi eklenecektir. 
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«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret 
"ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bası 

maddelerini değiştiren kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

AFYON KARAHlSAR 

Kemal Şemocak 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 

Nuri Demirel 

TABİÎ ÜYELER 
!Ekrem Acuner 
Refet Akşoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya kat.ılm »yanlar 

Açık üyelikler 

183 
45 
30 
14 

1 
135 

3 

[Kabul edenler] 

ELAZIĞ ! MANİSA 
Celâl Brtuğ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Doğan Barutçuıoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

[Reddedenler] 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 

BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 

[Çekinser] 
AĞRI 

Salih Türkmen 

[Oya katılmıyanlar] 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdüek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURB A ŞK ANIN-
C<i SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 

KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

M. Şükran üzkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Ü.) 
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ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk.V.) 

AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (î. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarbcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar GHilez 
(B.) 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (î. Â.) 
Tüy a Termen 

ÇOEUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâiıattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Engeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçme 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
LûtfiTokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA. 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak. 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertıürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayur t 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün (1.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
meçimi. 

B - ÎKtNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

l î 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

P7 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Al tan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
îabınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri-
r in değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 

(.2 211; 2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıt
ıma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(i 0/33) 

3. — «Ticaret ve Sanayi Odaları, «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsa
ları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Biriliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
r etni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/59; Cumhuriyet Senato
su 2 282) (S. Sayısı : 1374 e ek) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 6 . 1970) (Ret) Bitiş tarihi 9.6.1970 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
I'-chmet ünaldı'nm, içtüzüğün 87 ve 88 ncî 
maddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

....>... >&<. 



Topkntı : ̂  CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J 3 7 4 © © ^ 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», 
«Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /59; 
Cumhuriyet Senatosu 2 /282) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 22) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.3. 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 202 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 3 . 1970 tarihli 52 nci Eirleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Tica
ret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun "bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferrııh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 .11 .1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 2, 6 . 3 . 1970 tarihli 50 ve 52 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 22) 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler 9.3. 1970 

Komisyonu 
Esas No : 2/282 

Karar No : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 3 . 1970 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ti-



caret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, Komisyonumuzun 9 . 3 . 1970 
tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin getirdiği yenilikler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun 
teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
31. Güler 

İstanbul 
Şf. Akyürek 

Balıkesir 
A. Sarlıcalı 

Sözcü 
Muş 

t. Bingöl 

İsibaaiibul 
H. Berkol 

İeel 
L. Bilgen 

Kâtip 
İzmir 

Söz lıaıkkım mahfuzdur 

N. Çağatay 
Konya 

31. Varışlı 
Erzincan 

F. Bay soy 

Gaziantep 
/. T. Kutlar 

Afyon Karalıisar 
31. K. Karaağaçlîoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Tica 
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

hâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi 

HABBE 1. — 5590 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

vo 
Madds 4. — «Ticaret Odaları» nın kuruluş 
çalışma sahaları ilçe belediye sınırlarıdır. 
& Sanayi Odaları» nın kuruluş ve çalışma sa-
arı il sınırlarıdır. 
:Ticaret ye Sanayi Odaları» nm kuruluş ve 

îşrıa sahaları tacirler için merkez ilçe be-
iya sınırı, sanayiciler için il sınırıdır. 
Yukardaki yazılı faaliyet sahaları dışında 
"iı tacirlerin, bu yerlerde 8 nci maddeye 
e ajanlık tesisi de mümkün olmadığı tak-
ie, ist Ekleriyle, en yakın odalara, yönetim 
ulunun kararı ile kaydolunmaları mümkün-

r. 

MADDE 2. — 5530 sayılı Kanunun 8 nci 
i i e s i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Bir yerde mevcut tacirlerin 
miktarı başlı başına bir odayı yaşatmaya kâfi 

kal 
p:zr 
ûh 
kur 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMÎSYONU 
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1374 e ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin I 

gelmediği takdirde oradaki müseccel tacirle
rin % 51 inin yazılı isteği ve bağlanmak iste
diği oda meclisinin muvafakati üzerine en ya
kın ticaret ve sanayi odasına veya ticaret 
odasına ajanlık olarak katılmalarına Ticaret 
Bakanlığınca izin verilir. 

Bir ildeki sanayicilerin miktarı başlı başına 
bir odayı yaşatmaya kâfi gelmediği takdirde, 
merkez ilçede kurulu ticaret odasına kaydo-
larak ticaret ve sanayi odası adını alırlar. 

Ajanlık bir şahıs tarafından temsil olunur. 
Ajanın mahallî tacir veya sanayiciden ol

ması şarttır. 
Ajanlığın ayrılması veya kaldırılması da 

kuruluşlarındaki esaslara göre yapılır. Ancak 
bu ayrılma veya kaldırılma, taraflarca en az 
bir ay evvel haber verilmek şartiyle mütaakıp 
yıl başında yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümle
rine, üç ay içinde ticaret odaları, sanayi oda
ları ve ticaret ve sanayi odaları, uymaya mec
burdur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünün bu 
kanuna uymıyan maddeleri üç ay içinde dü
zeltilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ada
let ve Ticaret bakanları yürütür. 

0. Senatosu (S. 

Malî ve iktisadi işler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

GEÇİCİ MABDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen 1 nci geçici madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen 2 nci geçici madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul ©dilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 4 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Sayısı : 1374 e ek) 
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Bütçe ve Plân komisyonu Başkanlığına 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, Ticaret Bankası Gürhan Titrekın, mezkûr teklifin ko
misyonumuzda da görüşülmesine 'dair olup Genel Kurulun 21 . 5 . 1970 tarihli 74 neü Birleşimin
de okunup kabul edilen önergesi ile Başkanlık Divanının 25 . 5 . 1970 tarih ve 28 sayılı kararı uya
rınca ilişikte gönderilmiştir. 

Müddetli 9 Haziran 1970 te sona ereceğinden ;m ye:; 3 Haziran 1970 tarihine kadar müzakere
sinin bitirilerek Başkanlığımıza gönderilmesini rina evlerim. 
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Yüksek Başkanlığa 

Millet (Meclisinin 6 . 3 . 1970 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen ve hakkında Malî ve İktisadi İşler Komisyonunca tanzim olunan 9.3.1970 
tarihli ve lEsas No. 2/282, Karar No. 4 sayılı raporun Genel Kuruldaki müzakereleri sırasında 
komisyonca yeniden görüşülmek üzere geri alınan; ancak, İM alî ve İktisadi İşler Komisyonunca, 
İçtüzüğün 23 ve 36 ncı maddeleri gereğince tahsis edilen süre içinde karara bağlanamıyan; daha 
önce Ticaret Bakanı tarafından verilerek Genel Kurulun 2 1 . 5 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde 
kabul edilen önergeye müsteniden vee Başkanlık Divanının 25 Mayıs 1970 tarihli ve 28 No. lu ka
rarı uyarınca Komisyonumuza havale edilmiş bulunan; «'Ticaret ve Sanayi Odaları,» «Ticaret 
Odaları,» «Sanayi Odaları,» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, 
Komisyonumuzun 28 Mayıs 1970 tarihli 16 ncı Birleşiminde, Ticaret Bakanı Sayın Gürhan Tit
rek ile Sanayi Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 'Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif, 5590 sayılı Kanunun 4 ncü ve 8 nci maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle, Sa
nayi Odalarının çalışma sahalarının genişletilmesi hususunda Ticaret Bakanlığına tanınmış bulu
nan yetkinin kaldırılmasını ve her ilde bir sanayi odası kurulmasını öngörmektedir. 

Teklifin Komisyonumuzdaki müzakereleri sırasında, Ticaret Bakanı ve Bakanlık temsilcileri, 
günümüzün iktisadi ihtiyaçlarına uygun olarak 5590 sayılı Kanunun noksan yönlerinin düzenlen
mesi maksadiyle yapılmakta olan genel tadil çalışmalarının 1970 Haziran ayı içinde tamamlana
rak, hazırlanmakta olan kanun tasarısının süratle yasama organına sevk edileceğini, bu itibarla, 
münferid değişikliklerin olumsuz sonuçlar verdiği de dikkate alınarak, teklifle öngörülen husus
ların, sözü edilen tasarının genel prensipleri içinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağını; ve 
esasen, halen yürürlükte bulunan hükümler de, müstakil sanayi odası kurulmasına engel teşkil 
etmediğinden, teklifin hemen kanunlaşmasını zaruri kılan şartların mevcut bulunmadığını, bu se
beple kanun teklifine katılmadıklarını ifade etmişler; ayrıca teklifte öngörüldüğü şekilde, icabında 
sanayi odalarının çalışma sahalarını genişletmek üzere Ticaret Bakanlığına tanınmış bulunan yet
kinin kaldırılması halinde, Bakanlığın, genel menfaatlere ve iktisadi gelişmenin icaplarına uygun 
olarak hareket edebilmesi imkânının da ortadan kaldırılmış olacağını belirtmişlerdir. 
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Sanayi Bakanlığı temsilcisi, Bakanlığının, yukarda ifade edilen gerçeklere aynen katıldığını ve 
bölgesel sisteme son verecek olan teklifin, güçsüz kuruluşların ortaya çıkmasına yol açacak niteliği 
dolayısiyle bir yarar sağlamıyacağını beyan etmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sürükleyici sektör ola
rak öngörülen sanayi sektörünün gelişmesi bakımından, iktisadi şartların uygunluğu ölçüsünde 
müstakil sanayi odalarının kurulmasında bir sakınca olmadığını; ancak bugünkü mevzuat muvacehe
sinde dahi bu imkânın mevcut bulunması sebebiyle, konunun, hazırlanmakta olan tasarı çerçevesin
de düzenlenmesinin, bütünlüğün muhafazası yönünden daha yararlı olacağını ifade etmiştir. 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve (Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi; Ticaret Bakanı 
tarafından ileri sürülen görüşlere aynen iştirak ettiklerini belirttikten sonra, teklifin 1 nci mad
desiyle değiştirilmesi öngörülen 4 ncü maddenin, tedvin tekniği yönünden de mahzurlu bulundu
ğunu, filhakika metinde: Ticaret Odaları için '«ilçe belediye sınırı» nm, Ticaret ve Sanayi Odaları 
için «merkez ilçe belediye sınırı» nm, Sanayi Odaları için de «il sınırı» nm öngörüldüğünü, bu su
retle mülki taksimatta yeri olmıyan bir tasnif yapılmasının yamsıra, aynı mahiyetteki kuruluşlar 
için bu şekilde farklı sınırlar tesbitinin hiçbir ilmî ve fiilî mesnedinin mevcut bulunmadığını; 
ayrıca teklif metninin kanunlaşması halinde, iktisadi ve coğrafi bakımdan tam. bir bütünlük arz 
eden ilçelerde dahi ayrı odalar kurulmasının, di.yer bir ifade ile mevcut odaların parçalanmasının 
kaçınılmaz bir sonuç, olacağını; nihayet, asıl fonksiyonları bakımından temsili bir karakter taşıyan 
bu nevi kuruluşların, özel menfaatleri değil, çeşitli mı sloiklerin dâhil olduğu iktisadi sektörleri tem
sil. ettiği de dikkate alınarak, bunların parçalanmalarının önlenerek, aksine büyük üniteler haline 
getirilmesinde zaruret buunduğunu beyan etmiştir. 

•Ticaret ve Sanayi Bakanlık]an ile Devlet Planlama Teşkilâtı ve Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yukarda özetle arz edilen görü deri muvacehesinde, r>f)90 
saydı Kanunun 4 ncü ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesini öngören kanun teklifi; yürürlük
teki hükümler, 'müstakil sanayi odası kurulmasına engel tesjkil 'etmediğinden; ayrıca, ihtiva ettiği 
hükümler bakımından uygulamada, terviç cdilemiyocek sonuçların ortaya çıkmasına sebebolacak 
nitelikte görüldüğünden; diğer taraftan, genel oü1 değişiklik tasarısının hazırlanmakta bulun
du" ğu da dikkate alınarak". Komisyonumuzca İv; 
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