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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

85 nci Birleşim 

13 . 4 . 1967 Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. -r- Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Sivas Milletvekili (riyasettim Du-

man'm, kış mevsiminin uzun ve şiddetti! 
geçmesi sebebiyle Sivas ilinde hayvıan 
yeımi darlığı çdkildliği, çiftçilere yeterli 
kredi verilmediği, iş bulmada .güçlükle 
karşılaşılldığı ve son günlerde su talkın
ları olduğa, bu konularda tedbirlerin alın
ması gere'ktiği hususunda demeci. 

Sayfa 
92:93 

94 
94 

94 

94:95 

2. — Petrol Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin 
iki ay daha uzatılmasınla dair tezkeresi. 95:98 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Eisenıgin'in, Millî Savunma Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi 98 

4. — Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'm, Bayındırlık Komisyonundan çe-
iki'ldiğine dair önergesi. 

5. — Haklarında öncelikle görüşülme 
Ikararı verilen işler dışımda gelecek Birle-

98 

Sayfa 
simin ilk saatinde ele almaealk konulara 
dair Başkanlığın açıklanması. 98 

5. — Görüşülen işler 98 
1. — Ereğli Demir - Çelik Fabrika- . 

lan Türk Afonim Şirketi kâr hisseleri 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye Ve 
Plân komisyonları raporları (1/162) (S. 
Sayıs ı : 192) 98:99,99:110 

2. — 193 sayılı Oellir Vergisi Kanu
nunun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 11 . 2 . 1966 
tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/156) (S. Sayısı : 112) 99 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
35 ncli '.maddesinin (c) fıkrasın a 4092 sayı
lı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 
ve bu kanuna geçici bir madde ekliyen 
350 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
ikamın tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 99 

4. — İş kanunu tasarısı ve Tıarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık 
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Sayfa 
ve Sloisyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, 
Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân komis-
yıonlarmdlan seçilen 2 şer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/232) (S. Sa. 
yıisı : 160) 110:133,138,141 

Sayfa 
5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru

lu Kanununun bâzı maddelerinin dcğişti-
ralınelsiine ve bâzı fıkralar eklenımeisine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/268) ('S. Sayısı : 157) 135:137 

'««•— 

GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Ağrı Milletvekili Abdülbârİ Akdoğan, sana
yide fuel - oil yerine linyit kullanıl'majsınrn fay
dalarına dair ve 

Samr>un Milletvekilli İlyaıs Kılıç da, karadc-
niz tütün piyaHaismda alıım fiyaltlarının düşük 
•olduğuna ve Tekelin gerektiği şekilde testek-
İcrae alımları yapmadığı hakkında gündem dışı 
derneçite bulundular. 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodaımanıoğlu'nun, 
«F.lkir ve sanat eserl-erlinü derkime kanun tekli
fi» niın Milî Eğiıtitm, Plân ve Adalet kamivsyon-
larmdan seçilecek 5 er kişiden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dal'r önergesi kabul 
olundu. 

Çanakkale Mllleit vekili Cihad Baban'ıın, yer
li ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve ekonomik 
cephelerini bütün ayrıntılarıyla aydınlatmak 
üzere Anayasanın 88 noi maddesi gereğince bir 
Meclis araŞtırimasma dair önergesi okundu. Araş
tırana açılıp açılmaımaisı hususu gelecek Çarşam
ba günü yapılacak birleşimde görüşüleceği bil
dirildi. 

Urfa Milletvekilli B'ehilce Bora/n ve 2 arkada
şının, Amerika Birleşik Deıvldtleriiyle momle-
ket'iımiz arasında akdedilen ikili anlaşmalar ko
nusunda Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca 
b'ir Meclis Araştırması yapılmasına dair önerge 
>si, üzerimde yapılan görüşmelerden sonra, red 
dolundu. 

Sinop Mlillıotv'dlcilıi Hilmi İşgüzar'm, bilû'muır 
resmî binalar için Ankara'da her yıl ödenen kira 
'bedellerinin miktarına ve binalarda yapılan ta
dilât ve tamiratın kiıme aüdolduğuna ve 

Van Milletvekili M. Salim Yıldız'in, Van il, 
inlin Çatak - Narlı yolu inşaatının noksansız 

olarak ne zaman bitirileceğine dair sorularına 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, 

Van Millıdbvidkili M. Sal-llı Yıldız'm, Van'ın 
Oaıtak il-çeal'min elektriğe kavuş1 turalması konu
landa bir etüt bulunup bulunmadığına ve 

Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde 
üir baraj inşasının programa alınıp almımadığı-
na dair sorul a rina Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Hakanı Rıefcit Sezgim, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Adapazarı - Karaisu tuıûstik yolunun yeniden 
düzcnlenımcisinin düşünülüp düşünülmediğine 
'dair sorusuna Bay indini ık Balkanı Orhan Alp ve 

Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana 
gelen âfet ve sel bat-(kınları sonucunda ne ka
dar -maddi zararın tefelbit edilmiş olduğuna ve 
zarar gören ilçe ve köylere ne çeşüt yaridım ya
pıldığına dia'iir Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
(Çalışma,, Enerji ve Talbiî Kaynaklar, İmar ve 
tokan ve Köy İşleri balkanl arından sorusuna da 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Iiefeit Sezdin 
cevap verdiler. 

Manisa Milletvekili ıSami Bmic'ioğ'lu'nun, 
iorgama ile Akhisar arasında yapılması takar-
ü r eden asfalıt yolun 1966 yılı içimde yapılıp 
'apılımıyacağma dair Bayındırlık Bakanından, 

Servet transferi yoMyle (memleketlimize ne 
1 r./. malların girdiğine ve bu müsaade belgele-
- ıı'n kiımleıre verildiğine dair Ticaret ve Maliye 

ramlarımdan, 
Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 

; ']• öğrenmemin, derste talebelerine «Allah yok-
•> mealimde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
ji'iyaıtm doğru olup oilımadığma dair Millî 

Ağ'j&hm Bakanından, 

92 — 
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Konya Milletvekili Vefa Tanır.'ın, Haz/inenin 
mülkiyet veya tasarrufu altında bulunan tarı
ma elverişli toprakların icara verilmesi işle
minde, hangi objektif kıstaslara göre hareket 
©dilmekte olduğuna dair Maliye Bakanından, 

Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, Van'm, 
Muradiye ilçesinde IkuruknaJsı mutasavver 
Bmdiımalhi Hıldno - Elektrik Santralimin hazır
lıklarımın biıbip bitmediğine dair Enerjii ve Ta
biî Kaynalklar Bakanından, 

Van ili ilçeden geçen Alklköprü ve Kurabaş 
derelerinim ıslahının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Enerji ve Tıalbiî Kaymaklar Bakanın
dan, 

Van ili Erciş 'ilçesinde yapılması düşünü
len Koçköprü Barajı >ebü!tlerllnin ne safhada ol
duğuna dair Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Baka
nından, 

Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen de
renin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Talbiî Kaynalklar Bakanından, 

Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10 -
12 köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı 
konusunda bir hazırlık olup akmadığına dai'r 
Enerji ve Tıalbiî Kaynaklar Balkanından, 

Van ilimde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasınım düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Talbiî Kaynalklar Bakanından, 

Van - Gevaş Beyaıkı sulama projesinin ye
niden ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından, 

Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Millelbvekili Reşat Ö'zarda'nın, 

Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine ve Ereğ
li yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/538) 

2. — Aydın Milletvekili Nafhİt Menteşe'nin, 
Aydın ili 'hudutları, içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair sözlü soru önergesi, Mali
ye, Adalet ve Enerjii ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/539) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'num, 

Bölge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından ve, 

Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yolıiyle 
Ereiş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeeeğine dair Bayındırlık Bakanından 
alan sözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurul
da ikinci defa hazır bulunmadıklarından düştü. 

İstanbul Milletvekili Osman özer Un, İstan
bul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı olacak 
olan Alibey Barajı hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanından 
sözlü sorusu, soru sahibinin talebi üzerine ge-
riverildiği 'bildirildi. 

188, 189, 190, 197, 202, 218, 219, 226, 235, 
240, 241, 242, 245, ve 251 sayılı sorular ilgili 
Bakanlarım, 

230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, * 239, 247 
248, 249 ve 252 sayılı sorular, soru sahiplerinin 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları ve, 

184, 185, 186 ve 198 'sayılı sorular da soru 
sahibinin izinli olmaları sebebiyle gelecek soru 
°;ününe bırakıldı. 

13 . 4 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime 19,07 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvokil'i Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/540) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına daiır sözlü soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/541) 

Yazılı soru 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 

savcılara teminat verilmesinle dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderıilım iştir. 
(7/358) 

SORULAR 

— 93 — 
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GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Ay ve diğer gö/k cisimleri dâhil, uzayın 

keşif ve kullanılmasında devletler'n f.aaMyct1 

rini yöneten ilkeler hakkında Andlaşmanm 
lonaylaırmasımn uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarııs. (1/353) (Dışişleri K"miısyonuna) 

TEKLİFLER 
2. — Edirne Milletvc'kiti Türkân Seçkinin, 

Osmanoğlu 308 doğumlu M ellim ef Bıaytok'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak-

' mda karran teklifli. (2/480) (Maliye ve Plân 
'':/misyonlarıma) 

3. — G'aızirmltep Milletvekili Naşit Sarıca ve 
i'rlıareli Milletvekili Oılbaıı Tüıikikan'ın, 1 nci 

'ıhan Ilarlbi ve İstilklâl harflilerinde yapılan 
uıharebelorde üstün hizmet gösteren 1309 do-

M;U !İU Abdullah Yaşar Köker'e vatani hizmet 
'h M*tiıb";nden maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifi. (2/48.1.) (Mıallye ve Plân komisyon-
'1 arına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekiil Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama yapılacak. Saym üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

i Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. Müzalkere için gerekli çoğunluk mevcut
tur, müzakereye başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •— Sivas Mületveki Gıyasettin Duman'ın, 
kış mevsiminin uzun ve şiddetli geçmesi sebe
biyle Sivas ilinde hayvan yemi darlığı çekil
diği, çiftçilere yeterli kredi verilmediği, i§ bul
mada güçlükle karşılaşıldığı ve son günlerde su 
taşkınları olduğu, bu konularda tedbirlerin alın
ması gerektiği hususunda demeci. 

- BAıŞKAN — Saym Gıyasettin Duman, Si
vas'ta ru'kulbuian sel bas'kını, hayvan yemi dar
lığı ve iş'sizHi'k konuları üzerinde gündem dışı 
sıö'z istiyorsunuz. Sivas'da sel baskını yeni zuhur 
etti, dün vu'kubuldu. Buyurunuz efendim. Lüt
fen sözünüzün beş dakika ile kayıtlı olduğunu 
unutmayınız. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Saym 
Baş'kan, saym milletvekilleri; bu yıl Orta ve 
Doğu - Anadoluda kış uzun sürmüş halıen Sivas 
vilâyetinin hâzı bucak ve köyleri karla kapalı 
Ibir durumdadır. Hayvan yemi darlığı hat bir 
safhaya gelmiş. Vatandaş kendi yiyeceğini ve 
tohum için ayırmış olduğu buğdayını hayvanla
rına yed'irmeik meöburiyoftinde kalmıştır. İl ve 
havalisinde şiddetli kışın hüküm sürmesi ye-t-
meızmiş gibi işsizlik ve darlık son haddine gel
miştir. B'cş da'kikalı'k zaman içinde mahallin 
bâzı dert, dilek ve temennilerini Yüksek Mec
lisin bilgilerine arz etmek istiyorum. 

Her gün Hükümet yetkilileri sıkıntıların gi
derildiğini, yeteri kadar kredi verildiğini beyan 

94 
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etme'kte iseler de hakikat hiç de böyle değil
dir. Sivas vilâyetinde salahiyetli mercilerden 
ve vatandaşlardan aldığımız mdktuplandan an
ladığımıza göre, vatandaşlara yeteri kadar kre
di verilmediği gibi hayvan yemi de yeteri ka
dar gönderilememiştir. Büyük baş hayvan ba
şına günde bir lira yem bedeli hesaıbedilerek 
kredi verilmek istenmektedir. Ankara'ya kadar 
gelen hemşehrilerimiz senatör ve milletvekille
rini ban'ka banka dolaştırmaktadırlar. Artık 
vatandaşın tava'ssutsuz iş görebilmesi zamanı 
(gelmiş ol'sun. Hükiimet yetkililerinden iligilalerc 
'bu hususlarda emir verilmesini temenni etmek
teyiz. Takdirinize arz ediyorum bir lirahfk yem 
'bir hayvanı bir gün idare edebilir mi? 

Saym arkadaşlar, hengün TRT den öğreni
yoruz, sayın bakanlarımız İstanbul ve İzmir il
lerinde tetkikat yapmaktadır. Hatırımıza ge
len şu: saym bakanlarımız, hiç radyo dinleyip 
gazete o'kumuyorlar mı? Doğu ve Orta - Ana
dolu'nun milyonlarca insanının sıkıntı ve ıstı
rabı hengün gazetelere intikal etmektedir. Sa
yın bakanlarımızın her ne kadar mahrumiyet 
bölgesi ise de, arada bir de Dnğu ve Orta Ana
dolu'da tetkik gezileri yapmalarını, dertli hem
şehrilerimizle hemdert olmalarını istemek hak
kımız olsa gerek. Bizim sofralarımızda havyar 
bulunmaz ama madmak çorbası boldur. 

Saym milletvekilleri, Sivas vilâyetinde İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna iş için müracaat eden va
tandaşlarımızın sayıısı 35 bin kişidir. Sivas vi
lâyetindeki işsizlik ve sıkıntıyı dile getiren gün
lük gazetelerden iki pasaj okuyorum. 30.(3.1967 
t a."Dlıli Tercüman Gazeteısi : 

«iSivas ilinde PTT Başmüdürlüğüne alına
cak 50 müvezzi için 433 kişi müracaat etmiştir.» 

Cumhuriyet Gazetesi : 
Sivas'ta alınacak 11 itfaiyo erliği için 1 500 

kişi müracaat etmiştir. 

Sivas şehrimiz Belediye İtfaiye. Amirliğin
de açık bulunan İ l itfaiye erliği için 1 500 kişi 
müracaat etmiştir.» 

Sayın arkadaşlar, bütün bu sıkıntılar az gel
miş gibi, havaların birden bire ısınması sonucu 
karlar erimiş ve şehrin ortasından goçme'kte 
olan Murdar ırmağı taşırmıştır. Kcpçelıi mev
kiinde bulunan 200 dükkân tamamen sular al

tında kalmış marangoz, tesviyeci, tornacı, soba
cı ve bakırcı esnafına a'idolan dü'kkânlardaki 
tezgâh, torna ve diğer araçlar kullanılmaz hale 
ıgclmi'ştir. Zarar bir milyon lira civarındadır. 
Eğer böyle bir âfet bakanlarımızın hengün uğ
ramak istedikleri bir - iki vilâyetimizde vukua 
(gelmiş olsa idi, sayın bakanlarımız gece demez 
uçalkla vak'a mahalline giderlerdi. 

Saıym Hükümet Balkanından istirhamım, 
zaman geçmemiştir. İlgili bakanlarını Sivas vi
lâyetine göndensin ve yufkandan beri arz ettiğim 
hususlar yerinde tetkik edilere'k hemşehrileri
mizin dert ve dileklerine tercüman olunsun, za
rar' görmüş esnafın banka borçları tecil edilsin, 
zararlarını telâfi edecek miktanda kredi veril
mesi için ilgililere gere'kli direktifler verilisin. 
Yüce Meclisin sayın üyelerini s'aygiyle selâm
lar, Sivaslı hemşehrilerime geçmiş ol'sun derim. 
(Alkışlar). 

2. <— Petrol Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, komisyonun görev süresinin iki ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Pet
rol Araştırma Komisyonu Başkanvekilinin Fet
işi Komisyonu çalışmalarının bir müddet daha 
uzatılm'a'sı hakkında bir önergesi varıdı,r, onu 
.okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Büyük Meclisin 225 No. lu kararı ile, Petrol 
u r u hattının kurulacak bir şirkete devredilme
di, bu şirket hisselerinin % 49 oranında özel ki-
j'ilone satılması İpraş ve Ataş Rafinerilerinin 
geııişletilmeısin'e izin verilmesi, genel petnol po
litikasının incelenmesi ve ham petrol fiyatları 
:1e dünya petrol fiyatlarının ve ithal edilen pet-
'olde daha fazla fiyat indirimi sağlama im'kân-

1 arının ve ham petrolün taşınmasında millî 
menfaatlere en uygun yolun araştırılması, Pet
rol Kanununun bugünkü ihtiyaçlara ve millî 
.menfaatlere aykırı hükümlerinin düzeltilmesi 
konularında gere'kli İncelemenin yapılması ve 
bilgi edinmesi için Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca teş'kil olunan Komisyonumuz, 
muntazam ve devamlı çalışmasına rağmen ko
nuların ehemmiyeti ve çokluğu sebebiyle çalış
malarım tamamlıyamadığından müddetin biti-
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•minden itibaren 2 ay dıha uzatılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Petrol Araştırma Komisyonu 
- Başkanvekili 

Samsun 
S elâh aittin Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, söz mü 
istiyorsunuz? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

B'aşkan, değerli arkadaşlarım, petrol konusu 
üzerindeki Araştırıma Komisyonu çalışmaları 
uzayıp gitmektedir. Hatırlarsınız, geç enlerde 
ide bir mülddet temdi» talebinde bulundular, 
Yüce Meclis kabul buyurdu. Bu defa tekrar 
tomdit talelbi ile karşınıza gelmiş bulunmakta
dır. Komisyon oys'a geçenlerde petrol borusu
nun halka ısaitılması ile ilgili Hükümet tasar
rufu burada konuşulurken bu konuda Hükü
met her çeşit çalışmayı yaptığını, konuyu bü
tün detayları ile bildiğini, binaenaleyh bu bilgi 
ve şuur iledir ki, bu boruyu halka satm'aya da 
Ikararlı olduğunu beyan «tti. Görüyoruz ki, Hü
kümetin bu derece hazır olduğunu beyan ettiği 
ıbir konuda komisyon aylardan beri hâlâ me
selenin eıhemmiyct ve ciddiyeti' bahanesiyle ça
lışma yapmaya muhtacolduğunu söylemektedir 
Binaenaleyh, bu iki sorumlu organın beyanları 
arasındaki tezat bizi tereddüde düşürmektedir 
Binaenaleyh, ya Hükümet bugün idare etmekte 
olduğu hu sektör hakkında doğru dürüst bilgi 
s'ahilbi değil, yaıhüt Komisyon gereği gibi çalış
mamaktadır. Binaenaleyh oylarınızın isabetle 
kullanılmasına yardımcı olmak üzere Komisyon 
Başkanından ve Hükümetten izahat rica ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelik'baş. 
FETHİ Ö E L İ K B A Ş (Burdur) — Komisyon 

izahat verecekse, sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Petrol Araştırma Ko
misyonu Başkanvekili Selâhattin Kılıç?. Yok. 
Komisyon adına bu konuda beyanda bulunacak 
yetkili bir zat var mı? Yok. Buyurunuz Çelik-
ıbaş. («ıSelâlhattin Kılıç geldi» sesleri). 

Sayın Kılıç, lütfedin, önerge gönderiyorisu-
nuz Riyasete, kendiniz celsede bulunmuyorsu
nuz. Petrol Komisyonunun çalışmalarının bir 
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müddet daiha uzatılması hakkında Sayın Ko
damanoğlu arkadaşımız izahat istedi. İzathat 
lütfedecek misiniz ? 

SELÂHATTİN KILIÇ (Samsun) — Hay
hay efendim. 

. BAŞKAN — Buyurun. 
PETROL ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ

KANVEKİLİ SELÂHATTİN KILIÇ (ıSamsun) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Mec
lisimiz tarafından kurulan Petrol Araştırma 
Komisyonunun ikinci bir defa daha iki ay ça
lışma süresinin uzatılmasını büyük Meclisten 
ica etmiş hulunuyarum. Bugüne kadar Komis

yonumuzun Meclis tarafından verilen 4 sipe-
siCik konu ile petro'lle ilgili genel olarak politi
ka konularını içine alan beş önemli konu üze
rinde faaliyet sarf etmiş bulunmaktadır. Bu 
vesile ile muhtelif devlet müesseselerini şim
diye kadar dinlemiş bulunmaktayız. Komisyo
numuzun her üycisi pek çok sualler sormuştur 
ve aşağı - yukarı bir müesseseye sorulan su
allerin yüzü açtığı da görülmüştür. Muhtelif 
müesseseler yegân yegân bu suallere cevap 
hazırlamak durumumda kalmıştır. Komisyon 
çalışmalarının uzaması seibep]erinden birisi bu
dur. 

Gerçekte Komisyon, bizim de dilediğimiz 
kadar, kesif bir çalışma yapamamıştır. Muh
telif parti gruplarının faaliyetleri ve araya gi
ren tatiller sebebiyle gerçekten daha kesif bir 
çalışmayı yapabilecek olduğumuz halde tam yüz
de yüz randımanla çalışmıştır diyemem, zannede
rim Komisyon üyeleri arkadaşlarımız da buaa 
ittı'ba ederler. Bu sebepten çalışmalarımızı da
iha kâmil hale ge'tirdbilmek için Komisyonumuz 
iki ay daha Yüce Meclisten müddet uzatılması 
talebinde bulunmaya karar vermiştir. Karar 
sizindir, hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞI"AN — Sayın Çelikbaş, bir dakika, 
sıöz taleb nıiz bu önergenin lehinde mi, aleyhin
de mi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lelhinde. 
BAŞKAN — Sayın Ülker zatıâliniz? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanioğhı sizi öner
genin aleyhinde olarak .görüşmüş kabul ediyo
rum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Üze
rinde idi. 
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BAŞKAN — Üzerinde olmaz. Buyurun Sa
yın Çelikibaş. 

FETHİ ÖELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş-
Ikan, Yüce Meclislin değerli üyeleri; peitrol 
konusunda geç de olsa muhterem Meclisin al
mış olduğu araştırma karan, bugüne kadar yap
tığımız araştırmaların en mühimidir. Bu itibar
la her yönden istismara da müsait görünen bir 
konuda Meclisin en ince teferruatına kadar - ki 
-genel petrol politikası mevzuubahis edilmektedir, 
araştırma takririnde - öğrenmek için komisyonun 
idarede, üniversite muhitinde, resmî vazifeliler 
nfi7jdiınde çeşitli bilgilere sahibokrak muhterem 
Heyetinize vereceği rapor, hazırlanacağı Hükü
met programında da ifade edilen Petrol kanunu 
tasarısı veya Petrol Kanunundaki tadilâtın en 
mülhim noktalarını Yüksek Heyetinize açıklama 
imkânı sağlanacaktır. Bu itibarla her hanıgi bir 
konu şeklinde telâkki etmiyerek bu mevzuda Ko
misyonun gösterdiği hassasiyeti bendeniz yerin
de telâkki etmekteyim. Bu konuda Meclisin yapa
cağı kanun tadilâtı, Komisyonun hazırlıyaeağı 
ve bütün teferruatiyle, öyle gözüküyor, bilgi ver
mek ihtiyacını duyan rapora istinaden hazırla
nacak olursa yapılacak tadilâtta memleket için 
müspet neticeler elide edilmesi mümkün olacak
tır. Bu balkımdan ben komisyonun iki aylık müd
det talebinin nihai bir müddet olarak kabul edil
mesini ve bu raporun Meclisteki müzakerelerini 
takiben de Hükümetin, raporun ışığı altımda ka
nunda gerekli tadilâtı yaparak, Muhterem Heye
tinize sevk etmesini, uzun yıllardan beri bu ko
nuda yapılan çeşitli neşriyata bir son vermek ve 
bu konuda müstakar politika ne olacaksa bu po
litikanın ortaya çıkarılması bakımından, faydalı 
ve zaruri görmekteyim. Bu itibarla iki aylık müd
detin son bir mehil olarak verilmesi yerindedir 
kanaatini taşımaktayım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
Verilmiş bulunan önergenin aleyhinde. 

REŞİT ÜLKER ((İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu komisyonun bir üyesiyim, fakat 
bu komisyonda, komisyon müzakerelerinde tutu
lan usullere başından itibaren muhalefet etmiş 
bir üye olarak bir noktayı ifade etmek isterim. 
Komisyon gerçekte 21 toplantı yapmıştır. Bugün, 
bu sabah 21 nci toplantısını yapmıştır. Miktar 
itibariyle az bir toplantı sayılmaz. Fakat kat'edi-

len mesafe çok azdır. Çünkü bu komisyonda öy
le bir metot tutmuştur ki, muhtelif müesseseler 
çağırılmaktadır ve bugüne kadar 21 toplantının 
neticesinde yalnızca sorular sorulmuştur. 21 top
lantı neticesinde sorular sorulmuştur. Meselâ bu
gün Devlet Plânlama Teşkilâtı gelmiştir. Devlet 
Plânlamaya sualler sorulmuştur. Bu şekilde bir 
müzakerenin bitirilmesine imkân yoktur. Her ne 
hal ise, Mecliste hangi petrol konusuna girilirse, 
Petrol Kanunu olsun, diğer konular olsun, bir 
ağırlık, bir yavaşlık hâkim olmakta ve işler çık
maza girmektedir. Nitekim, geçen sene Karma 
Komisyona getirilen Petrol Kanununun müzake
resine Sayın Balkan gelmiştir. Hükümet progra
mında vardır, Petrol kanununu getireceğiz, Ni
sanın sonunda getireceğiz, demişlerdir. Bu sene 
Nisanın sonu olmuştur, hâlâ Petrol kanunu ge
lecektir. Binaenaleyh, hakikaten arkadaşlarımın 
Eylediği gibi, bu komisyonun biran evvel sual 
metotlarını nihayete erdirerek neticeyi toplayıp 
getirmesi lâzımdır. Biz gelecek sene getireceği
miz bir raporun petrol dâvasına, pipe - line'a 
bîr faydası olacağı kanaatinde değilim, saygıla
rımla. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN —• Lehinde mi efendim 
ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

milletvekilleri, Sayın Komisyon Üyesi Salâhattin 
Kılıç Bey arkadaşımız izahatında bu petrol mev
zuunda beş önemli konudan bahsettiler. Bu beş 
önemli konu hakkında bir rapor hazırlanmış ise, 
bunun üzerinde titizlikle görüşlerinin açık olarak 
izah edilmesi gerekir. 

İkinci olarak, birtakım sualler sorulacaktır. 
Bu sualleri soracak arkadaşların, bu önergenin 
aleyhinde konuşan Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mızın da buyurdukları gibi, bunu bir rapor ha
limde tanzim edip getirmeleri yerinde olur. Bu 
bakımdan Türk iktisadiyatı yönünden pipe -
line'm gecikmesi, her geçen gün binlerce lira kar-
şılığındadır. Komisyonun biran evvel süre veri
lerek, bu süre içinde son bir defa olmak üzere 
bu petrol mevzuundaki araştırmasını bitirmesi 
yerinde olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Pet

rol Araştırma Komisyonu çalışma süresinin uza* 
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tılması hakkında verilmiş olan önergenin aleyhin
de ve lehinde ikişer arkadaşımız konuşmuştur. 
Komisyon da gerekli izahatı vermiştir. Şimdi 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum, öner
geyi kaibul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. Petrol Araştırma Komisyonunun ça
lışma süresi iki ay daha Yüce Meclisin karariyle 
uzatılmıştır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, Millî Savunma Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esemgiın'in çalışmakta olduğu Millî Savunma 
Komisyonundan istifa ettiğine dair biir istifana
mesi gelmiştir, okutuyorum: 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Çalışmakta olduğu Millî Savunma Komisyo

nundan istifa ettiğ'ıml saygı ile arz ederilm. 
Zonguldak 

Kenan E'sengim 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerime sunu
lur. Gereği buna göre irca edilecektir. 

4. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, 
Bayındırlık Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonundan 
(istifa eden Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'm beyanı okunacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığıma, 
Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa 

ediyorum. 
Gereğine müsaadelerimlizi arz ederiiını. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Gereği buna göre iırca olunacaktır. 

5. — Haklarında öncelikle görüşülme kara
rı verilen işler dışında gelecek birleşimin ilk saa-
tinde ele alınacak konulara dair Başkanlığın 
açıklaması. 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim- Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun 

BAŞKAN — Muhıtereim arkadaşlarım, Mec
lisin almış olduğu karar gereğince blir sonraki 
birleşimde görüşülmesi gereken kanun maddele
rinin bugünden Yüce Meclise işrabedilımesl lâ-
zımgelmektedir. Bu sebeple bundan sonraki 
birleşimde bir saatlik görüşme müdd'eltli içinde 
görüşülmesi gereken kanun teklif ve tasarılarının 
gündemdeki sırası itibariyle arzımı yapıyorum. 

Ellimizde mevcut gündemim üçüncü sahdfe-
sinde ik'mei defa görüşülecek işler bölümünde 
(B) paragrafında «birimdi görüşülmesi yapıla
cak işler» başlığını taşıyan kısımda 13 mcü mad
deyi teşkil eden «İzmiır Milletvekili Hüsamettin 
Gümüşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet De
miryolları İşlötmeslimde çalışan bir kıısım memur
larım kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları» üzerinde görüşme bir sonraki 
birleşimde yapılacaktır. 

16 sıra numarasında «Tekel Genel Müdürlü
ğü döner serıimayesimim (1 750 000 000) liraya 
çıkarılması hakkımda kamun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporu» üzerim
de görüşme keza gelecek birleşim yapılacaktır. 

21 nci sırasında bulunan : «30 . 12 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 19 . 2 . 1963 tarihli 
ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kamunla de
ğişik geçici 4 mcü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 
484 sayılı Kanunun 10 mcu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kamun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporu» gelecek Birleşimde 
görüşülecektir. 

Bu arada gündemim Tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işler bölümünde bulunan, 
16 ncı sırada : «Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5966 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu raporu» da gelecek Birleşimde 
görüşülecek işler arasına alınmış bulunmakta
dır. Yüce Meclisin bilgilerime sunulur. 

tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı (1/162) (S. Sayısı : 192) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bu Birleşimde görüşülmesi daha 
önce Yüce Meclisçe kararlaştırılmış 'bulunan 
ve 'bir saatlik süre içinde görüşülmesi yapılma
sı icalbeden kanunların görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Bundan önceki Birleşimde görüşmekte bu
lunduğumuz «Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları» üzerinde müzakere cereyan 
etmiş, muhtelif arkadaşlarımız grupları ve şa
hısları adıma ıkonuşmuş 'bulunmaktadırlar. Bu 
arada altı arkadaşımız konuştuktan sonra ye
terlik önergesi verilmiş bulunmaktadır. Yeter
lik önergesini oya 'koymadan önce, komisyon 
konuşmuştur, «Son söz Milletvekilinindir» hük
müne göre &ıradan bir ımelbusa söz vereceğim. 
Grup adına söz almış bulunan Adalet Partisi 
sözcüsü Cevat önder'e söz vereceğim. Buyu
runuz. efendim. ((«Komisyon yok» sesleri) Ko
misyon yoksa görüşemeyiz. Komisyonu var 
farz ediyoruz. 

Bu kanun tasarısının görüşülmesinde yetki
li bulunan komisyon üyesi yok mu efendim1? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Hükümet de yok. 

'BAŞKAN — Hükümet burada efendim. Ko
misyon? Yok. Olmadığına göre bu kanunu ge
çiyoruz. 

2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sayı
sı : 112) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere geçiyoruz. Bu tasarının öncelikle 
görüşülmesi teklif edilmiştir. Öncelik teklifini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kafbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Lütfen bu 
hususta ilgili komisyon yerini alsın. Komisyon 
yok mu efendim? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Gündemi 
takibetmek güçleşti. Arkadaşlar bilmiyor, gel
miyorlar. 

BAŞKAN — Her gün bir sonraki gündemi 
ilân ediyoruz ıSaym Çelikbaş. Kanun başlık

larını da söylüyorum. Biraz önce dikkat etti
nizse... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bugün öy
le oldu, ama dün ve evvelki gün böyle olmadı. 

BAŞKAN — Dün de yaptık efendim ayrıca. 
Kaldı ki, komisyonlar Yüce Meclis huzurunda 
daima görevli bulunmaktadırlar. 

Komisyon yok. Bu tasarıyı geçiyoruz. 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 

BAŞKAN — Bu tasarı üzerindeki müzakere
ye geçiyorum. Millî Savunma Komisyonu? 
Yok. Bu tasarıyı da geçiyoruz. 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/162} (S. Sayısı : 192) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada, Plân Komisyonu ile ilgili arkadaşımız 
teşrif etmiş bulunuyor. Bu bakımdan, müsaade 
ederseniz, biraz evvel ıgeçmiş bulunduğumuz 
bir tasarının görüşmesine döneceğim. -

Söz istlyen? Buyurun Sayın Önder. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 

'Erzurum) — Değerli Başkan sayın arkadaşla
rım, bu tasarının müzakeresinin ilk defa yapıl
dığı sıra söz almış, tasarı hakkındaki görüşleri-
mi'zi detaylı bir şekilde arz ve izah etmiştik. Şim
di müzakerenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 

Gerekçede belirtildiği gibi, üç yıllık kâr ga
rantisi 100 milyonluk sermaye hissedarları için 
istenmektedir. Bu 100 milyonluk kısım, geçen 
celsede de arz ettiğim veçhile, küçük tasarruf 
sahiplerini içerisine almaktadır. Ev kadını, su
bay, memur gibi küçük tasarrufları ile bu teşeb
büsün sermayesine katılan şahısların sermayele
rinin garanti altına alınması ve dolayısiyle Tür
kiye'de doğacak olan sermaye piyasasına iyi bir 
zemin hazırlanması maksadiyle bu kâr garantisi 
teklifi gelmiş bulunmaktadır. Ancak, bâzı arka
daşlarda bir tereddüt vardır; acaba kâr garantisi 
sebebiyle Maliye Ereğli Demir - Çelik'e avans 
verecek midir, vermiyecek midir? "Vakıa 7462 sa-
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yılı Kanunla kâr garantisi için Ereğli Demir -
Çelik Fabrikaları Anonim Şirketine Maliye ta 
rafından avans verilmiştir; ama bu teklifte 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarına Maliye ta
rafından avans verilmesi1 bahis konusu değildir. 
Kendi kaynaklarından bu kâr garantisini karşı-
lıyacak durumdadır. Bu tasarı bâzı ithamları da 
bu kürsüde davet etti. Son sözü almış olmamız 
hasebiyle bu ithamlara da kısaca temas etmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Evvelâ Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim. Şirketinin bünyesi veyahut da ku
ruluş kanununun tadilâtı veya kuruluş kanunu 
bahis konusu olmadığı için Ereğli Demir - Çelik 
niçin böyle kurulmuştur, niçin böyle gelişmiştir, 
meselesi üzerinde durmak kanaatimizce doğru 
değildir. Ancak, şu kadarını belirtmek gerekir ki, 
bu teste için alman dış finansman yekûnu 130 
milyon civarındadır. Yani 1 milyar 166 milyon 
Tl. civarındadır. Ic finansman ise, 1 milyar 334 
milvon Tl. civarındadır. Ereğli Demir - Çel ikin 
bövle statü ile kurulmuş olması, kredilerle bu te
şebbüsün finansmanını sağlamak maksadına ma
tuftur. Burada bu tasarı ile büyük sermayeden 
yana olmak, emekçi halktan yana olmryan bir tu
tum içerisinde bulunmak bahis konusu değildir. 
Aksine, iktiza ettiği takdirde büyük sermayeden 
de yana olunabilir, memleket menfaatine yara
rına olmak kayıt ve şartı ile... Burada bu tasarı 
ile bilhassa küçük sermaye korunmak istenmek
tedir. Bilhassa bunu tebarüz ettirmek isterim. 
Yani yüz milyonluk iştirakte küçük sermayedar
lar büyük şekilde hissedardırlar. Bu itibarla, bu 
tasan küçük sermayedarların vikayesini ve ser-
mave piyasasının zemininin tanzimini öngörmek
tedir. 

Muhterem, arkadaşlar, yine burada bir dok
trin münakaşası açılmak istendi. Böyle bir tesise 
özel sektörün iştirak ettirilmemesi gerekir, denil
di. Burada özel sektörden ne anlaşıldığı müna
kaşası açılmak isteniyor. Biz böyle bir münaka
şaya bu an için bu noktada girmek istemivorn.'. 
Ancak, kanaatimiz odur ki, ister özel sektör, is
ter resmî sektör olsun, büyük teşebbüslerin ta
hakkuku için her türlü kaynaktan istifade etmek 
şarttır. Türk halkında bulunan malî potansiyeli 
tahrik etmek için bu kâr garantisi teklifi getiril
miş vaziyettedir. Biz Ereğli Demir - Çelik Fab
rikaları Anonim Ortaklığının gayet kıymetli bir 
müessese olduğuna kaani bulunmaktayız. 

Ayrıca bir parti grupunun sözcüsünün bir 
sözünü burada bu vesile i'le hatırlatmak isteriz. 
Sınai kalkınmanın ancak büyük teşebbüslerle 
mümkün olduğu bütçe müzakerelleri vesilesiyle 
beyan edilmişti bu kürsüden. İşte Ereğli Demir 
Çelik sınai kalkınmamızda önemli rolü olabile
cek olan büyük bir teşebbüstür. O itibarla bu te
şebbüsün iyi işlemesi için, kâr ötmesi için, gerek 
dış, gerek iç piyasada itibarlı olnnası için her 
türlü tedbiri almak gerek Hükümet için, gerek 
Parlâmento için bir vecibe olmaktadır. 

Nihayet muhterem arkadaş'lar; bendenizin 
kanatine göre, bu teşebbüs 1967 ilâ 19'68 yıl!]arın
da kâra gelecektir, ilk beş yıllık garanti müd
deti 'geçmiş vaziyettedir. 1960 yılında kanun çık
tığı için beş yıllık müddet 1964 yılında sona er
miştir. Şimdi üç yıllık müddetle 1967 ye kadar 
olan fiilî durum hukukîl eşmiş oluyor. Bu itibar
la, bendeniz bir 'önerge verdim. Şayet komisyon 
katıüdığı takdirde, Yüksek Ileyetin'iz de iştirak 
ettiği takdirde kâr garantisinin 1968 e kadar 
teşmil olunması bu takrirde derpiş olunmuştur. 
Bu gibi müddetli konularda, kanaatim odur ki, 
hasis davranmamak gerekir. Gelecek sene veya 
bir dahaki sene her hangi bir tasarı getirmemek 
için ihtiyatlı davranmak ve biraz imkân tanımak 
zaruridir, kanaatindeyim. 

Netice o'larak bu taşanının reylerinize mazhar 
olmasını >grupum aidin a istirham etmekteyim. 
Komisyon da iştirak ettiği takdirde, yine öner
gemize katıl-manızı saygıl'arımızlıa arz ve istir
ham ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanunun 
tümü üzerindeki görüşmenin yeterliği hakkında 
verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konu anlaşılmıştır. Kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Bursa 

Ömer Doğan öz/türkmen 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

Maddellere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'ivedilikle görüşülmesi teklifi varıdır. İvedi
likle görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenller... ivedilik ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketinin 1965, 1966 ve 1967 
yı'lları bilânçolarına göre, kumcullar 'dışındaki 
hisse senetleri sathiplerine ödenmiş sermayeleri
nin yılda % 6 sı .nisbetinde kâr dağıtılması müm
kün olmadığı takdirde, noksan miktarı şirket 
avans olarak ödiyebilir. 

Şirket tarafından bu şekilde tamamlanan kâr 
noksanları, gelecek yı larda kanuni ihtiyatlar ve 
ödenmiş sermayeye '% 10 temettü hissesi 'ayrıl
dıktan sonra kalacak kârlardan mahsüb edilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz alan 
arkadaşlarımı okuyorum. Sayın Feyyaz Koksal, 
Sayın Mesut Erez, Sayın Reşit Ülker. 

Sayın Feyyaz Koksal... 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez... Yok. 
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, birinci madde «Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikallan Türk Anonim Şirketinin 1965, 1966 
ve 1967 yılı bilânçolarına göre, kurucular 'dışın
daki hisse senetleri sahiplerine ödenmiş sermaye
lerinin yılda % 6 sı nisbetinde kâr dağıtılması 
mümkün olmadığı takdirde, noksan miktarı şir
ket avans oilarak ödiyebilir.» hükmünü taşımak
tadır. 

Şimdi benden evvel konuşan arkadaşlarım 
da ifade ettiler, 600 milyon sermayeli büyük sa
nayi ünitesi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
larının büyük hissesi iktisadi Devlet Teşekkül
lerine yani netice itibariyle Devlete ait bulun-
'maktadır. Fakat 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu 
diye özel bir kanuna tâbidir. Yani normal olarak 
İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünde olması ge
reken ve bu statüde olduğu takdirde iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin murakabe usullerine tâbi 
olması gerekirken kanun 9 ncu maddesinde bir
takım istisnai hükümler kabili etmek suretiyle, 
bir taraftan Devlet sermayesinin, yani millet 
parajsmm ekseriyette bulunduğu bu teşekkülün, 

millet parasının çoğunlukta 'bulunduğu diğer te
şekküllerin statüsünden, durumundan farklı tu
tarak bâzı hükümler koymuştur. Bu hükümler 
9 ncu maddede şöyle ifade edilmektedir : «Şir
ket sermayesinde resmî sektörün hissesi ne nis-
bette olursa olsun şirket 1050, 2490 ve 3460 sa
yılı kanunlarla ek ve tadilllerine, Divanı Muha
sebatın vize ve murakabesine tabi olmadığı gibi 
memur ve müstahdemleri de 3656, 3659, 6245 ve 
7244 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadiileri-
nin hükmüne tabi değildir.» Görülüyor ki, özel 
bir kanunla Devlet sermayesi, Devlet ve halk 
parası birtakım murakabelerden uzak bırakıl
mıştır. Şimdi kanun böyle çıkmıştıır ve muayyen 
bir süre sonra kâra geçeceği he'sabedilmiştir, bu
nun için de 5 sene .garanti verilmiştir, özel ser
maye bakımından, sermaye piyasasının teşekkü
lü bakımından garanti verilmiştir. Ama fabrika 
beş sene sonra kâra geçemediği için şimdi bir 
kanunla Devletin vermekte olduğu kâr garan
tisi 3 sene daha devam ettirilmesi istenmektedir 
ki, bunun bir kısmı zaten geçmiş zamanlardır. 
Bâzı arkadaşlarımıza göre, bu kürsüde konuşan
lara göre 4 seneye -çıkarılması istenilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, burada, bu birinci 
maddeyi tam ruhu ile anlıya'bilmek için, bir nok
tayı arz etmek isterim : 

Kanunun gerekçesi neden kâra geçemediğini, 
üstü kapa'h da olsa, izah etmek durumuna geç
miştir. Nitekim gerekçe aynen şöyle -diyor : «An
cak, yapılan incelemelere göre, aşağıdaki sebep
ler muvacehesinde şirketin 1965, 1966 ve 1967 
yıllarında kârlı duruma geçemiyeceği ve bunun 
neticesi alarak ortaklara temettü dağıtamıyaca-
ğı anlaşılmaktadır : 

il. Projenin bazırtlanimaisı sırasında, teslis 
maliyetinin ve özellikle ımalmnıl maliyetinin he
sabımda 1959 fiyatıbrının eaıs aılınımış olımıasa! 
sebebiyle... 

(2. Bu projeksiyonlarda yapılan 'halta siebe-
ıbiiylıe, Şirkete verilmiş olan kredilerin faizJİertt 
yüksek tutulmanı ve Şirfket ağır bir bıorç yükü 
ile karşı karşıya kalmıştır. 

3. İlk projede öragörülen bâzı imkânların 
işletmeye geçtikten sonra gerçekleştirilememiş 
olması mıaliyettıelki salbiıt masraf payını artır-
ımıştır.» 

Tabiî ilmî tedbirlerle ifade ediliyor, aıma 
'bunların hepsinin basiretsizdik, hesapsızlık, 
plânsazlıık ve nihayet millet panasının isnafı oılı-
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duğu mânası aşikâr. Samimiyetle de buraıya 
Ikoıymuşlar. 

4. Cevherin fabrika maliyeti, özellikle nak
diye ve liman masraflaırındaki artış dolayısiyle 
ilk tahminlerin çok üstünde olmuştur. (% 100 
'dem fazla) 

5. Kömür maliyeti ton başına 50 lira faz
ıla olmuştur. 

ıG. Toplu ısözleışımıeler sonıucn işçi ücretle
rinde geniş çapta artırma oimıuıştur» ve sairıe. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz 
ki, bir kanun yapılmış, bu kanunla özel teşeb
büs durumuna sioıkulmnş; Devletin sermayesi 
% 51 olduğu hailde, büyük sermaye Devletin 
olduğu hailde ve bunları Devlet ödcımiş olduğu 
halde millet fhaızineısinden. Özel bir kanun ver
mişiz; snplos temin 'edilsin, yuımuşıaklıik, esnek
lik olsun, ralhat harekejt edilsin, bu teşeibbüıs' 
çabuk olsun. Fakat ne oılmuış bunun notice-
ısıinıde? Bütün bu İktisadi Devlet Teşeikküileri-
nin murlaikalbosini kaldırınca, 2490 ı kaldırın
ca ve diğer Ikıomtııollan kaldırımca yani bir ö'zel 
anonim şirket muamelesine talbi tutunca; yani 
deniz kızı gibi, üsıt tarafı, kuz da allt tarafı ba
lık, bu da böyle. Birtanaftan anoınim şirıkeıt 
fakat paraısı yetmedi mi Hazineden parayı alı
yor, parasının 'büyük kışımı, (Sermayesinin bü
yük kışımı Devlet kasasından alınmış ve bir 
yende sıkışıklık oldu mu o paraları ödetmek 
için de T. B. M. Meclisine 'müracaat ediyor. 
Üstiü kız, altı balık; deniz kızı. Bu şekilde bir 
teşelkkül. Simidi ortaya çıkan durum budur. 

Mnihltenem. arkadaşlar; şimdi, bu gerekçede 
kısa kısa anlatılan konunun elimizde bir vesikası 
••yar. Neden Ibu bininci maddenin bu hale gel
diğinin, neden böyle bir birinci madde getir
mek mecburiyetinde kalındığının sebebi olarak 
•elimizde bir vesika var. Bu vesika geç/on devre
de 29 . 6 . 1065 te raporu verilmiş olan Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Türlk Anonim Or
taklığımda vukuu iddia eıdileın yollsnzluıklaır 
ihaıkkında Anayasanın 88 nci maddesine göre 
yapılan Tahkikat Komisyonu raporudur. 

[Muhterem arkadaşlarım, bu raporu haturih-
yacaıksınız; Reşat Özarda arkadaşımuz Ereğli 
Deımir ve Çelik Fabrikasında birtakım yolsuz
luklar olduğunu iddia etltıi ve bunun neticesin-
de Yıücıe Heyetiniz 'bir yolsuzluklar hakkında 
bir Araştırma Komisyonu knndu. Bu Komis
yonun Başkanı Çoırum Milletvekili Faruk Küre 

arikadaışıımiizidı. Sözcüsü de Sayın Refet Sezigin 
aıtkaldaiHiımızıdı. Bu Koımiısyon gayet müdellel 
!>ir rapor verldİ arkadaşlar. Ama bu rapor ko-
nuşulaımaımıış bir rapordur. Yani rapor verildi, 
gündeme ıgkdlği halde konuşulaımiaımııştır ve bu 
napor baştan aşağı Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikası nda ididia edilen yolsuzlukların çoğunun 
yapıldığını, teşrıilh etti, tcıslblit etti; rapor böyle. 
Hıimıdi meselâ kireç yolsuzluğu, bunun ankasın-
Iriıiı yarı mamul hamımaıdde ithali yolsuzluğu, 
nun arlkasımdam temel inşaatı ihalesi yolsuz

luğu. Mıeıseiâ şurayı okuyorum : İddia, yol-
ınziulk varıdır deniyor, temel inşaatı ihalesi 
yolisuzlluğıu tetkik ediliyor ve sonunda «Ikana-
.itimiz» deniyor. «Ve haıkeım kararında da be<-
1 intılılıdiğli üzierıc 10,5 milyon liralık taızıminaltm 
7 küsur milyon lirası Erdemir görevlilerinin 
ihmalime dayandığı halıde, İdare Meclisi, ih
mali veya kusuru olanları aramaımaık suretiyle 
••ihmalkâr ve kusurlu davrandıkla rn..» Kanaati 
bu. «Bıir şaihısı himaye, idarecilerin şahsi men
faat temini veya israf gibi sebeplerle birine 
veya birkaçına müstcnidoimaısı mıümıkün gö
rülen, fakat aıdlî bir sıorusturana niteliğinde bir 
taıbkilkat 'olmadığı içlin teıslbdlt edilmemiş bulu
nan ıhalcern ücretlerinin pek de ağır olmayan 
7 - 8 aylılk bir mesai karşılığında olmalk üzere 
her birinle 500 blin küsur Tn.nk lirası tnitarın-
da ödemelerin fallıliş olduğu...» ve devam edi-
yoır artkasından «liman inşaatı yolsuzluğu.» 
Bunu da suınumda kanaat olarak raporda be
lirtiliyor, omda da yolsuzluk olduğunu söy
lüyor : 

«lEtıdeımir'ln, liman inşaatı ihalesinde mü
racaat ettiği müteıhasısııs usulüne, büyük eıheım-
miyelt ve öızellilk arz eden diğer işlerde müra
caat etmemiş 'bulunmasını, ihaleye e»as proje
lerin tanzimi için celbödilmoyip, çulk daha ihti
sas isltiycın teklifleri kııymetılonıdiırmıe işinde eel-
bedillm.iş bulunması...» devam ediyor. 

Yıirıie «Sezai Türıkıeş finmaısmım kireçtaşı 
ihaleslnlde olduğu gibi liman inşaatı ihalesinde 
de himaye edildiği., ayrıca mukavelede» diye 
devam ediyor ve sonunda : 

«ı2 841 351 Türk Liraısıına baliğ olan mum-
zaım ödemenin de normal bıir mnamele sayıla
mayacağı cihetle zaımim.etcn yapılan bu ödeme
nin de yolsuz olduğu» yani rapor böylece de
vam ediyor, 'arkasından baraj yolsuzluğu. Or
da da kanaat kısmanda yolsuzluk oldnğu ifade 
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ediyor ve böylece rapor devam edip gidiyor. 
Muhterem arkadaşlarımı, maalesef bu rapor 

Meclis gündemlime girdiği halde feomuşu'lama'-
mış'tır. Türk Milletlinin yatırılan parası, iki 
ımilyaırdan fazladır, üç milyara yakındır. Ve 
'bu anaımadde olan demir - çelclkle ilgili olduğu 
için bunun maliyctiımin şu veya bu şekilde sui-
isimaıllerile falbnika yöneticilerimin, bu işlerle 
meşgul olamların, Şirketim idarıeısimdelki yolsuz
luklarla Türlk Milletinin sırtıma yüklemnıe/k-
ıteidir. Çünlkü bıu pahalıya mal olmuş fahrilka-
ırnı çıkardığı mamuller ide, elbctlteki, onun 
ımaımruıl fiyaltı üzerine ele fıalbm'kanım pahalılığı 
bineoek ve Türk: balkı amaımaıdde olan demir 
ve çeliği böyle bir yolsuzluktan dolayı,, böyle 
bir idareısizlikitıem dolayı pahalıya alacafkıtıır. 
İşte birimdi maddenin bugün geltirilmeısıimin sıe-
bclbi, gereikçede de bcllliritıildiğl gilbi, Demir - Çe
lik Faibrilkası Kanununun kölksüz bir kanuni 
oluşu, memleket realitelerine uygun bir kanun 
olmayışı, içlimde % 51 millet parası olduğu hal
de nraraikalbeısinin 9 ncu madde ile kaldırıl -
mış olmaısıidır. Bir İktliısaıdi Devlet Teşekfkülü 
^olması geneldir. Fakat açııkça 9 nıcu madde
de % 51 Devlet param, 'millet parası mevcudol-
ıduğu hailde milletin kontrolü oradan kalduril-
mış bııılunıımaktadır. Suiisıtiımaller Mecliste Sa
yın K/efet Sezgim arkadaşımınızın da sözcü bu
lunduğu ıbir koımisyomda telker telker irtceıle-
nip te&bit edilmiş ortaya konmuştur. 

G-örülmiöktedir ki; böyle bir sistemim neti-
deisinlde (birimci madde gelmıekıteidir. Yıani böyle 
başıfboş bırakılmış, yaibancı sıermaye getiriyo'-' 
ruız, diye - ki yabancı sıer,m,aye burada 100 kü-
ısur ımilyonldur, ötesi hep bizim sıerımayemıizdir -
başı/boş bir statü içerisine sıoUcaılan Ereğli De-
mir - Çelik Fabrilkasııımm zararını Türk Mil-
ılöti 'çekmekte ve bunun yerine getirilmesine 
de biz vasıta kılımımalktayiiz. 

O balomdan meselenin esasıma, yani bu bi
rimci maddede bahis mevzuu olan meselemin 
esasına elkoymaık lâzımıdır. 

Arkadaşlar, şu Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kası tecrübesi, b'ize gösteriyor ki, böyle amamad-
deleri çıkaran ve ağır sanayi gilbi büyük serma
yelerin yatırılacağı ve esas itibariyle Devletin 
sermayesinin çok olduğu, gerek bu sebeple gerek 
halkın korunması sebepleri ile bu işilcrin Dev
let elimde olması lâzımıdır. Bu hakÜkat bu ka
nunun ruhumdan bir kanun gdtiril'm esinden or-

! taya çı'k'malktadır. Binaenaleyh bugün şu ko
nuşmalarımdan şu neticeye varacağım: Bugün 

, ha'kikatcn bana da mektup yaşamış profesör bir 
arkadaşımı var. «Ülker» diyor, «ben millî bir 
işe hizmet etmek için biriktirdiğim paralarımın 
'bir kısmı ile Ereğli Demir ve Çelik Falbrikası-
nıtı hisse senetlerinden aldım. Fakat bugün 

| 500 liralık senet 350 lira.» Bunu bana bir sene 
' eve'l yazmıştı. «Ne olur bizim gibıi insanları 

koruyucu şekilde hareket ediniz:» diyor. D.oğ-
ru. İşin bir tarafı bu: 500 lira verip ailmış, 35-0 
liraya düşmüş, belik i bugün onun altında. 

ı Efendini, 'küçük sermaye sahiplerini koruya
lım; ama bu öyle bir şey k'i, küçük serinayc sa
hiplerini koruyoruz derken milletin hazmesin-
don... Simdi aı dadaşlarımı diyecekler ki, efen
dim. kârlarından verecekler, bunun alâkası yok. 
(A.. P. sırn.1ariT?dlan «evet öyle» sesi) Devletin 
narası viı/de 51, sermaye orada, ileride ver'ılc-
celk. Hesabı yapılmış, bes sene garantisi var, 
beş siene dokuz si: meye çıikaeak, birtakım ka-
r-,cV\ 'mekanizma... Fakat neticede <i'ri1ecok îrİde-
cek, ben gidip aktardan veyahut bir dükkân
dan demirle ilgili bir RCV aldığım zaman onu 
ben Ödıyeceği'm, gidip her hangi bir yerde bir 
inşaata girişiğim zaman, demirle ilgili bir iş 
yanlığımı zaman ben ödeyeceğim. Bu hak?kati 
görmek lâzım, bu karışık: mekanizm anın için
deki hakikati görmek lâzım. Onun i'em sln'ma-
ve Dİv.nsasma hakikaten Türkiye'de ihtiyaç, var-
'l^r. Serma'Ve piyasasının gelrimcRİ için gere-, 
''f'iı tortun tedbirleri almak lâzımdır. Belki d<v 
"u anda su vasd olduğumuz neticede, bu anda " 
V;yle bir kanunun çıkmasına yardımcı olmak 
^"imdır. Ama bili inmek lâzımıdır ki. biz bu 
cipini Hn hallere p^tirenleri yâni Ereğli Demir 
ve Çeliğim içinde suiisti'mal yapanları, millet 
ıvrasmı carcur edenleri affetmiyoruz. Biliyo
ruz, anlıyoruz, anlıyaralk ve bilerek bu kanu
nu çıkarıyoruz ve bunun üzerine Millet M-ecli-
si olaralk eğilmek m eelıurlyct indeyiz. Ne yap
mak lâzıim gelirse bunu Meclis olarak yapmak 
mecburiyetindeyiz. İsin esası budur muhte
rem arkadaşlarım. Saygılar sınarım. (Ortadan 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Saym Boran, buyurun. 
BEHİCE HATKO BOT? AN (Urfa) — Saym 

Balkan, sayım milletvekilleri; görüşülmekte 
olan kamunun 1 nei maddesinin üç ayrı nokta
sı üzerinde durma'k istiyorum. 
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Birincisi, 1 nci ,maddonin birinci fıkrasın
da yüzde 6 temettü garanti ed'ilen hissedarlara, 
bu temettü verilinceye kadar, şirket kâr etme
diği takdirde bu noksan olan ımüktarın avans 
olarak verilmesi hususudur. 

Biz prensi'bolarak, özel hisse senetleri sa
hiplerine böyle peşinen yüzde altı kâr garanti 
edilmesine mulhallifiz. Denebilir 'ki, esasen ilk 
kuruluş kanunundanberi Devlet kendisi, Mali
ye bu h'iss-e senedi sahiplerine yüzde altı kâr, 
temettü garanti etmiştir. Ama halikın ded'iği 
gibi zararın neresinden dönülse kârdır. Baş
tan yapılmış hatalı ve haksız bir iş var diye o 
işin devamı müdafaa edilemez. NİAlen yüzde 
altı temettü garantisi hatalı ve halklsıddır? Bü
kere iktidarın müdafaa etmekte olduğu özel 
teşebbüs kavramına, özel teşebbüs uygu'l anı a Ri
na, özel teşebibüseü iktisadi görüşe aykırı bir 
durumdur. Nedir özel tcsebîbüs1? S'ermaye sahi
bi özel kişilerin eTlerindleki sermayeyi iısted'ik.%-
ri işe ya'tiTimaları ve sormayen'in isletmesi kar
şılığı kâr adı altında bir kazanç ellide e t m e l i 
dir. Bu sermayeyi yatırım ve onu işleterek kâi' 
elde etmenin karşısında âdeta bu teşebbüs hür
riyetinin bir ölçüde bedeli mânasında birtakn^ 
rizikolar vardır. Sermayesini yatıran inicin 
sermavesinin batacağını, teşebbüsün basansızb-
ğa ulaşacağı tehlikesini. rizikosunu sröze a.b^ 
veya isletme başarılı olacaksa bile kâra geeiin-
oeye kadar beklemek, kâr etmemek rizik'nsun'n 
göze alır. Bu o kadar öyledir ki, hep bİlindip'i 

p giib'i, iktisat ilminde «sermayenin gerçekten 
ahlâki anlamda bir kâr dftme hakkı var mıdır? 
Varsa bu halk nasıl müdafaa edilir, nereden 
doğar?» diye münakaşa edildiği zaman iktisat 
ilminde, nazariyesinde, bir kısım özel sektör-
cü iktisatçılar, bilginler şöyle cevap verirler: 
Kâr sermayenin bu iki rizikosunun bedelidir. 
Yani, sermayenin batması, başarıya ulaşamama
sı rizikoisunu sermayedarın göze almasının ve 
(bir de, bir bekleyiş devresinden geçimesin:;rn kar
şılığı diye müdafaa ^ederler, özel sektörcü ik
tisatçılar kân . Binaenaleyh hem özel sektörcü -
yüra diyeceksin, özel sektörcü bir sistem ny-
gulnyacaği'm, o yolldan memleketi kalkındıra-
cağım diyeceksin, hem de sermaye yatıran in
sana dalha peşin pesiıın Devldt eliyle bes sene 
bir kâr garanti edeceksin; ondan sonra bunu 
da üç veya d'ört sene avans suretiyle devam et-
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tireeeksin. Bu, özel teşebbüs felsefesine, uy
gulamasına uymaz. Bu doğrudan doğruya 
Devlet eliyle fert zengin etmenin bir örneğidir. 
Eminim bu hususta cevap verecek Adalet Par
tili sözcüler, efendim bu ilk defa olmuyor, za
ten ilk kurulan kanun da böyle yapmıştır. Baş
ka teşebbüslerde, Devletin iştirak ettiği teşeb
büslerde de buna benler durumlar vardır, di
yeceklerdir. Fakat dediğim gibi bundan evvel 
yapılan hatalı ve haksız uygulamalar aynı ha
taların ve haksızlıklram devamı için bir gerek
çe olaralk ileri sürülemez. Gerçekten bizde uy
gulamalar hep böyle olmuştur, buna benzer 
şekilde olmuştur. Onun iç'in diyoruz ki biz, 
«bizdeki devletçilik gerçek anlamda hakkın ya
rarına olan ve halkçı bir devletçilik değildir, 
özel şahısları Devlet elliyle zengin etmektir. 
Burjuva devletçiliğidir, Devldt kapitalizminin 
bir çeşididir»1 diyoruz bundan dolayı. 

Binaenaleyh sırf özel teşdbbüs bakımından 
ele aldığımız zaman bu çeşit bir garanti, tek
rar ediyorum, özel teşdbibüs kavramına, ikti
sat görüşüne uygun bir uygulama değildir. 

Karşı olmamızın ikinci sebebi; en büyük 
sermayeyi yatırmış olan Devlet sektörünün 
mağdur ed'ilmesidir. Gereik yabancı özel sek
törden, gerekse yerli özel sektörden dalha fazla. 
iki'sinin toplamından daha fazla sermaye ya-
tırimıış olan Devlet sektörü 5 sene hiçlb'ir temet
tü almamış; bir de üstelik Devlet sektörü bu 
beş sene zarfında temettü alamazken özel sek
töre yine Devlet tarafından yüzde 6 temettü 
verilmiş. Simidi üç, dört sene Devlet sektörü
ne yine bir temettü verillmüyeeek. Bu sefer 
avanis şeklinde deniyor, yüzde 6 temettü veri
lecek özel hisse senedi sahiplerine. Bâr defa 
bu avansın Dteyletin kararından çıkmıyaeağı 
kâfi derecede kuvvetli bir gerekçe değildir. 

Kaldı ki, bu avamsın dolaylı yolldan da olsa 
Devlet kasasından çıkıp çıkmıyacağı yın'e belli 
değil. Çünkü, özel sektöre verillen başka kay
naklardan kredilerdir. Çoğu zaman dönüyor, 
dolaşıyor Devletin kasasından çıkıyor. Mese
lâ halem komisyonlarda Özel Yatınım Bankası 
Kanunu d'iye bir kanun vardır. Ve bu kanun 
çıksa da bu banka kurulsa adı, Özel Yatınm 
Bankasından kredi almış olacaktır; ama bu 
bankayı Devldt finanse ettiğinden bu kredi yi
ne Devletin kasasından çıkmış olacaktır. 
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mak hakka ve sosyal adalete uygun bir şey de
ğildir. Biz emekten yana halkı korumak derken 
milyonların içinde yalnız 2 400 kişinin korunma
sını kasdetmiyoruz. Bu da bir azınlığın korun
masıdır ve böyle 2 400 tane hisse senedi sahibi 
halktan insanlar diye tutup da böyle bir teşeb
büse, bundan evvel de bâzı vesilelerle söylen
diği gibi, halk kapitalizmi falan denemez. 
Halkın yararına dediğimiz zaman halkın tümü
nün yararına işliyen bir Devletçilik kastediyo
ruz. Yoksa milyonlarca emekçinin, orta sınıf
tan halkın arasından 2 400 kişiye özel kanun 
maddeleriyle Hazineden özel gelirler sağlanmasını 
kasdetmiyoruz. 5 nci maddenin ikinci fıkrasında 
da iki hususa itiraz ediyor ve bu hususların, 
bu noktaların değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

Ayrıca komisyon sözcüsüniden bir hususu 
öğrenimek işitiyorum. Bu birinci fıkrada deni
yor k i ; kurucular dışınldaki hiısste senetleri sa-
hipilerlne noksan miktar avans olarak verile
cektir. Şimdi eiliimizideki sertmaye yatımımı mik
tarlarına göne işte bunun yüz milyon küsuru
nu Türk özel sektörü yatırmış, 110 küsur milyo
nunun yalbancı sektör, 306 milyon lirasını da 
Devlet sektörü yatırmış. Kanunun tümü üze
rinde konuşan Sayın Adalet Partisi Sözcüsü 
dedi ki : «Bu yüzde altı temettü garantisi yüz 
milyon liralık Türk özel sektörü içindir.» Yani 
bundan şu mâna mı çıkıyor? 110 milyon küsur 
lira yatırmış olan yalbancı sektör, kurucular 
arasında mıdır, yalnız; ve onun için bunun 
dışında mı kalıyor? 110 milyon yatırmış olan 
yabancı sektördeki kişiler arasında kurucu ol-
mıyanlar yok mudur? Eğer hepsi kurucu ise 
mesele değil. Fakaıt kurucu olmıyan yabancı his
se senedi 'sahipleri varsa hiç değilse bunlar 
bu maddenin kapsamı dışında bırakılmalıdır. 
Çünkü, verilen gerekçe, ' Türkiye'de sermaye pi
yasasını korumak ve geliştirmek ve bu hisse se
netlerini satmaldıkları belirtilen küçük tasarruf 
sahiplerini korumaktır. Gerekçe bu ise, o za
man yabancı hisse senedi sahiplerimin bu koru
yucu hükümden faydalanmamaları gerekir On
lar zaten kendi memleketlerinde böyle hususi 
bir korunmaya tabi tutulmadıkları için, ya
tırdıkları sermayenin rizikosunu almaya alış
kın oldukları için böyle bir garantiyi de bek-
liyemezler. 

Şimdi diyor ki, «Efendim, bu küçük tasar
ruf sahiplerini koruyacağız. Bunlar da işçi, 
memur, ev kadını gibi küçük tasiarruf sahip
leridir,» bunlar halktır deniyor. Bir kere eğer 
yanılmıyorsam benim aklımda kalan rakam bu 
küçük tasarruf sahipleri yani hisse senedi sa-
tmalrmş olanlar 2 400 dür. Bilmek isterdik, 
gerekçede bunlardan bahsedilirken kaçının ev 
kadını, isçi, memur, esnaf olduğunu: bu 
2.400 ün dökümünü bilmek isterdik. Kaç tanesi 
acaba hakikaten işçi, esnaf, ev kadını, kaç ta
nesi daha, büvük şirket, bunu öğrenmek ister
dik. Fakat biran için farz edelim ki, bu hisse 
senetlerine sahibolanlar tamamen halktan diye
bileceğimiz kimseler, yani küçük esnaf, sanatkâr, 
isçi, ev kadını ve saire divelim. Bövle bile olsa 
Devlet elivle, Devlet kasasından bu kadar kü
çük bir azınlığa gelir aktarmak, sermaye aktar-

Birisi, deniliyor ki; bu ödenen avanslar, da
ha sonraki yıllarda kanunu ihtiyat ve ödenmiş 
sermayeye yüzde 10 temettü hissesi ayrıldık
tan sonra, kalacak kârlardan malhsubedilir. 
Gerçi Ereğli Demir - Çelikin Kuruluş Kanunu
nun 6 ncı maddesinde de, yine bu yüzde 10 nis-
beti var. Ama, hiç değilse burada biz teklif 
ediyoruz ki, bu yüzde 10 yüzde 6 ya indirilsin. 
Normal olarak öngörülen kâr nisbeti yüzde 6 dır. 
Nedene burada yüzde 6 yüzde 10 a çıkarılıyor? 
Yüzde 10 kaydı konulduğu zaman bu avanslar 
şirketin, gelecek yıllardaki kârlarından ödenmesi 
vaziyeti uzun yıllar devam edecek, belki de hiç 
tahakkuk etmiyecektir. Çünkü yüzde 10 yüksek 
bir kâr nishetidir. Mademki garanti edilen nis
pet yüzde 6 dır, bu, yüzde 6 ya inmelidir, 
yüzde 10 a çıkarılmamalıdır. Hele yine Devlet 
sektörü, Devlet sermayesini yatırmış olan İk
tisadi Devlet Teşekkülleri bu temettülerden ya-
rarlanamıyacaklarına göre, yüzde 10 nisbetini 
koyup da senelerce ve senelerce ödenmiş olan 
avanslar şirketin kârlarından mahsubedilemez 
durumda kalınca Devlet sektörünün mağduri
yeti devam edecektir. Ve bu yine Devlet sek
töründen özel ceplere bir sermave transfer1! de-
mele olacaktır. 

Şurada şuna da işaret edelim M, Devlet sek-
ıtörü derken bunu biraz da somut olarak düşün
mek lâzımdır. Buraya iştirak eden Devlet İkti
sadi Teşebbüslerinin sermayesinin büyük kısmı 
diğer vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiler
den gelmektedir. Binaenaleyh, Devlet sektö
rünün mağdur olacağı elemek, vergi mükellefle
rinin, genellikle vergi ödiyen halkın mağdur ola-
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cağı demektir ve Devlet sektöründen az sayıda 
özel ceplere sermaye transferi demek, vergi ödi-
yen halkın cebinden küçücük bir grupun cebine 
gelir aktarılması demektir. 

Üçüncü düzeltilmesini istediğimiz husus, bu 
avansların şirketin genel kârından değil fakat 
kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye yüzde 
altı temettü hissesi ayrıklıktan sonra kârlardan 
hu avanstan yararlanmış olanlara düşen kâr 
paylarından mahsubcdilm elidir. Kimler bu 
avanslardan faydalandı ise onlar daha sonraki 
yıllarda elde ettikleri kârlardan daha eksik bir 
pay almak suretiyle bu avansı ödemiş olmaları 
lâzımgelir. Bu avansı almamış olan kimselere 
de bu avansın ödcttirilmesi her halde alâlet ve 
hakşinaslık fikrine uygun bir davranış olmaz. 
Bu düşüncelerle iki tadil tasarısı veriyorum. 
Zannediyorum ki birincisine belki lüzum kalmı-
yacaktır. Eğer kurucular dışındaki hisse sene
di sahipleri arasında yabancı hisse senetleri sa
hipleri yoksa birinci tadil tasarısına lüzum kal-
mıyacaktır. İkinci tadil tasarısı ise birinci mad
denin ikinci fıkrasında işaret ettiğim iki hususa 
dai rdir. Saygıl arım la. 

BAŞKAN — Sayın Güner... Sayın Önder 
Grup adına mı söz istiyorsunuz ? 

CBVAT ÖNDER (Erzurum) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN —• Sayın Güner bir kakikanızı rica 
edeceğim, Sayın Önder Grup adına söz istiyorlar. 
O bakımdan kendilerine takdimen söz veriyo
rum. Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CBVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu kürsünün bir talihsizliği var. Arkadaşlarımız 
bir meseleyi nazarı itibara alarak, bir meseleyi 
bu küsüye getirirken o meselenin bidayetinden 
itibaren takip buyurmuyorlar. Bu itibarla za
ruri tekerrürler oluyor ve bu kürsü fazlaca iş
gal ediliyor. Saym Sadun Aren geçen celsede 
bu meselenin münakaşasını bizimle yaptılar. 
Geçen celsede biz de bu konuda uzun uzun izah
larda bulunmuştuk. Sayın Boran geçen celseyi 
takibetmiş olsalardı veya Sayın Aren'den izahat 
almış olsalardı, ümidediyorum ki, birçok mese
leleri tekrar buraya getirmek zahmetini ihtiyar 
etmezlerdi. 

Burayı böylece tebarüz ettirdikten sonra sı-
rasiyle Sayın Ülker ve Sayın Boran'a cevap ver
mek istiyorum. 

Evvelâ aziz arkadaşlarım, bu Ereğli Demir ve 
Çelik müessesesinin kuruluş kanunu tasarısını 
müzakere etmiyoruz dedik. Müzakere bu of
saydı belki bu tasarıya bizim de itirazlarımız 
olurdu. Bizim parti programımıza, seçim beyan
namemize, halen şu anda yürürlüğe giren İkinci 
Beş Yıllık Plânın hedefine ve stratejisine ay
kırı düşen bâzı hususları biz de dile getirirdik. 
Statü böyle olmuştur, şöyle olmuştur, bu mesele 
müzakere konusu değildir. Kanun 1 Mart 1960 
tarihli Resmî Gazetede neşredilmiş, ondan son
ra neşrolunan esas mukaveleyi tatbik eden ik
tidarlar biz değiliz, Adalet Partisi iktidarı de
ğildir... (Orta sıralardan anlaşılmıyan bir mü
dahale) Müsaade buyurun oraya da temas ede
ceğim. Millî birlik iktidarları, koalisyon ikti
darları bu kanunu tatbik etmişler ve bu mües
seseyi ortaya getirmişlerdir. Şimdi ortada bir 
müessese vardır. Bu müessesenin halen memle
ket iktisadiyatında yeri ve rolü olan kıymetli 
bir müessese olduğuna kaaniiz. Ancak, bu mües
sesenin her bakımdan mükemmel işlediğini de 
iddia etmiyoruz. Birtakım pürüzleri mevcudol-
duğuna da kaaniiz. Zaten bu tasarının gerekçe
sinde dikkat buyurulursa bâzı itiraflar var. Bu 
itirafları bendeniz telhisen arz etmek isterim : 
Tesisin inşası 1,5 yıl gecikmiş, 5 yıl içerisinde 
tamamlanacak iken, 1,5 yıl gecikmiş, 5 yıllık 
garanti kendiliğinden 3,5 yıla inmiş. Ayrı'ca bu 
tesis 600 milyon liralık kurulmuş bir şirket ta
rafından yapılmış. Bir milyar 900 milyon liraya 
çıkması, maliveti öngörülmüşken 2,5 milyar li
raya çıkmış. Bu bakımdan da bir arıza var. 

Üçüncüsü fazla miktarda faiz ödenmiş... 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Bravo... 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bu sebeple 

tesis kâr .edememiş. «Bravo1» diyen Sayın Ülker 
arkadaşıma sormak isterdim... 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Hakikatleri 
söylüyorsunuz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Gayet tabiî 
hakikatleri konuşacağız. Hakikatleri konuşur
ken bir noktayı da gözden ırak tutmıyacağız. 
Arkadaşlar, bu müessesenin bünyesindeki bo
zukluklar bugün yok, bidayetten beri gelmekte
dir. Sayın Ülker arkadaşınım bugün söyledikle
rini, iktidarda bulundukları sırada söylemesini 
bendeniz çok arzu ederdim. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Başından beri 
söylüyoruz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Şimdi bunu 
deniz kızına benzetmek, özel bir kanunla Devlet 
parasını birtakım murakabelerden uzak tutmak, 
köksüz bir kanunla memleket realitelerine uy
gun olmıyan bir teşekkül olduğunu iddia etmek, 
bunlarda birtakım haksız ithamlar olduğuna 
kaani bulunmakla beraber, birtakım realiteler 
olduğunu da biz kabul ederiz. Ancak, şu anda 
müzakere konusu yaptığımız hususlar bunlar de
ğildir. Şu anda müzakere konusu yapmış oldu
ğumuz husus; ben şimdi ayrıntıları ile, Sayın 
Boran'a malzeme olsun diye arz edeceğim, geçen 
celsede de arz etmiştim, himayesi gereken serma
yenin himayesi konusudur. 

Evvelâ şunu tebarüz ettirmek isterim : Sa
yın Behice Boran buyuruyorlar ki, sermayenin 
rizikosu kârdır, sermayeye garanti tanınmaz. 
Bunu özel sektöre, kapitalist ekonomiye inanan 
ekonomistlerin böyle söylediğini iddia ediyor
lar. Evvelâ burada bir yanlışlık var. Sermaye
nin rizikosu kâr değildir. Sermayenin riski faiz
dir. Evvelâ bunu düzeltelim. Emeğin, riski, 
karşılığı ücrettir, sermayenin riski faizdir, mü
teşebbisin riski kârdır. Toprak ve tabiî kaynak
ların karşılığı ise ranttır. Bütün kapitalist eko
nomistler burnı böylece sıralarlar. Ve istihsalin 
unsurlarını sayarken emek, sermaye, müteşeb
bis, toprak diye sayarlar. Ondan sonra istihsal 
neticesinde elde edilen payın inkisam netice
sinde bölünmesinde ise, ücret, faiz, kâr ve rant 
diye tasnif yaparlar. Şimdi sermayenin riskinin 
faiz olması, bu bakımdan sermayenin vikaye 
edilmesi gerektiği doğrudur. Ancak burada ken
dine has özellikler taşıyan bir müessese var, ay
rıca bu müessesede gene kendine has özellikler 
taşıyan bir sermaye var, bu sermayenin vika
yesi bahis konusu. Zaten bu himaye bugüne ka
dar da yapılmış; fiilî durum var. Bu kanun fiilî 
durumu hukukileştirmeye matuf bir tasarı. 

Şimdi şirketin sermayesi şöyle : Türk resmî 
sektörünüm hisseleri; Karabük'ün 153 milyon, 
Sümerbankın 153 nrlyon, Türk resmî sektörü
nün 306 milyon. Türk özel sektörünün hisseleri, 
ki, işte himayesi gereken bu tasarının kapsamı 
içerisine giren sermaye, birinci tahsis 99 mil
yon, ikinci tahsis 15 900 000 lira olup ceman 
114 900 000 lira; yabancı sektör ise 179 milyon 
100 bin lira. Yekûn sermayenin tutarı ise 600 

milyon liradır. Şimdi burada yabancı serma
yedarların hisselerinim korunması bahis konusu 
değildir. Tatlusisan 114 900 O00 liranın korun
ması bahis konusudur. 

Sayın Boran «Bu hissedarlarım kimler oldu
ğunu bilmek isterdim» buyurdular. Bunun dö
kümü bendenizde mevcut değildir. Yalnız Sa
yın Bayar bu dökümü söyilyeceklerini buyuru
yorlar. Bütçe Komisyonunda beyan ettiler. 
Bütçe Komisyonunda gördük ki, cidden tabanı 
halka dayanan, halkta bulunan bir sermayenin 
korunması bahis konusudur. Bu itibarla bu ga
ranti teklifi gelmiş vaziyettedir. Bu ufak tasar
ruflardan meydana gelmiş olan sermaye ta
rafından satımalınan hisse senetlerini birtakım 
spekülatörlerin elinde kalmaması için bu tasarı 
getirilmektedir. Bu itibarla bendeniz af bu
yursunlar, kendi felsefeleri bakımından dahi 
İşçi Partililerin niçin bu kanunun karşısına 
çıktıklarını bir türlü anlıyamamaktayım. Çünkü 
buradaki himaye küçük sermayenin himayesi-
dir. Ayrıca muhterem arkadaşlarım, burada bir 
Devlet kapitalizmi yok, burada sosyal Devlet 
anlayışını görmekteyiz. Şöyle ki> Türkiye'de 
bir sermaye piyasası kurulması zaruridir. Dış 
yardımlarla yabancı sermayeyle, Devlet sektö
rünün kaynaklariyle kalkınmayı tahakkuk et
tirmek mümkün değildir. Kalkınmanın tahak
kuku için bütün vatandaşların, özel sektö
rün de seferber olması, Türk halkının sahip 
bulunduğu malî potansiyelin tahrik edilmesi 
zaruridir. Bunun için de halka açık anonim 
şirketler fikri öngörülmüş ve bir sermaye pi
yasası kanunu tasarısı geniş şekilde seminerlerle 
hazırlanmıştır. 

Bendeniz de bu tasarının bir seminerine, Çı
nar Otelde yapılan bir seminerine bir hafta 
müddetle iştirak ettim. Bu tasarı geçen iktidar
lar tarafından da sevk edilmek istenmiştir, fa
kat sevk edilememiştir. İktidarımız tarafından 
verilmiştir. Bu tasan geldiği zaman uzun 
uzun bunun münakaşasını yapacağız. Kanaaati-
miz odur ki, bu tasarı, sevk edilen en hayırlı 
tasarılardan bir tanesidir. Halktaki kaynak
ların yatırım sahalarına intikalini sağlıyacak 
bir tasarıdır. 

Aziz arkadaşlar, şimdi bir hususa daha te
mas etmek istiyorum : Ereğli Demir - Çelikte yol
suzluklar olmuş, bunlar birer iddia, yolsuz
luklar olduğunun kesin olarak burada beyan 
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•edilebilmeli için kaziyei muhkeme, kesin hüküm
lere, hüccete daj^anması gerekir. Böyle mü
cerret iddiaları burada dile getirip do bir 
müesseseyi lekelemek kanaatimizce doğru değil
dir Kaldı ki, bunun da umumi heyet toplan
tıları vardır. Anonim şirketlerin nasıl murakabe 
edileceğine, ticaret hukulkuna en az benim kadar 
âşinâ olan Sayın' Ülker arkadaşımın da aşina 
olduğu kanasmdayım. Bunun umumi heyet top
lantılarında Karabükün, Sümcrbankm temsilci
leri iştirak etmiş, geniş tartışmalar yapılmış 
ve umumi heyet toplantılarında bunlar ibra 
edilmiştir. Bu itibarla yaıni burada yolsuzluk 
vardır diyebilmek için çok kesin bir hükme ve 
delile dayanmak gerekir. Aksi halde muhterem 
arkadaşlar, bu iddialar bu'du mücerette kalır ka
naatindeyiz. 

Bir husus daha vardır. Şimdi bu bir anlayış 
meselesidir. Şayet Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
bir teklifle gelir derse ki, Ereğli Demir - Çeliği 
dovletleştirelim, tamamen Devlete intikal ettire
lim. Bir görüştür. Bu teklif geldiği zaman bu
nun müzakeresini yaparız. Ancak şu tasarının 
kapsadığı ve bu tasarının dayandığı Kuruluş 
Kanununun derpiş ettiği hükümlerin bilinmesi 
gerekir. Ereğli Demir - Çeliğin kuruluş Kanu
nunda Devlet elindeki hisse senetlerinin de, bu
raya İşçi Partili arkadaşların bilhassa dikkat et
melerini istirham ederim, çünkü tamamen onla
rın görüşlerine aykırı bir görüştür, yedi sene 
/müddet içinde özel sektöre devrini öngörür. Bu 
'da bir görüştür. Şimdi yedi sene müddet içinde 
diğer hisse senetleri de halka satılacaktır. Du
rum budur, bize verilen izahat budur. 

Şimdi arkadaşlar, beri taraftan İkinci Beş 
Yıllık Plânın stratejisinde yer alan, yıllık prog
ramlarda da yer alan bir direktif var. İktisadi 
Devlet Teşekküllerini, daha şümullü ismiyle, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerini yeniden düzenleme 
Komisyonu vardır. 440 sayılı Kanuna göre bu 
Komiısvonun görevi iki yıl idi. İki yıllık müddet 
«ona erdi, iki yıl daha uzatıldı. Şimdi bu Komis
yon halen bu müesseselerin bünyesi üzerinde ça
lışmalar yapmakta, bu müesseseler hakkında ta
sarılar getirmektedir. Meselâ, bendenizin de Baş
kanı olduğum bir Geçici Komisyon Türkiye 
Elektrik Kurumu kanun tasarısını görüşmekte
dir. Ziraat Bankası kanun tasarısı- gündeminde, 
Devlet Malzeme Ofisi kanun tasarısı gündemin

dedir. Bu tasarılar 26 yi bulmaktadır. Bu, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve onların iştiraklerine 
mütaallik hususları inceliyen tasarılar komisyon
larda görüşüldükten sonra Yüksek Heyetinize 
gelmektedir. İkinci Beş Yıllık Plânın stratejisin
de ve yıllık programlarda öngörülen hedef, der
piş edilen prensip Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin Devlet Bütçesini kemiren müesseseler değil, 
kaynak yaratan müesseseler olmasını derpiş eden 
prensiptir. Bu itibarla bu müessese üzerinde de 
Yeniden Düzenleme Komisyonunun durduğu ka
naatindeyim. Bunlar gelecektir. Belki bu mües
seselerin bünyesini yeniden bâzı statülere kavuş
turacağız. 

'Saniyen şunu da arz etmek isterim arkadaş
lar, bupün üçüncü aen* sanayi kurulmak üzere
dir. Üeünoü sanayi bir Devlet teşekkülü olarak 
mı kurulsun, bir anonim şirket olarak mı kurul
sun, nasıl kurulsun, henüz bu halledilmiş değil
dir. İşte bu tatbikattan da ders alınarak bir ku
ruluşa gidilecektir. Netice olarak bendeniz bu 
münakaşalara girmek istemezdim. Bu münakaşa
lar kanaatim odur ki, birinci maddenin ve bu 
tasarının esasının dışındadır. Ama bu münaka
şalar açıldığı için cevap vermek zarureti de hâ
sıl oldu. Bu tasarı, 100 - 115 milyon liralık kö
kü halkta bulunan sermayenin garanti altına 
alınmasını, sermaye piyasası zemininin hazırlan
masını, sermaye piyasasının boğulmamasmı der-
T)is eden bir tasarıdır. Bunun ötesindeki müna
kaşa lavın kanaatimizce bugün yeri değildir. Hür
metlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hükmet Güner, bu
yurunuz. 

ARİF HİKMET GÜNER (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Ereğli De
mir - Çelik Fabrikalarının özel şahıslar elinde 
bulunan hisse senetlerine üç yıl için daha kâr ve
rilmesi yolundaki bu tasarı üzerine acılan müna
kaşalar hazan istikametini bir hayli mevzuun hu
dutları dışına taşırmış bulunmaktadır. Burada 
Savın Reşit Ülker arkadaşımız bu tesis kurulur
ken, kurulusunun dahi isaıbetsiz olduğunu, bil
hassa projeksiyon hatalarından dolayı isabetsiz 
olduğunu, bir hayli suiistimal olduğunu, bu sui
istimallerden dolayı zararlı bir duruma girdiğini 
ve netice itibariyle külfeti vatandaşa yüklediği
ni iddia ettiler. 
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Şimdi arkadaşlarım, projeksiyon hataları Bi
rinci Beş Yıllık Plânda da çok vardır. Ne kadar 
isabetli ve istatistik! bilgilere dayanırsa dayan
sın, istatistik! bilgiler de sağlam olmasına rağ
men, birtakım hatalar olur. Buradaki başlıca ha
ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının istihsali 
muayyen bir programa göre devam edecektir. 
Biliyorsunuz ki, bu fabrikanın ilk anlaşması ve 
kanunu 1960 yılında çıktı. O zamanın ekonomik 
şartlariyle ihtilâlden sonraki ekonomik şartlar ve 
hava Heğiştiği için istihsal programında Ereğli 
Demir - Çelik Faibrikası da birtakım değişiklikler 
yapmak zorunda kalmıştır. Ereğli Demir - Çeli
ğin 1966 yılındaki yarı mamul imalâtı 180 bin 
tondur. İki buçuk milyar liralık yatırımın bütün 
amortismanı yalnız bu 180 bin tona yüklenmek
tedir. Ayrıca 1960 in şartları içinde nakliye mas
raflarının iki misline çıkacağını da hesaplamak 
veya tahmin etmek mümkün değildi. 

Nakliye masraflarının da iki misline çıkmak 
suretiyle fiyatların artmasına sebebolması, istih
lâkinin azalmasına, daha doğrusu, talebin azalma
sına sebebolmuştur. Böylece de istihsal miktarı 
180 bin tonda kalmıştır. Ama bugün ekonomik 
hayattaki emniyetin artması muvacehesinde 1967 
yılında bu fabrikanın siparişleri halihazırda 250 
bin tonu bulmuştur. Ve sene sonunda bunun 
300 bin -tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Böy
lece, bu sene kâra geçeceği rahatlıkla söylenebilir. 
Üstelik, yine aynı o zamanki şartlara göre hesap
lanan çelik üretiminin yalnız yassı mamullerde 
kullanılacağı, bilâhara ekonomik şartlar muvace
hesinde tahakkuk etmiyeceği, hiç değilse daha son
ra tahakkuk edeceği anlaşıldığı için, Ereğli De
mir - Çelik Kontini Kastin denen yeni bir siste
min tatbiki ile 300 000 tonluk Türkiye'nin açık 
bulunan kütük ihtiyacını karşılamak üzere yeni 
bir yatırıma girmiştir. Bu yatırım 1970 yılında 
inşaallah bitecek ve Türkiye bugün dışardan döviz 
vermek suretiyle ithal ettiği kütüklerin de ithali 
kısmen önlenmiş olacaktır. Böylece kâr nisbeti 
tahmin edildiğinden daha yükseğe çıkacaktır. Bu
gün % 6 verilmekte olan kârın devamındaki mak
sat, benden evvelki arkadaşlarımın da söylediği 
gibi, daha önceden kâr beki iyen küçük tasarruf 
sahiplerinin «ellerindeki hisse senetlerini 350 li
radan satmalarını önlemek, böylece küçük, büyük 
sermayedarların yanında olmak değil, bilâkis kü
çük sermayedarların, geniş halk tabakalarının 
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^anında olarak onların zarara uğramalarını ön-
' emektedir. 

Yine Sayın Reşit Ülker arkadaşımız bir tah
kikat raporundan bahsettiler. O komisyonun bir 
üyesi de bendim. Oradaki bağlanan hükümlerin 
birçoğu tamamen takdire bağlıdır. Cereyan eden 
hâdiseler, o işin başında bulunan insanların iş 
adamlılığı vasfına göre değişir, şartlara göre 
değişir ve böylece bâzı arkadaşların yolsuz dedi
ğine, diğer arkadaşların tamamen isabetli karar 
olduğunu söylemeleri mümkündür. Nitekim, bun
ların bâzılarına aynı yolda kanaatini izhar et
mek suretiyle fikrini söyliyen arkadaşlarınızdan 
birisiyim. Meselâ, arkadaşlarım, hakem ücreti 
5 000 000 lira, denmiştir. Bu fazladır. 

Aziz arkadaşlarım, kendisi hukukçudur, dün-
vanm kaç yerinde, hattâ Türkiye'nin kaç yerin
de hakem, pazarlıkla tutulur? Birtakım teamül
ler vardır. İhtilâflarda hakemler bu teamüllere 
^öre ücret alırlar. Yüzde birdir, yüzde ikidir. 
Bu teamül ne ise buna göre ücret alır. Yoksa, 
pazarlıkla 70 milyon liralık bir dâvayı, efendim, 
celiniz, bunu 10 bin liraya yapar mısınız, beş bin 
liraya yapar mısınız, gibi bir pazarlık mevzuu ya
pılamaz. Yapılırsa netice her halde lehe olmaz. 

Yine arkadaşlarım, o raporda yolsuzluk diye 
tavsif edilen, maden çıkaran şirketlere verilen 
avanslar vardır. 

Aziz arkadaşlarım, üzerinde geniş ölçüde mü
nakaşa yapılmıştır. Eğer Meclise o tasarı gelse 
idi, burada da münakaşasını yapacaktım. Bir şir
ket, bir teşebbüs hammaddesini birçok şirketler
den temin etmektedir. Bu şirketlerin bâzıları 
maddi imkânsızlığa düşer de istihsalden vazge
çerse, bunun, bu şirketlerin desteklenmesi sure
tiyle, fabrikanın, böyle 2 milyar 500 milyon lira
lık bir yatırımın istihsalinin devamının garanti 
altına alınması mı faydalıdır; yoksa demir cev
heri çıkaramadı diye şirketlerin üzerine yürüyüp 
onları mahvetmek suretiyle kendisinde ham mad-
desiz kalması mı isabetlidir! 

BAŞKAN — Sayın Güner; biraz evvel Sayın 
Reşit Ülker birinci madde üzerinde konuşmaları 
sırasında bir usulsüzlük yaptı ve mevzuu dağıttı. 
Başkanlık olarak müdahale etmek istemedim, ra
yına girsin diye. Yok efendim, birinci madde üze
rinde mevzuu dağıttı. Zatıâliniz de ona cevap 
vermek suretiyle adeta Ereğli Demir - Çelik Fab
rikasında yolsuzluk iddialarını inceleme Komis-. 
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yonunun raporu üzerinde tartışma yapıyormuş 
gibi oluyor. Bu bakıma lütfediniz, siz ona 
cevap vermeyiniz, birinci madde üzerindeki be
yanda bulununuz. 

ARİF HİKMET GÜNER (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bunda tamamen haklısınız. Yanlış 
zehap uyanmasın diye, yanlış kanaatler doğma
sın diye bunları tavzih maksadiylo söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, o, birinci maddedeki 
tezini izah ederken bu raporlara istinadetmek is
tedi, siz de şimdi ona cevap verince adetâ burada 
o yolsuzluğun, evvelki sene verilmiş bulunan ra
porun tartışması yapılıyormuş gibi bir hal zuhur 
edecek, o da size cevap verecek daha sonra, bilâ-
hara tartışmayı önliyemiyeceğiz. Lütfediniz bi
rinci madde üzerinde beyanda bulununuz. 

ARİF HİKMET GÜNER (Devamla) — Bunu 
tavzih için zaten o komisyonun bir üyesi olarak 
yanlış anlamaları önlemek için bu tavzihte bu
lundum. Böylece küçük sermaye sahiplerinin 
zarara uğramamaları ve sermaye piyasasının 
teşekkülü için şartları hazırlamak bakımından, 
vatandaşın inanması bakımından, küçük tasar
rufların Devlet tarafından himaye edileceğine 
inanması bakımından bu tasarının, bu maddesi
nin uygun olduğu ve kabuL edilmesi lâzımgel-
diği kanaatimi tekrarlar, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun üzerinde görüşmelere daha fazla devam ede-
miyeceğiz. Zira Yüce Meclisin almış olduğu ka
rar gereğince, bu gibi kanunların müzakeresi 
bir saat müddetle devam edebilecektir. O müd
det hulul etmiş bulunmaktadır. 

4. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) 

BAŞKAN — Şimdi İş kanunu tasarısının 
maddeleri üzerindeki müzakereye devam ediyo-
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen birleşimde İş 
Kanununun 99 ncu maddesi üzerinde verilmiş 
bulunan 24 e yakın değişiklik önergelerinin 
okunmasına devam ettiğimiz bir sırada vakit 
hitama ermişti. Şimdi o birleşimde okunmuş 
olan iki değişiklik önergesinden sonra gelen de
ğişiklik önergelerini okumaya devam ediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
99 ncu maddenin (a) bendinin aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Madde 99 — (a) İşçinin bu kanundan ve

ya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdin
den doğan 26 ncı maddede tarif edilen ücretinin 
süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya 
noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hak
kında, bu durumda olan her işçiye karşı (50) 
liradan az olmamak üzere nispî para cezasiyle 
birlikte bir aydan az olmamak üzere hapis ce
zaları bir kat fazlasiyle hükmolunur. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
99 ncu maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki 

yazılı şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Madde 99 — A) İşçinin bu kanundan veya 

toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
doğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücretini 
süresi içinde tam olarak ödemiyen veya noksan 
ödiyen işveren veya işverenıvekili hakkında, bu 
durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan az 
olmamak üzere nispî para cezası verilir. Ve bu 
para Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilir. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Sayın Başkanlığa 
99 ncu maddedeki para cezalarının yarıya, 

hapis cezalarının tamamen kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 99 ncu maddenin (A) ben

dinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Madde 99. — A) İşçinin, bu kanundan ve
ya toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdin
den doğan ve 26 ncı maddede tarif edilen ücre
tini süresi içinde tam olarak ödemiyen veya nok
san ödiyen işverene veya işveren vekili geçen 
beher gecikme günü için ödemediği beher on lira 
karşılığında ayrıca bir lira fazla ödemeye ve iş-
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veren veya vekilinin, tamamen veya kısmen 
ödememesinin haklı sebebe dayandığı işveren ve
ya vekili tarafından ispatlanamadığı takdirde 
işveren veya vekiline, ayrıca beher işçi için bir 
haftadan az olmamak üzere hapis cezası ve 
50, (Elli) Türk lirası ile 5 000 (Beş bin) Türk 
lirası arasında para cezası hükmedilir. 

Fiilin tekerrürü halinde bir önceki verilmiş ce
zalar bir kat fazlasiyle hükmedilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesinin (B) bendinin son satırındaki 
«İşveren vekili hakkında» kelimelerinden sonra 
«Beher işçi için» kelimelerinin eklenmesi sure
tiyle değiştirilmesini teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

* 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 
99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 56 ncı maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas - Yunus Koçak 

Bu kanunun 57 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 27 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 31 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 32 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas • Yunus Koçak 
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Bu kanunun 33 ncü maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 34 ncü maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 35 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 36 ncı maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, anlaşılıyor ki, şim
diye kadar okunan bütün önergelerde mevcut 
fıkralardaki para cezalarının 1 000 liraya çı-
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karılması istenmektedir. Bunlarım hepsini tev-
hidetmiş olsaydınız da, bu bir önergedir, dik
kate alınıp alınmıyacağı işaret edilen bir öner-
'gcdir. Tevhidetseydiniz do bir tek önerge ola
rak madde içinde mevcut para cezalarının 
1 000 liraya iblâğını isterim diye beyanda bu-
lunsaydmız daha pratik, daha kolay olmaz 
mıydı ? 

RIZA KUAS (Ankara) — Başkanlık Diva
nının aldığı karara göre hazırladık. Bu tasarı 
hakkında acele görüşülmesi kararı alındı. Ce
za maddelerinin hepsini bir maddeye, bir öner
geye sığdırmak mümkün olmadı. 

BAŞKAN — Hepsi aynı mahiyette midir? 
Onu sormak istiyorum. Başka, bin liranın dı
şında bir ceza talebiniz mevcut mu? 

RIZA KUAS (Ankara) — Başka maddeler
de var. 

BAŞKAN — Bu maddede? 
RIZA KUAS (Ankara) —• Evet, bu madde 

için yok. 

BAŞKAN — O halde müsaade buyurursa
nız hepsini birlikte oylıyacağmı. Para cezala
rının fıkra fıkra ayrılması şartiyle bin liraya 
iblâğ edilip edilmediği hakkında Yüce Mecli
sin dikkat nazara alınmak kaydı mevcut mu, 
değil mi araştıracağım. Birisi hepsine şâmil 
olacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 38 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başk'a işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 
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Bu kanunun 41 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk"*lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katına çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 42 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 43 ncü maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 47 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 
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99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 48 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 52 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 54 ncü maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 60 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 
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Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dini?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği
şiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 99 ncu maddenin 
(A) bendine aidolan önergeleri tekrar okundu) 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ESDEM 
(izmir) —• Bir hususu öğrenmek istiyorum. Sa
yın Başkanım. Zatiâliniz biraz evvel, bir tek 
takrir halinde okumak suretiyle dediniz. 

BAŞKAN — Bunları tevhit ettim. Birbir
lerinin aynı olan takrirleri tevhidettim. Ceza
ya taallûk eden ve elfaz itibariyle birbirlerine 
tıpatıp uygun olan takrirleri birleştirdim. 

Sayın Kuas'm vermiş olduğu önergeye Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınması
nı oylarınıza »sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

(Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'-
rin önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (istanbul) .— Sayın Başkan, bu önerge 
maddenin yeniden tedvini sırasında dikkate 
alınmış, fakat değiştirilerek madde yeniden 
düzeltilmiştir. Bu bakımdan katılmıyoruz 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılmıyor, Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

(Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Köseoğlu'
nun bu önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 99 ncu maddenin 
(B) bendinin değiştirilmesine ait önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Rıza 

Kuas ve Yunus Koçak tarafından verilmiş 
bulunan 18 önerge vardır. Aynı mahiyette bu
lunmaktadırlar. Yalnız madde numaralarının 
değişik şekilde düzenlenmiş görülmektedir. 
Müsaade ederseniz bir tanesini okuyacağım 
ve onunla ilgili hangi maddelerde eczalar ar
tırılması talebediliyorsa onları zikredeceğim: 

«Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 
99 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 56 ncı maddesine. 57 nci mad
desine, 27 nci maddesine, 31 nci maddesine, 
32 nci, 33 ncü, 34 ncü, 35 nci, 36 ncı, 38 nci, 
41 nci, 42 nei, 43 ncü, 47 nci, 54 ncü, 48 nci, 
52 nci, 60 ncı maddelerine aykırı hareket eden 
işverene 1 000 Türk Lirası ağır para cezası 
hükmolunur. Tekerrürü halinde başka işçiler 
için dahi .olsa bu ceza iki katına çıkarılmakla 
beraber hlr ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Önergelerin kapsadığı mahiyet bundan iba
rettir. 

Komisyon olarak 99 ncu maddenin sonuna 
bir fıkranın ilâvesini tazammun eden önerge
den hangi maddelerine katılıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Müsaade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanibul) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Türkiye İşçi Partisi adı
na 'Sayın Rıza Kuas ve arkadaşlarının verdiği 
bütün önergeler, komisyonumuzun geri alman 
maddeleri yeniden müzakeresi esnasında da te
ker teker .gözden geçirilmiş ve hepsi arkadaş
larımızın huzurunda müzalkere edilmiştir. Bu 
Yüksek Huzurda okunan önergelerin kabulü 
halimde Türkiye'de çalışma hayatının temelin
den bir felce uğrıyacağı kanaati içindeyiz. Bu 
ıbakımdan bu önergelerin hiçbirisine katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir bir dakika, Ri
yasete göre hareket ediniz isiz, milletvekiline 
göre değil. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ünlü, verilmiş bulunan 

değişiklik önergelerinin saJhipleri vardır, bir de 
bunun mulhatalbı komisyon vardır. Üçüncü şah
sın bu müzakerede bir fikri mevzuubahsolamı-
yacaktır, usule göre. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
HASAN ÜNLÜ ('Tunceli) — Usul yönünden 

faydalı olmaktır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi, faydalı veya zararlı, 

ama usul ne faydayı gerektirir, ne zararı ge
rektirir. 

Sayın Kuas, komisyon mevzuubahis öner
gelerinize katılmadığını beyan etti. Önergele
rinizi, toptan ve lütfen mücmelen beyanda bu
lunmak imkânına sahipsiniz. Ona göre hare
ket ediniz. 

Buyurun. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, evvelâ bizim verdiğimiz 
önergelerin bir kısmı İş Kanununda ceza mad
desini ihtiva eden bu hususların yer almamış 
olan noksan taraflarını tamamlamak içindir. 
Bir kısmı buna ilişkindir. 

Bir kısmı da, mevcut cezaları, geçmiş tat
bikattaki cezaları artırmakla beraber getiril
miş olan kanundaki ceza maddelerinin kâfi gö
rülmemesi üzerine yükseltilmesi amacını güt
mektedir. Meselâ; 27 nci maddeye aykırı hare
ket eden işverenler hakkında her hangi bir ce

zai müeyyide yoktur, 27 nci maddenin ihtiva 
ettiği husus, Askerlik Kanunundan doğan hak
lar. En sıon paragrafı, «her hangi bir askerî 
veya kanuni ödev dolayısiyle işinden ayrılan 
işçilerden bu ödevin sona ermesinden başlıya-
rak iki ay içinde işe girmek için başvuranları 
işverenler boş yerlere öncelikle işe almak zo
rundadır.» Buna Ibenzer birçok maddeler zo-
runluklar ihtiva etmektedir. Fakat almıyan iş
verenlere karşı her hangi bir cezai müeyyide 
getirmemektedir kanun. Bu zorunluklara kar
şılık cezai müeyyide, bugüne kadar yapılan 
tatbikatlarda; askere gidiyor, yahut her han
gi bir başka selbeple-rle, manevra sebepleriyle 
falan işinden ayrılıyor, fakat dönüp geldiği za
man, bundan evvelki kanunda da vardı bu 
madde, fakat askerden dönüp geldikten sonra 
işçileri işverenler işe almamaktadırlar. Esiki-
den olan kanunun maddesi olduğu gibi buraya 
aktarılmıştır. Bunda, bir ceza maddesinin ilâ
vesi ihtiva etmektedir. Buna benzer ceza mad
deleri 'Oİmıyan kısımlara, cezalar ilâve edil
melidir. 

Diğer hususlara gelince : Ceza maddelerinin 
artırılmasını ihtitva eden önergelerimiz ise, tat
bikatta ,görülımüştür ki; cezai müeyyidelerin 
hiç yok veya az olmasından dolayı işçiler mağ
dur olmuşlardır. Diğer taraftan, esasen ka
nunda «eza maddelerinin artırılması, hapis 
cezalarının konması demek, bu kanun ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çıkartmış olduğu 
kanunlara riayet eden işverenlerin hiçbir su
retle cezaya çarptırılması demek değildir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Yüce Ku
rulunuzca kabul edilmiş iolan kanuna harfiyen 
riayet eden namuslu işverenler hiçbir zaman 
cezai müeyyidelere çarpılmıyacaktır. Ama Bü
yük Meclisin, Yüce Kurulunuzun çıkardığı ka
nunlara aykırı, Türkiye Cumhuriyetinin kanun
larına aykırı hareket eden işverenleri elbette, 

- bu kanunların içerisine sokmak, kanunları tat
bik ettirmek için ağır cezai müeyyidelerin kon
ması icabeder Yani ağır cezai müeyyidelerin 
konması demek, komisyon başkanının dediği 
gibi, çalışma hayatını felce uğratmak veya bü
tün işverenleri cezai hapse uğratmak demek 
değildir. Burada çıkan kanunları tatbik eden 
işverenler hiçbir zaman cezai müeyyidelere uğ-
ramıyacaklardır, hiçbir zaman mahkeme kapı-
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larına gitmiyeceklerdir. Ama, elbette ki, bu- I 
radan çıkan kanunlara riayet etmiyen, kanu
nu tanımıyan, işçi haklarını vernıiyen işveren
lere de cezai müeyyidelerin konması icalbeder. 

'Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, gerçekte 99 ncu maddeye ilişkin olan 
diğer maddelerle irtibatını sağlamak suretiyle 
cezai müeyyidelerin .artırılmasına nâtık önerge
ler zahirde iş hayatının düzene kavuşturulması
na matuf diye adlandırılabilir. Ve fakat mese
lenin derinliğine inildiğinde görülecektir ki; 
bu zahirde olan husus tamamiyle gerçek an
lamının içerisinde önergelerin dışında bir an
lam tasımaiktadır. Bir vakıadır k i ; hukukun 
anakaidesi, suçla ceza arasında mutlak surette 
münasebet, ilişki olmak lâzımdır. İka edilen 
suçla verilen ceza arasındaki münasebeti dü
zenlemediğimiz takdirde, 'bunu modern hukuk 
kuralları içerisinde adlandırmanıza imkân yok
tur. Önergeleri bu •zaviyeden mütalâa ettiği
mizde görüyoruz ki; ika edilen suçla veyahut 
işverene tahmil edilen yükle, bu yükün yerine 
getirilmemesi karşısında verilen ceza arasında
ki nisıbetsizlifc bu önergelere göre değiştirilme 
yapıldığı takdirde karşımıza 'bütün hukukçu
ları derin derin düşündürecek bir ucube halin
de çıkar. 

Gayet enteresan bir noktası ile Sayın Kuas 
esasında zorunluluk arz eden bâzı maddelerin 
bir müeyyideye bağlanmadığı hususundan hare
ketle bu önergelerin verilmiş olduğunu, böyle
ce önergelerin iki bölümde mütalâa 'edilebile
ceğini ifade ettiler. Meseleyi bu yönünden tet
kik ettiğimiz zaman şunu görüyoruz : Bakı
nız bir 31 nci madde var. «Zarar karşılığı ke
sinti.» Zabıtları tetkik ettiğimizde, zarar kar- I 
•şılığı kesintinin karşısında olduklarına ve 'bu
nun katî surette yapılmaması icaıbettiğinc nâ- i 
tık önergeleri vardı. Şimdi bir taraftan 31 nci 
maddede, yani neden işçiden muayyen bir iş
yerine girmesi halinde kendisine tevdi edilen 
makinada yapabileceği bir zararı karşılamaya 
matuf, evet, bir avansta, bir kesintide bulun
ma halini eğer işveren yapmazsa kendisine cc- I 
zai müeyyide tahmil edeceğiz... Bunda fevkalâ
de acayip bir gariplik var ortada. Eğer zarar | 

I karşılığı kesinti işçinin aleyhinde idi ise böyle 
bir takriri vermemeleri lâzımdı. Yok, lehinde 
idiyse ilk takriri verip 31 nci maddenin kal-
dırılmamasını isterlerdi. Şu hale göre 'burada 
konulan -önergelerin maddelerle münasebetini 
kurma mecburiyeti vardır. Bize öyle geliyor ki, 
sayın önerge sahipleri şöyle yapmışlardır : 
Nerede bir zorunlu kelimesini ıgörmüşlerse ona 
ait bir önerge vermişlerdir. Bu önergelerin bir 
cezai müeyyidesi olup lolmıyacağmı tetkik et
memişlerdir. İşte bunlardan birisi 31 nci 'mad
dedir. Şu hale göre meseleyi hukuk yönün
den tetkik ettiğimizde suçla ceza arasındaki 
nisbet modern hukukun anatemel kaidesidir. 
Hiçbir zaman bu .önergeler bu kaidenin içerisin
de itibar .göremez. Meseleyi bunun dışında, mü
eyyideye bağlanması ica'bodeın zorunluluk taşı
yan maddeler yönünden tetkik ettiğimizde, 
bunların hiçbirisinin bir cezai müeyyideye ta
bi kılııımaması keyfiyeti kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Şu hale göre önergelere katî surette iltifat 
edilmemesi gerektiği kanaati içerisindeyiz, arz 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
RIZA KUAS (Ankara) — Konuşmamıza im

kân var mı? 
BAŞKAN —Hayır . 
Görüşülmekte iolan İş kanunu tasarısının 

99 ncu maddesine ilişkin bütün önergelerinizi 
ayrı ayrı okuyacağım, kanunda bir sakatlık 
zuhur etmesin diye. 

«Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 
99 ncu maddesine aişağıdalki fıkranın ilâvesini 

I arz ve teklif ederiz. 

Bu kanunun 56 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 Türk lirası ağır para 
cezası hükmolunur.» 

I Komisyon katılmıyor. Heyeti Umumiyenin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-

y miyemler... Reddedilmiştir. 
99 ncu maddeye ilâve edilmesi istenilen di

ğer bir fıkra : 
«Bu kanunun 57 nci maddesine aykırı hare

ket eden işverene 1 000 Türk lirası ağır para 
cezası hükmolunur.» 

Komisyon katılmıyor. Yüce Heyetin oyuna 

I sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 
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99 ncu maddeye ilâvesi düşünülen fıkra hak
kındaki önergeyi okuyorum. 

«Bu kanunun 27 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 Tüık lirası ağır para ec
zası hülkmolunur.:» 

Komlisyon önergeye katılımıyor. Önergeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum; Kaibul edenler... 
Kabul etımiyenler... Reddedilımişitir. 

«99 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Anlkara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 31 nci 'maddesine. aykırı hare
ket eden işverene 1 000 Türk lirası ağır para ce
zası hüfemölunur.» 

Önergeye komisyon katılmıyor. Önergeyi Yü
ce Heyetin oyuna Yumuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Reddedilmliştir. 

99 neu maddeye ilâvesi düşünülen ve Rıza 
Kuas ile Yunus Koçak tarafından verilen öner
gede; «Bu kanunun 32 noi maddesine aykırı ha
reket eden iş verene 1 000 Türk Hırası ağır para 
cezası hülkmolunur.» 

Komisyon katılmıyor. Önergeyi Yüksek He
yetin oyuna ısunuyoruım: Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Reddedilmiştir. 

«İş Kanunu tasarısının 99 ncu maddesine 
aşağıdaki fıkranın ilâveslirii arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kmnva 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 33 ncü maddesine aykırı hare
ket eden dış verene 1 000 Türk lirası ağır para 
cezası hülkmolunur.» 

Komıisyon katılmıyor, Heyetin oyuna sunu
yorum:" Kabul edenler... Kabul eıtimiyenler... 
Reddedilımişitir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 34 ncü madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komlisyon katılmıyor. Heyeti 
Umumiyenin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Eltmliyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 35 nci 'madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

[BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Heyeti 
Umumiyenin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Eıtimiyenler... Reddedilmiştir. 

(Anlkara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 36 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Heyeti 
Umumiyenin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Eıtomiyenter... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 38 nci madde ile 
1 ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Heyeti 
Umumiyenin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
E tmiy enler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 41 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılımıyor. Önerge
yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 42 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor. Önerge
yi Yüce Meclilsin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 43 ncü madde ile 
İlgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor. Önerge
yi Yüce Meclislin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilimiştir. 

(Ankara Milletvekilli Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 47 noi madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler. .. Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 54 ncü madde ile 
ilgili önergesi tekrar olsundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekilli Yunus Koçak'ın 48 noi madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 
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(Anlkara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçalk'ın 52 nci mıadde ile 
lilgiili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kondisyon kaltılmıyor. Heyetim 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilımiışıtdr. 

(Anlkara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçalk'ın 60 nci m>edde ile 
'ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kalbul edenler... Etımlyenler... 
KaJbul edilımemişitlir. 

Bu vazilyette kalbul edilm'ediğine göre tdkcr-
rürü halinde hükmü taşıyan fıkra da kendiliğin
den kabul edilmiş bulunmaktadır. 

99 ncu (maddenin komisyon tarafından yeni 
hazırlanmış değişik şeklini okutuyoraım: 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen tadil önergeleri ile birlikte komisyo

numuza iade edilen îş Kanunu tasarısının 99 ncu 
maddesi Komisyonumuzda müzakere edilmiş ve 
•madde metni aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine sunulmak üzere say
gıyla arz ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
İstanbul Burdur 

Kaya özdemir 1. Hakkı Boyacıoğlu 

Ücrete ilişkin cezalar 
Madde 99. — A) işçinin bu kanundan veya 

toplu iş sözleşmesinden yahut hizmet akdinden 
doğan ve 26 nci maddede tarif edilen ücretini 
süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya 
noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hak
kında, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 
liradan az olmamak üzere nispî ağır para cezası 
hükm olunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki verilmiş 
olan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca 
bir aydan az olmamak üzere hapis cezasına hük-
m olunur. 

(B) 1 - 3 0 ncu maddede yazılı ücrete ilişkin 
hesap puslala/rmı işçilere vermiyen, 31 nci mad
dede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücret
lerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar 
yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminat iade et-
miyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine 
hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede 
anılan sebepler dışında işçiye para cezası kesen 

yahut bu paraları aynı bendin gösterdiği müd
dette bu hesaba yatırmıyan işveren veya işve
ren vekili hakkında 250 liradan az olmamak 
üzere hafif para cezası, 

II - 33 ncü maddede anı'lan komisyonun tes-
'bit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemiyen veya 
noksan ödiyen, 34 ncü maddede işaret edilen se
bepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret 
ödemiyen, 35 nci maddede yazılı şartlar dışında 
fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan 
ödiyen 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere ay
kırı olarak çalışma yaptıran veya fazla çalışma
ya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen 
38, 41, 42, 43, 47 ve 54 ncü maddelerdeki şartlar 
ve usullere uymıyarak bu maddelerde gösterilen 
ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren ve
kili hakkında birinci bendde sözü geçen cezalar, 

III - 48 nci maddede 'gösterilen yüzdelerin he
sabına ait usullere uymıyan, 52 nci maddenin son 
bendinde anılan ücretsiz ilâve izni vermiyen ve 
ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu izne 
ait ücretini ödemiyen veya 56 nci madeddeki ha-
kedilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin çözül
mesi halinde bu izne alt ücreti ödemiyen, 57 nci 
maddeye dayanılarak çıkarılacak olan yönetme
lik hükümlerine aykırı hareket eden veya 60 nci 
maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücretin
den indirme yapan işveren veya işveren vekili 
hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası, 

Hükm olunur. 
BAŞKAN — Komisyonun 99 ncu maddeyi 

değişik şekliyle hazırlamış ve getirmiş olduğu 
metin bu şekildedir. Komisyon adına bir beyan
da mı bulunacaksınız ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMİR (istanbul) — Müsaade ederseniz yerim
den ifade edeyim. Muhterem Başkan, görüşül
mekte olan 99 ncu maddenin (B) fıkrasının al
tıncı satırındaki «para cezası» tâbiri 32 nci mad
de ile alâkalıdır. 32 nci madde Yüce Mecliste 
görüşülürken bu «para cezası» tâbiri «ücret ke
sintisi cezası» şeklinde değiştirilmiştir. Bu ba
kımdan bu «para cezası» tâbirinin de «ücret ke
sintisi cezası» şeklinde değiştirilmesi gerekmek
tedir. Maddenin bu değişik şeMiyle Yüce Heye
tin oyuna arzını teklif ederim. 

— 118 — 



M. Meclisi B : 85 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Değişiklik tek
lifi hakkında söz almak istedim. Müsaade edin 
açıklıyayım. Bir başka husus da var. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, zatıâlinize söz ver-
ımemekte ne kasdım olabilir? Burada Riyaset 
münhasıran şekil ve usulü düşünür. Fayda ve 
zararı milletvekilleri düşünür, işte o fayda mı, 
zarar mı getireceği hususunda usul bir anahtar
dır, herkes o anahtara göre hareket edecektir. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başka
nım madde üzerinde müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Hepsinin zamanı ve zemini var. 
Bir kere değişiklik önergelerinin birinci defa 
okunduğu sırada söz alabilmek mümkündür. 
Madde üzerinde daha önceden değişiklik öner
gesi verilmişse söz veriyoruz, işte bu söz verdi
ğimiz zaman da bunları izaha imkân bırakmak
tayız. Ama önergeler teker teker oya konduğu 
sırada, önerge sahibi ile komisyonun haricinde 
bir milletvekili araya giremez. Bunu ben değil, 
içtüzük böyle söylüyor ve içtüzüğün emirlerini 
yerine getirmek benim için bir mecburiyettir. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — önergeler okun
madan söz istediydim de Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
komisyonun hazırlamış olduğu metin biraz önce 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın «para cezası» 
tâbirinin yerine «ücret kesintisi cezası1» tâbiri
nin ikame edilmesi suretiyle değişik 99 ncu mad
deyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 

99 ncu madde okunan şekliyle kabul edil
miştir. 

100 ncü madde üzerinde müzakereye geçiyo
ruz. 

100 ncü madde üzerinde daha evvelce veril
miş bulunan değişiklik önergeleri mevcut ve fa
kat, komisyon almış olduğu bu değişiklik öner
geleri muvacehesinde maddeyi yeniden incele
miş ve maddenin eskisi gibi kalmasında ısrar 
etmiştir. Buna göre, madde elimizdeki metinde 
yazılı olduğu gibi komisyon tarafından benim
senmiştir. 0 

Şimdi verilmiş bulunan değişiklik önerge
leri vardır onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

100 ncü maddesinin son satırında «işveren ve
kili hakkında» kelimelerinden sonra «3 aydan 
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2 seneye kadar hapis cezasiyle'» kelimelerinin ve 
«hükmolunur» kelimesinden sonra da «Teker
rürü halinde evvelce verilen cezaları 2 misli 
artırılarak verilir» kelimelerinin eklenerek mad
denin bu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Kuas 
diğer önergeleriniz aynı mahiyettedir ve okumak 
ta kolaylık temin etmek maksadına makrun ola
rak bu önergeleri kendime mahsus bir sistem 
dâhilinde okuyacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

100 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu,kanunun 61 nci maddesine, 64 ncü mad
desine, 65 nci maddesine, 67 nci maddesine, 68 
nci maddesine, 69 ncu maddesine, 90 nci mad
desine ve 72 nci maddesine aykırı hareket eden 
işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır para ce
zası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezasına hükmolunur.» 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
RIZA KUAS (Ankara) — Tamam. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri teker teker 
okutup Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 100 ncü maddesi
nin son paragrafı ile ilgili önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GFOİOÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 

izah için söz istemiyorsunuz, önergeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 72 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz «tekerrü
rü» fıkrasını okumaya lüzum yok. Birincisi ka-



M. Meclisi B : 85 13 . 4 . 1967 O : 1 

/ 

bul edilirse tekerrürü sonun müştakı mahiye
tindedir, o zaman onu da ayrıca okuturuz. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Kocak'm 90 ncı madde İİ€ 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEOtCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Kocak'm 69 ncu madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEOlCt KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Kocak'm 68 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Kocak'm 67 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedil mistir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Kocak'm 65 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'in 64 ncü madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN •— Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Kocak'm 61 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEOlOf KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

100 ncü maddeyi okutuyorum. 

işin düzenlenmesine ilişkin cezalar 
Madde JOO. — Bu kanunun 61 nci madde

sinde ve bu maddeye göre çıkarılacak tüzükte 
tesbit olunan iş müddetlerine aykırı olarak iş
çilerini çalıştıran veya 64 ncü maddedeki ara 
dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamıyan 
veya işçileri 65 nci maddeye aykırı olarak gece
leri sekiz saatten fazla çalıştıran, gece ve gün
düz postalarını değiştirmiyen, 67 nci madde 
hükmüne aykırı olarak 16 yaşından küçük ço
cukları günde sekiz saatten fazla çalıştıran ve
ya okul zamanını bu madde hükmüne göre uy
gulamıyan, 68 nci madde hükmüne aykırı ola
rak bu maddede zikredilen yerlerde onsekiz ya
şını doldurmamış erkek çocukları ve her yaş
taki kadınları çalıştıran, 69 ncu maddede anı
lan tüzük hükümlerine aykırı, olarak hareket 
eden. ve aynı maddenin I nci bendindeki yazılı 
yasağa uymıyan, 70 nci maddedeki hükme ay
kırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müd
detlerde gebe ve doğum yapmış kadınları çalış
tıran, 72 nci maddeye istinaden çıkarılacak tü
zük hükümlerine uymıyan, işveren veya işve-

— 120 — 



\ 

M. Meclisi B : 85 

ren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi metinde yazılı ve şim

di okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynan kabul edil
miştir. 

101 nci maddeye geçiyoruz. 
Komisyon eski metinde yazılı olan 101 nci 

madde üzerinde ısrar etmiştir. Verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 

101 nci maddesinin 2 nci bendinin 2 nci fıkra
sında «hakkında» kelimesinden sonra «ilk defa» 
kelimelerinin, 

3 ncü bendinde «tekerrürü halinde» kelime
lerinden sonra, «1 aydan 6 aya kadar hapis» 
kelimelerinin, 

Eklenerek maddenin değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Sayın Başkanlığa 
101 nci maddedeki para cezalarının yarıya, 

hapis cezalarının tamamen kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge reddolunmuştur. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddolunmuştur. 

101 nci maddeyi okutuyorum. 
îşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar 
Madde 101. — I - Bu kanunun 74 ncü mad

desinin son bendinde anılan yetkili teşkilâttan 
kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini 
açan, 
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II - 74 ncü maddenin 1 nci bendindeki hük
me dayanılarak çıkarılacak tüzüklerdeki hü
kümlere uymıyan, 

İşveren veya işveren vekili hakkında 1 000 
liradan aşağı olmamak üzere aği'r para cezasına 
hükmolunur. 

I I I - I ve I I nci bendlerdeki fiillerin teker
rürü halinde evvelce hükmolunan para cezası
nın iki katı hükmolunur. 

BAŞKAN — 101 nci maddeyi metinde ya
zılı olan ve şimdi okunan şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 101 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

102 nci madde üzerinde komisyon bir deği
şiklik yapmamıştır. Verilen değişiklik önerge
leri muvacehesinde eski metinde ısrarı lüzum
lu addetmiştir. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 
102 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son satırın
daki «Vekili hakkında» kelimelerinden sonra, 
«1 ay hapis» kelimelerinin, 

2 nci fıkrada «hükmolunan» kelimesinden 
sonra «hapis ve» kelimelerinin eklenerek mad
denin bu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 

102 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 75 nci maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katına çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Sayın Başkanlığa 
102 nci maddedeki para cezalarının yarıya, 

hapis cezalarının tamamen kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zevtinofflu 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 
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(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın ilk önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın 75 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mut 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

102 nei maddeyi metinde yazılı olan şekliyle 
okutuyorum. 

Madde 102. — Bu kanunun 75 nci maddesi
nin 1 nci bendi gereğince çalışmaktan alıkonu
lan tesisat, tertibat, makina veya cihazın nok
sanlarını tamamlamadan ve gerekli izni alma
dan işleten, aynı maddenin 2 nci bendi gere
ğince kapatılan işyerindeki noksanları tamam
lamadan ve gerekli, izni almadan açan aynı1 

maddenin 3 ncü bendi gereğince çalışmaktan 
men olunan kişileri çalıştıran ve 4 ncü bendde 
sözü geçen sebeplerle işsiz kalan işçilere ücret
lerini ödemiyen işveren veya işveren vekili hak
kında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezasına hükm olunur. 

Fiilin tekerrürü halinde evvelce hükmolu-
nan para cezasının iki katı ile birlikte ayrıca 
bir hafta hapis cezası hükm olunur. 

BAŞKAN — 102 nci maddeyi metinde yazı
lan ve şimdi okutulan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul. edilmiştir. 

103 ncü madde üzerine geçiyoruz. 
103 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan 

değişiklik önergeleri komisyon tarafından ince
lenmiş ve komisyon eski metinde mevcut 103 
ncü maddede ısrarı lüzumlu addetmiştir. Buna 
göre verilmiş olan değişiklik önergelerini tek
rar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

103 ncü maddesindeki «bin lira.» nm «beş bin» 
lira olarak değiştirilmesini, 

Son satırındaki «birlikte bir» kelimesinden 
sonra «hafta» kelimesinin kaldırılarak ay keli
mesinin konulmasını ve maddenin bu şekilde 
değiştirilmesini teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Sayın Başkanlığa 
103 ncü maddedeki para cezalarının yarıya, 

hapis cezalarının tamamen kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

103 ncü maddenin metinde yazılı şeklini 
okutuyorum : 

Madde 103. — 76 nci madde hükmü gereğin
ce çıkarılacak tüzükte kurulması hükme bağla
nan, «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» nu 
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işyerinde kurmaktan kaçman veya kurup da ça
lışmasına engel olan işveren veya işveren vekili 
hakkında 1 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ve tekkerrürü halinde ilk defa 
hükmolunan para cezasının iki katı ile birlikte 
bir hafta süre ile hafif hapis cezasına hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — 103 ncü maddeyi metinde yazılı ve 
şimdi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 103 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

104 ncü madde, verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri muvacehesinde komisyon tarafından 
incelenmiş ve komisyon eski metindeki 104 ncü 
maddede ısrarı lüzumlu addetmiştir. Buna göre 
104 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini okutuyorum. 

S ay m Başkanlığa 
104 ncü maddenin, para cezalarının yarıya, 

hapis cezalarının tamamen kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 

104 ncü maddesinin 4 ncü satırında «hakkında» 
kelimesinden sonra «beher işçi başına» kelime
lerinin, 

Yedinci satırında «hakkında» kelimesinden 
sonra «beher işçi başına» 

Onuncu satırın başına «beher işçi başına» 
kelimelerinin eklenmesini 

Ve son fıkrada «hafta» kelimesinin «ay» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 

104 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 79 ncu, 80 nci ve 82 nci madde
sine aykırı hareket eden işverene 1 000 (bin) 
Trük lirası ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi ol
sa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — önergeler bunlar. Teker teker 
okutup Yüce Heyetinizin oyuna sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddolunmuştur. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm ilk önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddolunmuştur. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 79 ncu madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 80 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 81 nci madde ile il
gili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu1? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 82 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMIR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

104 ncü metinde yazılı şekliyle okutuyorum: 
Madde 104. — Bu kanunun 77 nci maddesi 

hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
250 liradan az olmamak üzere hafif para ceza
sına, ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından kü-
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elikleri çalıştıran veya 78 nci maddede anılan 
tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi ça
lıştıran işveren veya işveren vekili hakkında 
1 500 liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına, 79 ncu madde hükmü gereğince işçilere 
doktor raporu almıyan veya istek halinde ilgi
li memura göstereniydi, 80 nci madde gereğince 
alınması gereken raporu almıyan veya bu rapor
ları istek halinde yetkili memurlara göstereni
ydi işveren veya işveren vekili hakkında 500 li
radan az olmamak üzere ağır para cezasına, 81 
nci maddeye dayanılarak çıkarılacak tüzükte 
gösterilen şartlara uymıyan, 82 nci maddede anı
lan Tüzük hükümlerini yerine getirmiyen işve
ren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur. 
Yukarıda sayılan fiillerin tekerrürü halinde 

iki katı para cezası hükmolunur. 
BAŞKAN — Bu elimizdeki metinde 104 ncü 

maddenin son fıkrasında : «Yukarıda sayılan 
fiillerin tekerrürü halinde iki katı para cezası 
ile birlikte bir hafta müddetle hapis cezası 
hükmolunur» deniyor. «Ve birlikte bir hafta 
müddetle hapis cezası» ibaresi metinde çizilmiş
tir. Bütün metinlerde çizik midir? 

104 ncü maddenin son fıkrasını Komisyon 
olarak ne şekilde kabul ediyorsanız lütfen oku
yunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — «Yukarıda sayılan fiille
rin tekerrürü halinde iki katı para cczasiyle bir-
liktte bir hafta müddetle hapis cezası hükmolu 
nur.» 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi bu şekilde 
kabul ediyor. 104 ncü maddeyi bu tashihle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenlcr... Tashihle birlikte kabul edilmiş
tir. 

105 nci madde üzerinde bir tane önerge veril
miş bulunmaktadır. Komisyon bu önergeyi in
celemiş, eski metindeki 105 nci maddede ısrarı 
lüzumlu addedmiştir. 

Önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

105 nci maddedeki para cezalarının yarıya, 
hapis cezalarının tamamen çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

105 nci maddeyi metinde yazılı şekliyle oku
tuyorum. 

iş ve işçi bulma ile ilişkin «ezalar 
Madde 105. — Bu kanunun 85 ncimaddesinin 

2 nci bendinde yazılı şartlarla izin almadan, 
aynı madenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ola
rak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 nci 
ve 2 nci bendi hükümlerine riayet etmekle be
raber, aynı maddenin son bendi hükmüne ay
kırı olarak işçilerden ücret alan, özel ve tüzel 
kişilerin bu iş ile ilgili büroları kapatıldığı gibi 
bu işlerde fiilen çalışanlar hakkında 2 000' lira
dan az olmamak üzere ağır para cezası ve üç-
aydan az olmamak üzere hapis cezası hükmolu
nur. 

Tekerrürü halinde ilk defa hükmolunan pa
ra cezasının iki katı ile birlikte altı aydan az 
olmamak üzere hapis cezasına da hükmolunur. 

BAŞKAN — 105 nci madde metinde yazılı 
ve şimdi okutulmuş şekliyle Yüce Heyetinizin 
oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

106 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri komisyon tarafından ince
lenmiş ve komisyon metindeki 106 nci maddeye-
uyulmasını lüzumlu addetmiş ve ısrar etmiştir. 

106 nci madde ile ilgili önergeleri okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
106 nci maddedeki, para cezalarının yarıya, 

hapis cezalarının tamamen çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş kanunu tasarısının 

106 nci maddesinin 1 nci bendinin 6 nci satırın
daki «2 500» rakamının «10 bin» olarak değiş
tirilmesi, 

II. No. lu bendde «birlikte» kelimesinden 
sonra «2 500» rakamının «10 bin» olarak değiş
tirilmesini teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îş kanunu tasarısının 

106 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Konya 
Rıza Kuas Yunus Koçak 

Bu kanunun 89 ncu maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 000 (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber bir 
ay da hapis cezasına hükmolunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan iş kanunu tasarısının 

106 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bu kanunun 94 ncü maddesine aykırı hare
ket eden işverene 1 OOO (bin) Türk lirası ağır 
para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde başka işçiler için dahi 
olsa bu ceza iki katma çıkarılmakla beraber 
bir ay da hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm ilk önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'in 89 ncu madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge reddedilmiştir. 

(Ankara Milletvekil Rıza Kuas ve Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm 94 ncü madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMlR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge reddedilmiştir. 

106 ncı maddeyi metinde yazılı şekliyle oku
tuyorum. 
tş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

Madde 106. — I - Bu kanunun 89 ncu mad
desinin 2 nci bendinde sayılan ödevleri yerine 
getirmiyen ve aynı maddenin 1 nci bendinde 
kendilerine yetki verilen memurlara karşı gere
ken kolaylığı göstermiyen işveren veya işveren 
vekilleri, 94 ncü madde gereğince çıkarılacak 
tüzük hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci ben
dindeki bildiri şartına uymıyan işveren veya 
işveren vekilleri, 94 ncü maddenin 1 nci bendin
deki yasaklara riayet etmiyen işveren veya iş
veren vekilleri hakkında 2 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına, 94 ncü madde
nin 2 nci bendindeki yasaklara riayet etmiyen 
işçiler hakkında 50 liradan az olmamak üzere 
hafif para cezasına, 

Hükmolunur. 
Yukardaki bendi erdeki fiillerin tekerrürü 

halinde cezalar iki kat artırılır ve para cezası 
ile on günden aşağı olmamak üzere hafif hapis 
cezasına da, 

Hükmolunur. 
II - Yukarda sözü geçen ilgili memurların 

bu kanundan veya diğer kanunlardan dop-an her 
çeşit teftig ve denetleme yetki ve görevleri gere
ğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
istedikleri bilgileri vermiyen veya görevlerini 
yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan kim
seler hakkında bir aydan az olmamak üzere ha
pis cezası ile birlikte 2 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Fiilin tekerrürü halinde bir evvelki hükme
dilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN — 106 ncı maddeyi metinde yazılı 
ve şimdi okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 106 ncı 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 107. — Bu kanunun ceza bölümünde 
cezası ayrıca yazılmamış olan yasaklara karşı 
gelen veya zorunluklara uymıyan işveren veya 
işveren vekilleri hakkında, 100 liradan az olma
mak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 107 nci maddeyi yazılı şimdi 
okunan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 108. — 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMÎR (istanbul) — Bir ek maddemiz var 
efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 1. 
Geçici 1 nci madde üzerinde bir değişiklik 

önergesi var. Bu önerge Komisyon tarafından 
incelenmiş ve 1 nci madde yeni şekliyle Yüce 
Heyete sunulmak üzere hazırlanmıştır. Evvelâ 
maddeyi okutacağım, daha sonra bu hususta ve
rilmiş bulunan önergeyi okutacağım. 

Sayın Bovacıoğlu, bu geçici birinci madde 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergesi size 
aittir. Bu madde okunduktan sonra önerge üze
rinde ısrar edecek misiniz? 

GEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Hangi 
madde efendim? 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Hayır 

BAŞKAN — Lüzum yok. 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza iade edilen İş Kanunu tasa

rısının geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzda 
müzakere edilmiş ve madde metni aşağıdaki şe
kilde kabul edilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine sunulmak üzere say
gıyla arz ederiz. 

Geçici Kamisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
istanbul Burdur 

Kaya Özdemir İ. Hakkı Boyacıoğlu 

Geçici madde 1. — A) Bu kanunun 35, 61, 
66, 74, 78, 81, 84 ncü maddelerinde sözü geçen 
tüzükler çıkarılıncava kadar yürürlükten kaldırı
lan 3008 sayılı İş Kanununun 35. 36, 37, 47, 55, 
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58, 61, 64 ncü maddelerine dayanılarak çıkarılan 
tüzüklerin aynı konulara ilişkin hükümleri yü
rürlükte kalır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce mahallî asgari ücret tesbit komisyonlarınca 
alınıp da henüz kesinleşmemiş bulunan kararlarla 
bunlara ilişkin her türlü işlemler durdurulur. 

C) Bu kanunda sözü geçen tüzükler kanu
nun yürürlük tarihinden başlıyarak en geç bir yıl 
içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Danıştava 
tevdi tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tet
kik edilerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde Komisyon 
tarafından şimdi okutulmuş bululnan şekliyle 
düzenlenmiştir. Maddeyi bu şekliyle Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenller... Geçici birinci madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Kanuna bir ek madde eklenmesini öngören bir 
önerge mevcuttur. Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna bir ek madde eklenmesini saygıları

mızla arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcüsü 
istanbul Burdur 

Kaya Özdemir I. Hakkı Boyacıoğlu 

Ek madde 1. — Bu kanunun cezai hükümle
rini tatbike mahallî Sulh Ceza mahkemeleri yet
kilidir. 

işbu dâvalar acele mevaddandır. 

BAŞKAN — Bu hususta söz istüyen?.. Yok. 
Riyaset olarak bir sual soracağım. 
Bu, ek madde olarak tavsif ettiğiniz, ilâvesi 

düşünülen madde geçici madde beş numarasını 
anı alacaktır, yoksa, ayrıca ek madde bir mi 
olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Evet efendim, 

BAŞKAN — Ek madde 1 olarak teklif et
mektesiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — 109 ncu maddeden sonra madde 
numarası yok. Eğer kanun tekniğine daha uy
gun olur kanaatini usulî yönden taşımaktayız. 
Madde 109, ondan sonra madde yok, madde 110 
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olarak düşünülse, tedvin bakımından, kodifikas-
yon bakımından daha uygun olmaz mı Sayın Ko
misyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Şimdi, 
107 nci maddeden sonra gelen kısımdaki mad
deler cezai hükümleri ihtiva etmektedir. Binaen
aleyh, 107 den sonra ek madde olarak düşün
dük, cezai hükümler ihitiva ettiği için o maddede 
yer alması gerekiyor. 

BAŞKAN — Madde 107 den sonra ek mad
de olarak mı telâkki etmek istiyorsunuz, madde 
107 den sonra mı ilâve etmek istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Madde 
107 den sonra ek madde olarak. 

BAŞKAN — Peki, madde 108 olarak ilâve 
etseniz, ondan sonraki numaraları ona göre te
selsül ettirsek de şu ek madde meselesinden kur-
tulsalk daha iyi olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Olur 
efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Muhterem arkadaşlarım, kanunun numaratajı 

da kendisine göre bir usul arz etmektedir. Bu 
bakımdan tedvin yönünden faydalı olur kanaati 
ile bu müdhalede bulunduk. Bu bakımdan müsa
ade ederseniz şimdi, ilâvesi düşünülen maddeye 
bir numara verelim ve bu numarayı alan madde 
muvacehesinde onu takibeden maddeler ona göre 
teselsül etsin. 

108 nci madde olarak ilâvesi istenilen ve iş 
hayaltınm denetienmesi ve teftişine ilişkin cezalar 
bölümünde bulunması derpiş edilen bu hükmü 
tekrar okutuyorum : 

«Madde 108. — Bu kanunun cezai hükümle
rini tatbika mahallî sulh ceza mahkemeleri yet
kilidir. 

İşbu dâvalar acele mevaddandır.» 

BAŞKAN — Bu şekliyle Yüce Heyetinizin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Bundan sonra gelen 10 ncu bölüm ve son hü
kümler başlığını taşıyan maddelerin ona göre te
selsül etmesini Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh, bundan sonra «10 
ncu bölüm, son hükümler» başlığını taşıyan mad

deler madde 109, madde 110, geçici madde 1, ge
çici madde 2, 3, 4 olarak teselsül edecektir. 
Şimdi okuttuğum madde bu kararınıza göre mad
de 111 olacaktır. Madde 110 yerine madde 111. 

Okutuyorum : 
Madde 111. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 112. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tümü 
ve maddeleri üzerinde müzakere uzun bir süre
den beri devam etmiş ve şu anda nihayete er
miş bulunmaktadır. Kanunun tümü üzerinde 
lehte ve aleyhte oyunu izhar sadedinde birer ar
kadaşa söz vereceğim. 

Sayın Rıza Kuas, görüşülmekte olan İş Ka
nununun görüşülmesinin bitiminde tümü üze
rinde aleyhte söz istemiştir. 

Sayın Reşat Özarda, lehte söz istemiştir. Sa
yın Hasan Türkay siz lehinde grup adına söz is
tiyorsunuz, Sayın Kırbaşlı lehinde, Sayın Enver 
Turgut lehinde. 

Buyurun Sayın Türkay, bu kanun tasarısının 
lehinde Adalet Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Ankara) — Saym Başjkan, muhteerm millet
vekilleri; iş bayatımızın en önemli kanunların
dan birisi olan İş 'kanunu tasarısı üzerindeki 
müzakereler, şu anda sona ermiş bulunmakta
dır. 

Bu kanun bu şekliyle iki milyona yakın işçi 
arkadaşımızı kapsamı içine almaktadır. Bu ka
nunun işçi arkadaşlarımızın çalışma şartların
da biraz dah'i iyi yaşama imkânlarına kavuş
ması için en iyi bir şdkllde çıücmasmda elden 
gelen bütün gayretler sarf edilmiştir. 

Ne denirse densin bu kanun eski kanuna na
zaran birtakım yenililkler gctirme'ktedir. Bu ye
niliklerinin nelerden ibaret okluğunu sizlere te
ker teker sayacak değilim. Ancak en önemli; 
işçi arkadaşlarımızın, işçi sendikalarının sene
lerden beri üzerinde durduğu en hayati önem 
taşıyan maddelerden bir kaç tanesini sizlere 

— 127 — 
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söylemek istiyorum. 
Bir defa iş hayatımızla ilgili ayrı ayrı ka

nunlar tek metin haline getirilmiştir. Bunun 
ayrı ayrı olması işçi arkadaşlarımız ve sendi
kalarımız tarafından güçlükle takibe diliyordu. 

Kapsam maddesi genişletilmiştir. İşçi arka
daşlarımızın kıdem tazminatları ile ilgili olan 
13 ncü maddede çok önemli değişiklikler ya
pılmıştır. Bu değişikliklerle eski kanuna naza
ran vefat eden bir işıçi arkadaşımızın da kıdem 
tazminatı vârislerine verilmektedir. Kıdem taz
minatının hesabı eski kanuna göre iş yılı üze
rinden hesalbedifiyordu. Bu kanunda ise takvim 
yılı esası üzerinden heısaıbedilecek. 

Yine eski kanuna göre, 11 ay 29 gün çalış
mış, bir gün eksik olduğu için, tam yıl dendi
ği için kanunda, bir gün için arkadaşlarımız 
bir yıllık kıdem tazminatından mahrum bırakı
lıyordu? Şimdi isie altı ay hükmü konmuştur. 
Altı ayını doldurmuş ise tam yıl olanak seıba-
bedilecek. 

16 ncı madde de böyledir. 16 ncı maddede 
birtakım keyfî hareketlerin önüne geçilmiştir. 
İşveren ve işçi sürtüşmelerine meydan ver
memek için, ihtilâflara meydan vermemek için 
16 ncı madde biraz daha iyi bir şekil almıştır. 

33 ncü mıddede asgari ücretlerin tesbitinde 
asgari ücret komisyonunun şekli tam demok
ratik bir şekil almıştır. 5 işçi, 5 işveren, 5 de 
Hükümet temsilcisinden teşekkül etmiştir. 

75 nci madde işçi sağlığını ve iş emniyetini 
ilgilendiren işyerlerinde, bu giibi işyerlerinin 
kapatılmasında işçi sendikaları da sıöz sahibi 
kılınmıştır. 

Cezai maddeler es'ki hükümlere nazaran bi
raz daha ağırlaştırılmıştır. 

Fazla mesailerle ilgili olan hüküm; eski hü
kümde yüzde 25 ten yüzde 50 ye kadar verilir, 
denilmekteydi, halbuki şimdi yüzde 50 olarak 
değiştirilmiştir. Bu ve bunlara benzer birtakım 
yenilikler getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vefakâr, milliyetçi, 
vatanperver işçi arkadaşlarımıza ne versek az
dır. Ama memleketin gerçeklerini de di'klkate 
aldığımız zaman daha fazla birşey vermeye, 
ıgönlümüz istemesine rağmen, imkân bulama
maktayız. Türtk işçisi buna lâyıktır. Türk işçi
si ne istediğini bilen ve dâvasını seven ve dâ
vasına inanmış bir sınıftır. Türk işçisini birta-
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kim ıbol vaitlerle, ona ço'k yaabncı gelen birta
kım yabancı sloganlarla onları başka istikame
te götünmek istiyenler ergeç hüsnana uğrıya-
caklardır. 

Bu kanun müzakere edilirken bâzı arkadaş
larımız şu kürsüden bizlerin işverenden ve ser
mayeden yana olduğumuzu mükerreren ifade 
ettiler. Biz ise ne işverenden, ne işçiden, sade
ce gerçeklerden yana olduğumuzu ifade ettik. 
Bunun hükmünü Türk işçisi verecektir. Han
gimizin işçiden, hangimizin işverenden ve han
eğimizin de gerçeklerden yana olduğunu Türk 
işçisi kısa bir zaman sonra bu hükmü vere
cektir. Zaten bu hüküm ona aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun bu 
şekle gelmesinde diğer gruplara ait birtakım 
milletvekili arkadaşlıarıımızın da büyük gay
retleri oldu. Esasında bu kanun tasarısı Hükü
metimizden evvelki hükümetler zamanında Yü
ce Meclise sevk edilmiştir. Fakat bu kanun ta
sarısının müdafaası iktidarımıza ve grupumu-
za düşmüştür. Nihayet bu kanunun yürürülü-
ğe girmesi yine A. P. Hükümetine nasibolmuş-
tur. Bütün bunlara rağmen bu kanunun en iyi 
şekilde çıkması için gayret sarfeden diğer 
grupta bulunan milletvekili arkadaşlarıma g.ru-
pum adına teşekkür e'tımoyi bir vicdan borcu 
bilirim. 

Bu kanunun Yüce Milletimize, Tünk işçileri
ne, işverenlerimize uğurlu ve hayırlı olmasını 
temenni ederken, grupumuzun bu kanuna müs
pet oy kullanacağını ifade eder, hepinizi saygı 
ve sevgilerimle selâmlarım. (Adalet Partisi sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Kanunun aleyhinde konuşmak 
üzere Sayın Rıza Kuas, buyurun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
evvel benden evvel konuşan, A. P. Hükümeti 
adınıa, iktidarı adına konuşan sendikacı arka
daşım Sayın Hasan Türkay'm konuşmalarına 
cevap vermeli istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, cevap ver-
miyeceksiniz, İçtüzük hükümlerine göre siz ve
receğiniz oyun rengini belli etmek için konu
şacaksınız. Ben bu kanuna şu oyu veriyorum, 
şu şu sebeplere binaen, diyeceksiniz. İçtüzük o 
hükmüne göre size bu yetkiyi vermiş, konuş
ma imkânını sağlamış. Bu imkânı lütfen süiisti-
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mal etmeyiniz. Çünkü sizin ithamlarınız karşı
lıklı bir mahiyet arz ettiği takdirde usul mih
verinden çıkmaktadır. Usul demiş ki, kanunun 
tümü üzerinde lehte oy kullanacak bir kişiye, 
aleyhte bir kişiye söz hakkı verilir. Siz o hak
kı kullanmaktasınız. 

Buyurun. 
RIZA KÜAS (Devamla) — Sayın Başkan, 

aynı müdahaleyi benden evvel konuşlan arka
daşımıza yapmış olsaydınız hak.li olduğunuzu 
söyliyeb'ilir'dim. Ama. 

BAŞKAN — Sizden evvel konuşan arkadaş 
ibu şekilde beyanda bulunmadı, bir cevap vere
ceğim demedi, siz girizgâhta cevap vereceği
nizden bahsediyorsunuz beyefendi. 

RIZA KUAS (Devamla) — Cevap verece
ğim demedi, ama doğrudan doğruya bizi mu-
hıataıbolara'k konuşıma yaptılar. Ne ise; sizin ha
tırlatmanıza uygun olarak şunu söylemek iste
rim ki, biz T. t. P. liler, Adalet Partisinin gö
rüşü gibi ne işçiden yanayız, ne patrondan ya
nayız, gerçeklerinden yanayıız görüşüne iştirak 
etmemize imkân yok. Biz gerçelkten Anayasa
dan yanayız, Anayasa iktisaden zayıf olanları 
korumayı emreder. Biz işçi sınıfının iktisaden 
zayıf olması bakımından her yerde işçi sınıfını, 
emoJkçi halkı savunan bir partiyiz. İş kanunu 
tasarısı üzerinde yüce kurulunuzca çalışmalar 
ıbaşlar'ken yaptığımız konuşma ile maddelerin 
görüşülmesi sırasında verdiğimiz ve reddolunan 
önergelerimiz birlikte hatırlandığında görüle
cektir M, 'Çoğunluğa sahilbolan A. P. İktida
rı Yüce Meclisde sadece madde numaralarını 
değiştirmiş ve 31 yıl öncdki 3008 sayılı İş Ka
nununu yeni bir kanunmuş gibi Türk emekçi
lerinin önüne sürmek istemiştir ve T. İ. P. bu 
gerçeği Yüce Meclisin tutanaklarına tarih 
önünde tescil ettirmiştir. 

Sayın milletve'kileri; burada, bir işçinin ve 
işverenin gönlü isterse bütün işçilerin ('gözünün 
üstünde kaşın var) demeye bile lüzum duy
maksızın sokağa 'atılmasına imkân veren mad
deye (hayır) diyen çıkmamıştır. Emek ve ser
maye arasında'ki ekonomik mücadelede emek 
unsuru üzerinddki işveren hâkimiyetini 3008 
sayılı İş Kanunu ile sağlamış olan Devlet bu
gün aynı hâkimiyeti bir kere daha pelkiştirmek 
yolundadır. Burada, piyasayı ve Hazineyi do
landıran bir işverenden şu veya bu şekilde ala

caklı olan ve çoğu zamıan işverenle tekrar ti
cari münaseibete girmek üzere hileli iflâslara 
göz yuman çeşitli sermaye çevrelerinin alacak
ları ile karşılaşmak talihsizliğine uğramış bu
lunan işçilere ait alacakların durumunu düzelt
mek istiyen bir önergemize «evet» diyen çıkma
mıştır. İŞiÇİnin işve renden olan alacağı yani ger
çek alacaklar öbür dünyaya bırakılmak istenil
mektedir. Eğer böyle düşünülnıese idi kıdem 
tazminatı alacaklarının rüçhanlı alacak sayıl
ması yolundaki T. İ. P. isteği reddedilmezdi. 

Sayın milletvekilleri; işçi iktisaden sermaye 
karşısında zayıftır. Bu gerçeğe açıkça (ihayır) 
demeye cesaret eden yoktur Herkes bilir ki, 
iktisaden kuvvetli olanın zayıf olana kredi aç
ması gerekirken işçi ve işveren arasında durum 
tersinedir. Saibahtan (akşama kadar çalışan tor
nacının, salbahtan akşama kadar pamuk çapa-
lıyan çapacının günlük çalışması zaten işvere
ne açtığı bir kredidir, bu kredi sürer gider, 
haftalık, aylık, işveren hâlâ isçinin açtığı kredi 
ile 'Çalışmaktadır ve derken işçiden kesilen 
primlerin Sosyal Sigortaya yatırılmayıp kârlı 
işlerde kullanılması, (kesildi) denilen vergile
rin Hazineye yatırılmayıp gayrimenkule yatı
rılması ve genç yaşta girilen işyerinde üçıbeş 
kuruş biriken kıdem tazminatlarının kopan kol, 
çıkan .göz, yanan ellerin mahkeme kararma 
bağlanmış tazminat tutarlarının tümüne hattâ 
birkaç katma denk birtakım banka borçları ve 
ipoteklerle âni bir iflâs. İşte bu anda kanun 
işçiyi değil iktisaden kuvvetli olanı, yani ala
cağını ipoteke bağlıyabilecek derecede iktisa
den kuvvetli olanı korumakta ve zayıf işçinin 
işverenine açtığı kredilerin tahsili öbür dünya
ya bırakılmaktadır. İflâs eden şirketin kurucu
ları ise ertesi günü, aileden yeni fentlerin ka
tıldığı yeni isimli yepyeni şirketi kurmaktadır
lar. 

Sayın milletvekilleri; işçiler, halklarını hepi
mizin yaşadığı bu dünyada almalıdır ve alacak
tır. Birikmiş alacaklarını da, Anayasanın onla
ra tanıdığı insanca yaşama haklarını da almalı
dır ve alacaktır. 

Sayın miilletvekili eri; 
İş Kanunun m uzak e relerinde ortaya çıkan 

hazin tablo şudur : 
İktisaden zayıf olanı korumak, ama gerçek

ten korumak, işverene ait ekonomik üstünlüğe 
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birşeyler kaybettirecektir. Bu bilinmektedir. 
İşveren 3008 sayılı Kanunla, 5518 sayılı Ka
nunla kazanmış olduğu imkânlarını kaybetmek
ten kaçınmakta ve karşılaşacağı ekonomik güç
lükleri yenmek gerektiği zaman ilik ve en ko
lay harcıyacağı unsur (ansan unsuru) olsun is
temektedir; İşçi alacakları için gerekirse sıraya 
girsinler deyip onların önüne sair saygı değer 
borçlarını geçınmelk istemektedir, tarım işçisini 
yüzyıllar içindeki uykusundan uyandırmamak 
istemektedir. Velhasıl çok şey istemektedir. 

Ancak, bütün bu istekler sanki işverenin 
karşısındaki işçilerin ekonomik gücü, işvere-
ninkine eşıtmiş gibi tutularak ele alınmakta, 
(işçiyi sebepsiz, kusursuz kovma hakkını işve
rene verdik; eh, işçiye de ceketi omuzuna alıp 
sebep göstermeden işyerinden, çıkma hakkı ve
relim) denilmektedir; Yaıhut, (işverene - işçim 
bana bugün biraz yan baktı •• diyerek beş ku
ruş tazminat ödemekslizin işçisini sokağa çıkar
ma hakkı verdik. Ama (eşitlik bozulmasın) de
nilerek işçiye de patronu kendisine bir gün yan 
bakarsa, beş kuruş dahi almaksızın işi terk et
me hakkı tanınmaktadır. İktisaden kuvvetli 
olan ile zayıf olanı kanun önünde eşit saymıa'k-
dan hareketle ve sadece bununla yetinerek va
rılabilecek sonuçlardır bunlar. 

Herkesin geceyi köprü altlarında yatarak 
geçirme hürriyeti vardır. Ama işverenler bu 
hürriyetlerini hiçfb'ir zaman kullanmazlar. 

Bu kanunun müzakerelerinden açıkça anla
şılmıştır ki, ekonomik mücadelede hayat sevi
yelerini ve iş şartlarını düzeltmek, yükseltmek 
iıstiyen işçilere içi pamuk dolu eldiven giydi
rilmekte ve bugün sahilbolduklarmı yarın to-. 
runlarma aynen devretmeleri arzulanan işve
renlere ise içi demir dolu eldiven giydirilerek 
maçın geri kalan bütün kurallarında eşitliğe 
titizlikle riayet olunmaktadır. 

Böyle davranıldığı o derece aşikârdır ki, 
Yüce Mecliste çoğunluğa sahip A. P. iktidarı
nın tasvilbettiği şekli ile İş Kanununun 24 ncü 
maddesine göre her işveren, bir ay öncesinden 
Çalışma Müdürlüğüne sadece (ben işçi çıkara
cağım) demek suretiyle çalıştırdığı işçilerinden 
dilediği kadarını - ve hemde bu işçilerin isim 
listelerini vermek şöyle dursun sayısını bile 
bildirmeye lüzum görmeksiziii - işten çıkarmak 

suretiyle açlığın, sefaletin kucağına terk etmek 
hakkına sahiptir; buna karşılık, 

BAŞKAN — Sayın Kuaıs bir dakika efendim. 
Şimdi zatıâliniz hangi maddeye istinaden söz 

istediniz ? 
EIZA KUAS (Devamla) — Tümü üzerinde 

konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde. 
Hjangli maddeye istinaden söz istediniz, onu 

soruyorum ? 
İçtüzüğün 110 ncu ve 137 nci maddeleri 

«ibir kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyh
te bir Mebusa sonunda ruhsat verilir» der. 

Fakat kanunların iki türlü oylaıması vardır, 
birisi işari, diğeri açık. Bu kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya tabi bir kanundur. Bina
enaleyh, 137 nci .maddenin ikinci fıkrasına gö
re sizin veciz bir surette beyanda bulunmanız 
ve açık oylamada kullanacağınız oyun rengini 
Yüce Heyet huzurunda bu şekil da'iresıînde 
belirtmiş olmanız gerekir. Halbuki, bırakın ve-
dizliği, sizin şu konuşmanız mufassal bir rapor 
halinde Yüce Heyete takdim edilmektedir. Bu 
kanun enine boyuna görüşülmüş, tartışılmış tü
mü üzerinde müzakereler cereyan etmiş ve aka
binde maddeler ayrı ayrı görüşülmüştür. Bu 
sebeple çok rica ederim İçtüzüğe gerek zatıâli
niz gerek Meclisin Başkanı olarak şu anda 
bendeniz uymak mecburiyet ve mükellefiyetin-
deyiz. Bu sebeple sizden İçtüzüğün ahkamına 
göre bir vecize istemiyoruz ama, lütfediniz da
ha kısa bir beyan içerisinde şu oyunuzun ren
gini belirtiniz, lütfediniz. İçtüzüğe saygılı ola
lım. Çünkü İçtüzük malûmuâliniz Milletin ma
lıdır. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
konuşmamın sonunda oyumuzun rengini belir
teceğim. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanızın sonun
da belirteceksiniz ya, ben size, müsaade eder
seniz, şu İçtüzüğün 137 nci maddesini bir oku
yayım, belki okunan hükme daha çok itibar gös
terirsiniz ve daha çok itaat edersiniz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Ben İçtüzüğün 
o maddesini bilerek söz istedim, peşinen, bir haf
ta evvel. 

BAŞKAN — O halde niçin bunu suiiistimal 
ediyorsunuz Sayın Kuas, madem biliyorsunuz 
«Reye müracaattan evvel mebuslar reylerini ga-
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yet veciz bir surette esbabı mucilbelerini kürsü
den söylemek isterlerse reis lehte ve aleyhte yal
nız birer zata ruhsat verebilir.» Açık ve aşikâr. 
Lütfediniz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
gene tekrar etmeye beni mecbur ediyorsunuz; 
benden evvel konuşan arkadaşım kanun madde
leri üzerinde ve tümü üzerinde görüşlerini kısa
ca izah etti. Kanun maddeleri üzerinde ve tümü 
üzerinde benim görüşlerimin biraz uzun olması I 
gene İçtüzük hükümlerine bağlıdır. Yazılı konuş
malar 20 dakikayı geçmez. 

BAŞKAN — Rica ederim, bu, kantara, tar
tıya kiloya metreye vurulmaz. Nihayet ben sizin 
sabahtan beri cereyan eden müzakere ve konuş
malarınızı baktım ki çok uzuyor, Riyaset olarak 
İçtüzüğe dayanarak ricada bulunuyorum. Lütfen 
kısa bir sekilide lütfediniz, bitirmeye gayret edi
niz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Kısa olarak bi-
tirmeye^çalışacağım. 

BAŞKAN — Söz hakkına ne kadar büyük 
önem verdiğimi takdir edersiniz. 

RTZA KUAS (Devamla) — Buna karşılık 
işçilerden, 3 - 5 kişinin ve isterlerse Cumhurbaş
kanına kadar bütün yetkili makamlara bir ay 
önceden değil, 20 ay öncesinden haber vermiş 
olsalar bile işi birlikte terk etmeleri fiili suç sa
yılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kuas ben, Mecliste İç
tüzük ahkâmını mutlak tatbik etmeye çalışan bir 
insanım. O bakımdan lütfediniz elinizdeki, metni 
tekrar tetkik ediniz ve benim beyanıma ittiba 
ediniz, çok rica ederim. I 

ALİ KARACA (Adana) — Reddin esbabı 
mucibesini söylüyorlar, Sayın Reis. 

BAŞKAN — Sizin hiç müdahale etmeye hak
kınız yok. Sizin şu andaki takındığınız tavır. 
yapmış olduğunuz beyan İçtüzüğe aykırı. Siz de 
ayını şeyi yapıyorsunuz. Çok rica ederim. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın milletve- | 
killeri, eğer Yüce Mecliste İş kanununun görü- I 
şülmesi sırasında hangi partiden olursa olsun, 
sermayesine değil de emeğine dayanarak yaşı-
yanlar, ki onlar memleketimizde çoğunluktadır, I 
aday adaylığı paralarını ödeyip burada çoğun
lukta olsalardı bu İş kanunu böyle onlar aley
hine çıkmazdı. I 

Onlar, yani emeği ile yaşıyanlar burada da 
çoğunlukta olsalardı Anayasaya saygılı olurlar... 

BAŞKAN — Sayın Kuas, ikinei defa size ih
tar ediyorum, lütfen sadede giriniz ve şu beya
nınızı lütfediniz daha İçtüzük hükümlerine uy
gun bir şekilde arz ediniz Meclise, rica ederim. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Balkan, 
konuşmasını sizin ölçülerinize uygun bir şekilde 
ayarlamak hususunda kürsüde konuşanın bir 
mecburiyeti olmasa gerek. 

BAŞKAN — Beyefendi, siz söz isterken açık 
oya tâbi olacağını bileceksiniz, bir milletvekili
nin bunları bilmesi iktiza eder, ve açık oylama 
sistemine göre bu konuşmanın veciz bir surette 
yapılmış olması lâzımgeldiğini bileceksiniz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu derece taraftarlık olmaz. Müsaade edin de 
bitirelim, yani... 

BAŞKAN — Konuşmanız içtüzük hükümle
rine ve usule göre olması lâzımdır. Bu kürsüler
de lâyete gayyer, önüne geldiği gibi konuşul
maz. ölçüsü vardır ve bu ölçüyü İçtüzük tâyin 
eder. Başkanı taraftarlıkla itham etmeniz dahi 
kendinizin bir yatırım yapmış olduğu uyancmı 
uyandırmaktadır. Çünkü Başkanın tarafgirlik 
yapmadığını,.okumuş olduğu İçtüzük hükümle
rinden çıkardığını anlamaktasınız. 

RTZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
Başkanın taraftarlık yaptığını söylemekle yatı
rım yapmaya ihtiyacı olan kişi değilim ben. Tür
kiye İşçi Partisi de bu lüzumu hissetmez, duy
maz, böyle şeylere.... Müsaade edin de konuşalım. 

BAŞKAN — 137 nci maddeyi tekrar okuyo
rum, bu şekilde sözünüzü devam ettiramiyece-
ğitm. 

«Reye müracaattan evvel mebusların reyleri
nin gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini 
kürsüden söylemek isterlerse Reis lehte ve aleyh 
te birer zata ruhsat verebilir.». O halde bu ölçü
ler dâhilinde hareket ediniz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
vereceğimiz oyun nedenlerini izah etmeye çalışı
yoruz. Neticede bu sebeplerden dolayı oyumuzun 
istikametini arz edeceğim. Neden bu gerekçeyi 
yapmaya lüzum hissettiğimizi sonunda... 

BAŞKAN — Beyefendi, ben^ size bu şekilde 
ikinci defa konuşmanızı İçtüzük hükümlerine uy
durmanız için ihtarda bulunuyorum. Aramızda 
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vücut bulan bu ihtilâfı heyet dinlemektedir. Şa
yet devam ederseniz, konuşmanızın kesilmesini, 
yine İçtüzüğün maddei mahsusasma göre Yüce 
Heyetin oyuna arz edeceğim. 

E1ZA KUAS (Devamla) — Sayın milletve
killeri; Onlar, yani emeği ile yaşıyanlar burada 
çoğunlukta olsalardı Anayasaya saygılı olurlar, 
Anayasanın 41 nci. maddesine kelime kolime uya-
;rak İktisadi ve sosıval hayatı, adalete, tam çalış 
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacı
na göre düzenlemeye girişerek, İş kanununu bu 
«açıdan ele alırlar; Anayasanın 47 nci maddesine 
de kelime kelime uyarak çalışmayı herkesin hak
kı ve ödevi sayarlar, çalışanların insanca yaşa
ması için, çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için sosval ve iktisadi tedbirlerle çalışan
ları korur, işsizliği önleyici tedbirleri alırlar, ya
ni İş kanunu bugünkü gibi çıkmazdı! İşçileri tek 
tek veya toplu hailde sokağa dökme hakkı veren 
tasarı maddeleri burada kanuni aşmazdı; hele, he
le bu sucu üslubuyla işliyemiyenin cezası, bugün 
Yüce Meclisinizin kabul buyurduğu 1 000 lira 
gilbi, işverenlerin kahkaha ile güldüğü ve çoğu 
işverenlerin yerine göre bahşiş parası değerinde 
saydıkları bir para cezası olmazdı. 

Saym Milletvekilleri; 
Bu misalleri burada çoğaltmak değil îş kanu 

nunun bütün maddeleri için ayrı ayrı vermek 
mümkündür, özetle, görülüyor ki: Anayasaya en 
saygılı olanlar ve olacaklar, onu biran önce keli
me kelime yaşar ve uygulanır hale getirmek isfti-
yenıler, yani, emekçileridir. Çünkü bunda onların 
büyük menfaatleri vardır. 

Bunu hesaba katanlar ve bir gün Anayasa
nın kelime kelime uygulanmasından korkanlar 
açıkça şöyle demektedirler: (Türkiye'de işçi sı
nıfı şuuruna ihtiyaç yoktur, sadece millî şuur 
yeter.) 

'Sayın milletvekilleri; 
Anayasa 4 ncü maddesi, (Egemenliğin kulla-

nıliması hielbir suretle belli bir kişiye, zümreye ve
ya sınıfa bırakılamaz.) demek suretiyle sınıf ke
limesini kullanmışitır. Çünkü sınıf sosyalojik bir 
gerçektir. Biz, adını kullanmasak da o vardır, 
kullansak da. Sınıflardan işçi sınıfı da vardır 
ve kendi tarihsel gelişimi içindedir. Bu sınıfa 
(şuursuz kalsın), demek, (Ibiz bu sınıftan korku

yoruz), demektir; (şuurlanırsa bizim ettiklerimi
zi yanımıza komaz) demektir. 

BAŞKAN — Reyinizi izah ediniz, lütfen. 
Riyasete rağmen hareket etmeyiniz çok rica ede
rim. Riyasete saygılı olmaya mecbursunuz. Bir
birimizi aldatmaya çalışmıyalım. Sayın Kuas iyi 
anlaşalım. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın milletve
killeri ; 

Bir kere daha tekrar ediyoruz. 3008 sayılı İş 
Kanunundan, 274 ve 275 sayılı ve çalışma hayatı 
ile ilgili kanunlardan doğan ihtilâflar her gün 
çığ gilbi büyümektedir. Bu durum da 3008 sayılı 
İş Kanununu, sadece madde numaralarını değiş
tirmek suretiyle Türk emekçilerinin önüne yeni 
bir kanunmuş gibi sürmek ve 1961 Anayasasının 
iktisadi ve sosya'l hükümlerini bir kenara itmek 
iyi sonuçlar vermiyeoektir. Her geciktirmenin 
bir hududu vardır. Türlk emekçileri artık bu hu
duda gelmiş dayanmıştır; Türk emekçilerini 31 
yıl önceki hükümlerle oyalamak istiyen yeni İş 
kanununun tümüne kırmızı oy vereceğiz. Sizleri 
tarihî sorumluluğumuzla başibaşa bırakırız. 

S aydılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, 110 ncu madde

ye göre söz işitiyorsunuz. Biraz evvel işaret et
tim, bu kamım tümü itibariyle açık oylamaya ta
bi bulunduğu cihetle o bakımdan bu hükmü isti-
nadedivor. Demek ki, İçtüzük 110 ncu maddeyi 
işarı oylamaya münhasır bir konuşma şekli ola
rak kabul etmiş, onu tahdidetmemiş. Açık oyla
mada ise 137 nci maddeyi ortaya koymakla ve 
onu da gayet veciz surette diye bir kayıt koy
mak suretiyle nizaımlamış bulunmaktadır. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ben 
öyle anlamıyorum, yani kanunun tümü üzerinde 
sonunda iki çeşit söz istenebilir. Tümü üzerinde 
neticede 110 a göre istiyebilir ve 137 nci mad
deye göre de söz talebedebilir. 

BAŞKAN — Tatbikat öyle değildir. 
Nedir Sayın Komisyon, yalnız teşekkür ma

hiyetinde kıonuşalbilirsiniz. 
HASAN TEZ (Ankara) — Ben de lehinde 

•söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde, birer zata ruhsat ve
rilir dediğine göre içtüzük, bir kişi konuştu, 
mümkün değildir Sayın Tez ve Grup adına söz 
istendiği için taJkdimıen söz verilmiştir. Tüzük 
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daima bizim anahtarımızdır, onun dışında hare
ket etmek imkânımız mevcut değildir. 

Buyurun Sayın özdemir. 
OEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (istanbul) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım, biraz evvel yüce oylarınız
la son maddesi de kabul edilerek müzakeresi ta
mamlanmış bulunan İş kanunu tasarısı, birkaç 
amamaddesiyle arz edeceğim ki, Türkiye'de iş 
hayatımız bakımından bâzı mühim yenilikler ge
tirmektedir. 

Bunların en önemlilerinden bir tanesi bu 
kanunun 1 nci maddesidir. Fikir işçisi ile be
den işçisi arasındaki, ayrılıklar, tatbikattaki 
güçlükler 1 nci madde ile ortadan kaldırılmış 
ve hizmöt akdine dayanılarak çalışan bütün 
.kimselerin işçi oldukları 'kabul edilmiştir. 

Keza aynı şekilde 5 nci madde yurt gerçek
lerine uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 
5 nci maddede 3 işçiye kadar işçi çalıştıran 
(küçük esnaf ve sanatkârların yanında çalışan
ların hangilerinin îş Kanunu hükümlerine tâbi 
olup okuyacakları, yurdumuzda çalışma hayatını 
düzeltmekle görevli bulunan ve kendilerine ka
nunla görev tahmil edilmiş bulunan Çalışma Ba
kanlığı tarafından hazırlanacak bir tüzüğe bı
rakılmıştır. 

Keza yine 14 ncü maddede kıdem tazminatı
nın birçok Yargıtay kararları ile ihtilâfa mün
cer olduğu halde, bu defa tamamen düzenlen
mesi ve işçilerin vefatı halinde kanuni varisle
rine ödenmesi hususu prensibolarak kabul edil
miştir. 

Yine kanunun 29 ncu maddesinde kamu 
tüzel kimilerine ve bunların kuruluşlarına iliş
kin ödevler matlabı altımda genel ve katma 
bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtar
lık veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut 
özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak ku
rulan banka ve kuruluşların mütaahhitlere 
verdikleri her türlü ihale, her türlü bina, köprü, 
hat ve yol inşası gibi yapım işlerinde işçilerin 
ücretlerinin garanti altına alınması prensib* 
bu kanunla ilk defa getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın özdemiir, zatıâlinize bir 
teamüle istiınadederek söz verdim ve kürsüye 
geıirken de belirttim. Yalnızca teşekkür mahi

yetinde beyanda bulunacaksınız, dedim. Ka
nunu tekrar tafsile ve tekrar tefsire lüzum yok, 
teşekkür ediniz. 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
kısaca özetini yaptığım yenilikleri, Başkanlığın 
müsamahasına sığınarak arz ettiğim yenilikleri 
ve daha arz edeceğim yenilikleri, fakat arza 
fırsat bulamadığım yenilikleri muvacehesinde 
bu kanun tasarısı Türkiye'de çalışma hayâtımı
zın düzene girmesinde fevkalâde önemli bir 
yer tutacak ve çalışma hayatımızı düzenleme 
bakımından da mühim bir vazife ifa edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, tarihî bir gerçeği tes
cil etmek üzere huzurunuzda sözlerimi bir ar
kadaşımızın beyanı ile bağlamak işitiyorum. 

Türkiye İşçi Partisi âdına komisyonda bu
lunan sayın arkadaşımız Yahya Kanbolat, bu 
kanun tasarısının müzakerelerinin bittiği sırada. 
Parti disiplinine uyarak bu kanun tasarısında 
komisyonun bütün müzakerelerinde bulunmama 
ve iyi niyeti müşahade etmeme rağmen muha
lefet şerhimi veriyorum, fakat gayretlerinizden 
dolayı size ve komisyona teşekkür ederim», de
miştir. Bu vakıayı da arz ettikten sonra Yüce 
Heyetinize teşeklkürlerimi komisyon adına arz et
mek isterim. Eğer bu tasarı Meclisimizce kabul 
edildiği şekilde Yüce Senatodan da .geçer ve ka
nunlaşırsa, öyle ümit ve tahmin ediyorum ki, bir
çok karamsarların görüşlerinin aksine Türkiye'de 
çalışma hayatının düzenlenmesinde mühim yer 
tutacaktır. Hepinize teşekkür ederim, saygılar 
sunarım, arkadaşlar. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Teşekkür edelim mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan; teşekkür edecek 
miihiyetıte bir beyanda bulunacaksanız teamülen 
veriyoruz. Ama bunun dışında hiç bir beyanda 
bulunamazsınız. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade ederseniz, açık oylamayı kupaları gezdir
mek sure'tiyle yapalım. Muvafık mı (Muvafık 
sesleri.) 

Kupaları gezdiriniz. 
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5. - - 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sa
yısı : 157) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı üzerindeki müzake
reye geçiyoruz. 

Hükümet? Hazır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanunun görüşül

mesinde mevcut yetkili komisyon? > 
REŞAT ÖZARDA (Aydım) — Bendeniz ko

misyon üyesiyim, isterseniz yerimi alayım. 

BAŞKAN — Beyefendi, öyle pazarlık olmaz. 
Bunu bilirsiniz ama teklif etmekten de nedense 
çekinmezsiimiz. Yetkili iseniz buyurunuz. 

Yetkili misiniz, değil misiniz? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sözcü deği

lim. 

BAŞKAN — Yetkili değilsiniz olmaz. 
Muhterem arkadaşlar, Yüksek Hâkimler Kuru

lu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanunda komisyon adına yetkili bir arka
daşımız yok mu?. Açık oylamamın sonuna ka
dar beklerim, lütfen bulunuz getiriniz yetkili 
şansı. 

(«Komisyon Başkanı geldi» sesleri.) 
Raporu okutacağım. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor okunmuş bulunmakta
dır. Rapor üzerimde söz istiyenler? Sayın Ya
şar Akal? Yok. Sayın Kemal Sarılibrahimoğlu?. 
Yok Sayın Tahsin Argun?. Yok. 

Başka söz i^tiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi tek
lifi vardır. İvedilikle görüşülmesi teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
îş kanunu tasarısının açık oylamasında oyu

mu kullanınıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını 
kullansınlar. 

(1) 157 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

45 sayıllı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 

fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22 nci maddeleriyle geçici 2 nci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerin görev -süresi 
Madde 6 — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

lerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üyeler 
yeniden seçilebilir. 

Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan 
üyeler ardı ardına iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üye
lerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Ye
nileri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski 
üyeler göreve devam ederler. 

Şu kadar ki, seçilmiş olan üyelerin 14 ncü 
madde gereğince .göreve başlamaları ile, yerine 
seçjilmiyen üyelerin de görevleri sona erer ve 
böylece boş kalan üyelikler yedeklerle tamamla
nır. 

Sonraldan seçilmiş bulunan üyelerin görev 
'süresi, aynı seçim devresi için seçilen üyelerin 
görev süresiyle birlikte soma erer. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutmuş bu
lunmaktayız. Birinci madde üzerimde söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Birinöi maddeyi, metinde yazılı olan ve şu 
anda okunan şekli ile birinci maddeye bağlı 
6 nci madde şeklinde oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütüğün ilânı ve ilgililere gönderilmesi 
. Madde 12. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu 11 mci madde gereğince tanzim olunan kü
tüğe göre hazırlayacağı iki listeyi Resmî Gaze
tede yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olmıyanlar liste
lerin yayımı tarihinden itibaren 15 gün için
de Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz ede
bilirler 

İtiraz edenin eliyle bulunması mümkün olan 
delilleri dilekçeye bağlanması şarttır. Ku
rul, ancak itiraz ödenin elinde bulunması müm
kün olmıyan delillerden itiraz dilekçesinde yer
leri gösterilmiş olanları toplar. Kurul, itiraz 
edenden, açıklama veya delil istemek zorunlu-
ğunda değildir. 
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Kurul, itirazları kesin olarak karara bağ
lar ve gerekiyorsa kütükte değişiklik yaparak 
durumu itiraz edene bildirmekle yetinir. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğe her se
çim için yukardaki fıkralar hükümlerine göre 
kesin şeklini aldıktan sonra kütüğün Yargıtaya 
ait bölümünün yeter sayıda onanmış örnek
leri Yargıtay Birinci Başkanlığıma, birinci sı
nıfa ayrılmış hâkimler bölümünün yeter sa
yıda onanmış örnekleri de birinci sınıfa ay
rılmış hâkimlerin her birine gönderilir. 

Bu örnekler seçme hakiki bulunanlara gönde
rilmek üzere oy verme gününden en az 15 gün 
önce postaya verilir. 

izin, hastalık gibi her hangi bir sebeple 
görevi başında bulunmıyan birinci sınıf hâkime 
ait tebliğ zarfı o yerdeki en yüksek dereceli 
hâkimden öğrenilecek geçioi adreste ilgiliye geri 
çevrilmeksiziın tebliğ edilmek üzere bulunduğu 
yere gönderilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
y enler?... Yok. 

12 nci maddeyi metinde yazılı olan ve şim
di okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmiyenler... 12 nci madde ay
nen ka'bul edilmiştir. 

Oy verme günü 
Madde 13. — Birinci sınıfa ayrılmış bulu

nan hâkimler tarafından yapılacak oy verme 
işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâ
yin edeceği tarihte yapılır. 

Oy verme günü, bu tarihten en az 15 gün 
önce Yüksek Hâkimler Seçjim Kurulu tarafın
dan Resmî Gazete ve radyo ile ilân edilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 13 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir 

Üyelerin göreve başlatılması 
Madde 14. — Kanunen göreve başlamaları

nın zorunlu olduğu tarihe kadar bir kısım üye
lerin seçmilerti tamamlanamadığı takdirde, seçil
miş bulunanlar Yüksek Hâkimler Kurulunda 
derhal göreve başlattırılır. 

Sonradan seçilenler, Genel Kurulca 'bölüm
lerde açık kalan üyeliklere göreve başlamalarını 
takiben seçilirler. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok... 14 ncü maddeyi oyunuza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Seçimlerde uygulanacak hükümler 
Madde 15. — Yasama meclisleri üye seçimle

rini içtüzüklerine göre yaparlar. 
Yargıtay Genel Kurulundaki seçim, bağlı ol

duğu özel hükümlere göre yapılır. 
Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı 

seçim doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Se
çim Kurulunca aşağıdaki hükümlere göre yürü
tülür. 

BAŞKAN — 1'5 nci madde üzerinde söz isti-
yenl Yok. 15 nci maddeyi metinde yazılı olduğu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 15 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Oy vermeden önceki işlemler 
Madde 16. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, Birinci sınıfa ayrılmış bütün hâkimlerin 
her birine, üzeri mühürlenmiş aynı tip ve renk
te birer zarf ve altında sırasiyle «alt alta «1 - 6» 
•rakamları bulunan «asıl üyeler» ile «yedek üye» 
bölümlerini kapsıyan basılmış mühürlü birer oy 
puslasmı ve kütüğün birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimler bölümünün bir örneğini, oy verme gü
nünden en az 15 gün önce Yargıtayda kullanılan 
tebliğ mıazbatalı kapalı zarf içinde tebligat kanu
nu hükümleri gereğince gönderir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Oy verme 
Madde 17. — Birinci sınıfa ayrılmış hâkim

ler, oy verme gününde «seçilme yeterliği bulu
nanlar kütüğü» örneğinde yazılı kimselerden, al
tısının ad ve soyadı ile görevini, basılmış oy pus-
lasmm asıl üyeler bölümünün altındaki «1 - 6» 
rakamlarının karşısına ; bir kişinin ad ve soyadı 
ile görevini «yedek üye» bölümüne, daktilo ile 
yazar ve oy puslasmı, mühürlü zarfın içine ko
yup kapayarak, Adliyede kullanılan tebliğ maz-
batalı kapalı zarf içinde aynı günde bulunduk
ları yerlerin Cumhuriyet savcılıkları aracılığı 
ile Tebligat Kanunu hükümleri gereğince Yük
sek Hâkimler Seçim Kuruluna gönderirler Ve 
geri çevrilecek tebliğ mazbatalarını kendileri 
alırlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. 17 nci maddeyi oylarınıza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Oy vermeden sonraki işlemler 
Madde 18. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, seçim için gönderdiği tebliğ mazbatalı ka
palı zarfların geri çevrilen tebliğ mıazb'atalariyle 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin oy puslalarını 
taşıyan zarfların içinde bulunduğu kapalı zarf
ları, karşılaş'tırarak <oy verenleri ve\Sayısmı tes-
bit ettikten sonra, gelen zarfları açar ve bunla
rın içindeki kapalı seçim zarflarını açmadan bir 
oy sandığıma atar. Oy verme gününden 15 gün 
sonra önceden ilân edilen saatte bu sandık açı
larak oy zarflarının sayıisı tesbit edilip, oy puf
laları zarflardan çıkarılır ve muteber oylara gö
re her şahsın aldığı oyları ve en fazla oy alarak 
asıl Ve yedek üyelikleri kazananları gösterir bir 
liste düzenlenir. Oylarda eşitlik halinde ad çek
ime yoluna gidilir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanı, oy 
sandığının korunmasını sağlar. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isti-
yenlerl . . Yok. Maddeyi metinde yazılı ve şimdi 
okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlarım, îş Kanunu tasarısı
nın açık oylamasında oyunu kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. Var mı?.. 
(Yok sesleri) kaldırın kupayı; oylama muame
lesi bitmiştir. 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi 
Madde 2İ1. — Yüksek Hâkimler Seçim Kuru

lu, kendi düzenlediği seçim tutanağı ile Yasama 
Meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanakla
rın sonuçlarını birleş'tirerek Yüksek Hâkimler 
Kurulu asıl ve yedek üyelerini 'bir tutanakla tes
bit eder, bu tutanak Resmî Gazetede yayınla
nır. 

Üyelerin kanunen işe başlamalarının zorunlu 
bulundukları tarihten yedi gün önceye kadar se-
çilemiyen ve tutanakları gönderilmiyen üyelere 
ait muameleler sonradan yapılmak üzere, seçilen 
üyelerin tutanak sonuçları hakkında birinci fık
ra gereğince işlem yapılır. 

BAŞKAN — 21 nci maidde üzerinde söz isti-
yen? Yok.. 21 nci maddeyi okunan şekli ile oyu
nuzu sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 
Madde 22. — Yargı/tayda ve birinci sınıfa ay

rılmış hâkimler arasında yapılan seçim işlemleri
ne karşı, işlemin yapıldığı günden ve seçim so
nucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede ya
yınlanmasından sonra 15 gün içinde Yargıtay 
Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

itiraz edenin delilleri hakkında 12 nci mad
denin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en geç 15 
gün içinde inceliye rek kesin karara bağlar. 

İtiraz secim sonucunu değiştirecek nitelikte 
ise, Kurul, 'belli kimselerin seçimini veya bütün 
seçimi iptale yetkilidir. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı olduğu 
üzere, görevi başında bulunmıyanlardan geçici 
adresine tebligatt gönderilmiş olanlar, bu yüzden 
doğacak gecikme sebebiyle oy verme gününde 
oylarını kullana'm'amalarından dolayı itirazda 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok.. 22 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — 22 . 12 . 1962 tarihinde 
göreve başlamış olup, iki yıllık görev süreleri 
bittiğinden dolayı adçekme ile seçimleri yenilen
miş olanların yerine seçilerek henüz göreve baş
latılamamış olan üyeler, görev süreleri 22.12.1906 
tarihinde sona erecek olan üyelerin yerine seçi
lecek olan asıl ve yedek üyeler ile birlikte göre
ve başlarlar. 

Bu suretle göreve bağlıyacak olan asıl ve ye
dek üyelerin 22 .12 .19'66 tarihinden başlıyarak 
iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yargıitay 
Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimlerce ve üçü de Yasama Meclislerince seçil
miş üyelerden olmak üzere dokuz asıl üye ve biri 
Yargıtay Genel Kurulunca, biri birinci sınıfa ay
rılmış hâkimlerce Yasama Meclisleri tarafından 
seçilmiş yedek üyelerden olmak üzere iki yedek 
üye için adçekmeye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam hakkında 
adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 ncü mad
de gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığıma bildirir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde Söz 
istiyen?. Yok. Geçici 2 nci maddeyi oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
2 nci madde aynen ka'bul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

Madde 2. — Bu kanunun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Kanunu yürütecek makam 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13 . 4 . 19&7 O : 1 

Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte oyunu 
izhar sadedinde söz istiyen?... Yok. Kanunu tü
mü itibariyle Yüce Heyetinizin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun 
tümü itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Plân Komisyonu 
yetkilileri geldi mi, gündemin ikinci maddesini 
görüşelim ? Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, îş Kanunu tasarısı
nın yapılan açık oylamasına 49 üye katılmış; 9 
ret, 40 kabul oy çıkmııştır. Tasarı yarınki birle
şimde tekrar Yüksek Meclisin açık oyuna sunu
lacaktır. 

Meclisçe daha önce tes'bit edilen saat hülûl 
etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple birleşimi 14 Ni
san 1967 Cuma günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

/ 



f 

ADANA 
Tahir Yücekök 

ANKARA 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÎZMÎR 

Cemal Hakkı Selek 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
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İş kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 49 

Kabul edenler : 40 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 398 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk yoktur.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Kaya Özdemir 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Reşit Ülker 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 

Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

[Oya katılmıy anlar] 

Bekir Tünay 
ADIYAMAN 

M. Arif Atallay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Uİubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mehmet Necati Kalaycı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Hamdi Mağden 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 

ADANA 

Ali Karcı 

ANKARA 
Rıza Kuas 

Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
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Musa Kâzım Coşkun I 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğkı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
•Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz . 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
•Cevdet Geboloğlu 

Zarife Koçak 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin CizreM 
Hasan Değer 

Recai Iskenderoğlu I 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM I 
Nihat Düer 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Tal'ât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil (I.) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bügiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon^ 
Osman Özer 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
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Şeref Bakşık I 
Osman Zeki Efeoğhı 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) | 
Şinasi Osma I 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurcloğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközKi 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSEEİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR^ 
Memduh Erdcmir I 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
.Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfı Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) | 

Hasan Dinçer (B.) 
* M. Ziyaeddin İzerdem 

İhsan Kabadayı I 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar I 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu ı 
Hamit Fendoğhı 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik ı 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Scyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş ' 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçalı 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 

Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülıezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 
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TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

UEFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
MusMh Görentas (İ. Ü.' 

Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Calâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
Urfa 1 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 3 

»>••<« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — İş kanunu tasarısı ve Tanm, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari ilimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayı'sı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve. 
Ticaret, Enerji 've Tabiî Kaynaklar ve Plân ko

misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T i k t Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 12 . ,1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu-



nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve îskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesmhpsabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. —- Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe-
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sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkaresi i] e Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiri m inin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğa 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un,. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Saynai: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in^ 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (ıS. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtıma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Kar^aa Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karana Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 .1966] 

19. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

20. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet; İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

24. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/123; Cum
huriyet Senatosu 1/697) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 106 ya ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı-
sf : 892 ye ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1967] 

V 

IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddecinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. - - 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tar ihi : 8 .2 .1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 
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4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa

yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
2 2 . 7 .1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966J 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları* keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 8. — 193 sayılı (Mir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 .2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

9. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

10. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 12 — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

13. — İzmlir Milletvdkili Hüsasmötıtin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları işletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senaltosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşımın, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşınım, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan iıhracolunıanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi. 
ve Millî Savunma Komisyonu (raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

,15. — Uşalk Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 16. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

17. — Ifee Milletvekili Erol Yıtaaz Akcal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

18. — Ankara Milletvekilli Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 



teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 '. 1967] 

X 19. — Ankara ve tstaınibul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 20. — Su Ürünleri karnım tasarım ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, '2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

21. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştiriknesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

22. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner seıınaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 1 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

23. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

24. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

25. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 
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45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporu (1 /268) 

T. C. 
Başbakanlık 3.11. 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/453 - 6232 

MİLLKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakamlar Kurulunca 
1 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırman «45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirdi 

Başbakan. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı 

(1 TC R TC K C E 

1. Yeni Anayasamızın kabul ettiği yeni kuruluşlardan Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasanın 
143, 144 neti maddeleri esasları ve özel kanun hükümleri içinde kurulmuş 22 . 12 . 1962 tarihinde 
de görevine başlamış ve sürekli olarak da görevini devanı ettiregel mistir. Anayasanın 143 ncü mad
desi gereği, Kurul üyelerinin görevleri, yarısı iki yılda bir yenilenmek üzere dört yıl olarak sınıf
landırılmış bulunduğundan ilk kuruluştan itibaren Anayasanın bu hükmünü ve buna mütenazır ola
rak 45 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin 3 ncü fıkrasını işletebilmek için, benzeri bir değişikliğe bağ
lı tutulmuş olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ilk değişikliklerinde uygulanan Anayasanın geçi
ci 10 ncu maddesi hükmüne uygun olarak, iki yıl sonunda ad çekme ile belli edilecek yarı sayıda 
asıl ve yedek üyelerin seçimlerinin yenilenmesi esası 45 sayılı Kanunun geçici 2 ııei maddesiyle ka
bul. edilmiştir. 

Kurul bu madde hükmüne göre, süresi içinde, ad çekme işlemlerini yapmış ve belli olan üyeler 
yerlerine ve Millet Meclisince, Yargıtay (ienel Kurulunca, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce seçim 
yapılmış ve fakat Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmesi gereken iki üyemin seçimleri, bugüne ka
dar yapılamamıştır. 

45 sayılı Kanunun seçimlerle ilgili hükümleri gereğince seçilmiş olan üyelerin kısım kısım işe baş
latılmalarına kanuni imkân görülemediğinden, bahis konusu değişiklik gerçekleşememiş ve bu arada 
yeniden iki yıllık süre de dolmak üzere bulunduğundan geri kalan yarı kadronun da değiştirilmesi 
zamanı gelmiştir. 

Bu durumun fiilî ve hukuki neticeleri şöyle özetlenebilir : 
Anayasa gereğince görev süreleri dört yıl olarak sınırlanmış bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu 

asil ve yedek üyelerinin, bu görev sürelerini bir özel kanun hükmü ile dahi olsa. uzatmak mümkün gö
rülmediğinden, görev süreleri bizzarur 22 . .12 . 1966 tarihinde sona erecektir. 
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2. Yürürlükte bulutum kanun hükümleri gereğince iki yıllık görev süreleri bitenler yerlerine se

çilmiş bulunan üyelerin, göreve başlamamış, olmakla beraber seçilmekle ihraz ettikleri hak ve sıfat
lar kazınılmış hak ve sıfatlardır. 

.'i. Yasama, meclislerinin toplanacakları 1 Kasım .1960 tarihinden hemen sonra Cumhuriyet Se
natosu tarafından henüz yapılmamış olan seçim süratle ikmal edilse dahi akabinde 22 . 12 . .1900 
tarihinde göreve başlamak üzere ikinci yarının seçimleri yapılarak göreve başlamaları sağlanacağın
dan. görev süreleri de çok. kısa, zaman fasılası ile dolacak ve bu su retle iki yılda bir yarının değişme
si sisteminden beklenen faklelcr gerçeklesin iveceği gibi halli mümkün olamıyacak seçim güçlükleri 
ve müddet tedahülleri de olacaktır. Kurulun bundan sonraki çalışma ve secim sürelerini kanunla
rın amaçlarına, uygun olarak yürütebilmek için önümüzdeki dönemde1, önce seçilmiş bulunan üyele
rin seçimlerinin tamamlanmasivle yenilerinin seçimlerinin yapılması ve bu kere de hepsinin birlikte işe 
başlatılması, ve böylece fiilen İlk görünüşteki duruma, avdet edilmiş olmakla, 45 sayılı Kanunun ge
çici ikinci maddesinin bir devre daha uygulanmak üzere değiştirilmesi kaçınılmaz bir zorunJuk ha
lini almıştır. İşte 4-1 sayılı Kanunun geçici 2 ne; maddecinde yapılması teklif olunan değişiklik 
Yüksek Hâkimler Kurulunun varlığını ilgilendiren bugünkü fiilî halin ıslahını hedef tutan hüküm
leri getirmektedir. 

II - Kurul üyelerinin görev sürelerinin Anayasa ile 'dört yıl için sınırlandırılmış olmasına ve bu
nun bir özel kanun hükmü bile de olsa. uzatılması bahis konusu olamıyacağına göre üyelerin belli sü
reler içinde seçimlerinin tamamlanarak görev-c başlamalarım sağlamak amaciyle gerekli secim ve iş
leyiş hükümlerinin de bu tasarıda yvv alması uygun görülmüştür. 

Yürürlükte bulunan kanunun altıncı maddesinde seçim işlemlerinin başlanıp bitirilmesi için bir 
süre belli edilmemiştir. Her ne kadar geçici ikinci maddede beş aylık bir süre tesbit edilmiş ise de 
devamlı hüküm olarak altıncı maddede bu hükmün yer alması bu müddet sonunda seçimlerin tamam
lanması gerektiğinin madde metninde yer almasında fayda görülmüştür. 

Kurula üye seçen kaynaklardan seçim işlemlerinde en fazla gecikme ihtimali Yasama Meclisleri 
tarafından yapılacak secimler için varittir. İki yılda, bir İm Meclisler tarafından seçilen asıl ve yedek 
üyeler de1 yarı oranda değişeceğine göre bunlar da her birinin 'seçeceği üye sayısı hiçbir zaman iki 
üyeden fazla olamıyacak!ir. Bu Meclis seçimlerinin tamamlanamaması yüzünden seçilen diğer üye
lerin göreve başlatılaıııamaları halinde de Kurulun içinde bulunduğu zor durum tekerrür edebile
ceğinden, ilgili maddelere Yasama Meclislerinden biri tarafından seçimlerin belli süre içinde tamam
lanamaması halinde yeni seçilenlerin görevlerine başlatılmalarını ve eksik kalan üyelerin görevlerinin, 
seçim tamamlanıncaya kadar, yedek üyeler ile karşılanması hükümlerinin madde metnine alınması 
lüzumlu bulunmuştur. 

Kurulun yeni üyeleri ile normal işleyişini sağlaması bölüm ve başkanlık seçimlerini vaktinde ya
pıp kuruluşunu tamamlaması ile mümkün olacağından, seçimleri geciken üyelerin gelmelerine kadar 
da bu seçimler geciktirilemiyeceğinden, iç seçimlerin vaktinde yapılması ve yasama meclislerinden 
donradan gelecek üyelerin açık kalan bölümlerde görev almalarını mümkün kılacak hüküm ve altıncı 
maddeye İlâve olunmuşltur. 
. Seçim işlemlerinin belli dönemlerde yapılması ve değişen üyelerin birlikte işe başlıyafbilmelerinin 

temini ve belli dönem dışında değişik tarihlerde seçimlerle yasama meclislerini meşgul etmemek için 
sonradan gelen üyelerin görev sürelerinin seçildikleri devrenin sonunda diğerleriyle birlikte sona 
ereceği hükmü maddeye alınmıştır. 

ÜT - Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçilmesine ait hükümlerde yapılan değişikliğin esasını, 
birinci sınıf hâkimlerin kendi aralarından seçecekleri üyeleri Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâ
yin etltiği günde Ankara'da toplanarak seçmelerine imkân veren sistemin değiştirilmesi teşkil etmek
tedir. 

Kanunun kabulü sırasında Hâkimlerin kendi mukadderatları ile ilgili bu kadar önemli bir ko
nuda Ankara'da toplanmalarının gerektireceği maddi ve mânevi fedakârlığa dört yılda bir katlanı
labileceği '•gerekçesi hâkim olmuştur. (Anayasanın Temsilciler Meclisi görüşmelerine ait Tutanak Der
gisi 23 . 4 . 1901 ve sayfa 184 - 195). 
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Halbuki geçen zaman ve bu arada seçimle ilgili uygulamalar faydadan çok birtakım mahzurlar 

doğurmuştur. 
Bir defa seçim 45 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası hükmü karşısında dört yılda 

değil iki yılda bir yapılmaktadır. .Süre kısadır. Bu arada açılacak üyelikler evvelce seçilenlerden ta
mamlanamadığı takdirde, ara seçimleri de yapılması mecburiyeti 'doğabilir. 

Kanunun neşri sırasm'da sayıları 500 civarında bulunan birinci sınıf hâkimlerin miktarı bu
gün 700 ü bulmuştur. Bunlara Ankara'ya gelebilmeleri için seçim sırasında yol hariç 3 gün izin 
verildiği düşünülür, ayrıca yol süresi dâhil en azından beşer gün görevlerinden uzak kalacakları 
nazara alınırsa seçim için Ankara'ya gelmek üzere Devletin kendilerine bütçeden yapacağı maddi 
yardım yanında talikine sebebolacakları dâva sayısının küçümsenmiyecek bir rakam olacağı aşikâr
dır. 

Seçim gününün 2 - 3 ay evvelden kaıtî olarak tesbitindeki imkânsızlık sebebiyle hâkimlerin se
çim gününü önceden bilerek o günler için duruşma koymamalarının temini mümkün değildir. Dâ
vaların aksamadan görülmesi için seçimin Adlî tatilde yapılması düşünülebilirse de, Adlî tatilden 
faydalanan ve çoluk çocuğu ile görev yerlerinden ayrılmış bulunan hâkimlerin seçim için Ankara'
ya gelemiyecekleri vakaları karşısında iştirak nisbetinin düşeceği aşikârdır. Bugünkü sistemde dahi 
yapılan seçimler iştirak nisbetinin düşüklüğünü göstermiştir. 

Getirilen yeni sisftemde birinci sınıf hâkimler bulundukları yerden hiçbir külfete katlanmadan 
oy kullanacağı cihetle iştirak ni^beti hemen hemen yüzde yüz oranında olabilecektir. 

Ekseri kazalarda birinci sınıf hâkimler birer tane olup, o yerin üslt dereceli tek hâkimidirler. Usul 
kanunlarının kendilerine verdiği görev icabı tutuklu işlere ait itirazlarla, tahliye taleplerinin ince
lenmesi, görev yerinde bulunmamaları sebebiyle geri kalacaktır ki, bu halde Anayasamız hükümleri
ne uygun düşmiyecektir. 

Bunlardan başka Ankara'da toplanmanın fiilî bir faydası da meveudolmamaktadır. Ypılan seçim
ler ve uygulama göstermiştir ki, seçim günü seçimin devam edeceği süre zarfında oy vermeye gelen 
hâkimler muhtelif zamanlarda gelmekte ve toplu olarak bir arada bulunup görüşmeleri mümkün 
olamamaktadır. 

İşte bütün bu sakıncaların kaldırılması, maddi külfetin azaltılması ve daha sıhhatli bir seçim ya
pılması amaoiyle birinci sınıf hâkimler arasında yapılacak olan seçim sistemi getirilen maddelerle 
değiştirilmiş ve daha faydalı olacağı düşünülmüştür. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/268 - 21 . 11 . 1966 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine a r a Bakanlar Kurulunca 
1 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı .mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı Komisyonumuzca llü-
ıkümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Anayasa kuruluşlarından biri olan Yüksek Hâkimler Kurulunun, Anayasanın 143 ncü mad
desine uygun olarak kurularak 22 . 12 . 1902 tarihinde göreve •başlamasından sonra, bu kurulu
şun çalışma ve işleyişine ait hükümleri tanzim etmiş olan 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu 
Kanununun uygulanması sırasında ortaya çıkmış 'bulunan ve Anayasa gereğince kuru] üyelerinin 
yarısının iki yılda (bir değiş/m esi ile ilgili hükümlerin yeni baştan gözden geçirilerek bâzı madde-_ 
lerin ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi için Hükümetçe hazırlanmış bulunan lbu tasarı ve ge
rekçesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Filhakika uygulamada bilhaslsa iki konuda karşılaşılan 'güçlüklerin bertaraf edilmesinde zaru
ret bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, mer'i yasa hükümlerine göre yasama organları ile Yargıtay ve birinci sı
nıf hâkimlerin Yüksek Hâkimler Kuruluna seçeceği üyelerin tamamının aynı zamanda işe başla/ması 
zorunluğunun tatbikatta doğurduğu neticelerdir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu yasasının 10 ncu 
maddesi gereğince ilgili organlara seçin d eri yapmaları için müracaat ettiğinde, bu organların aynı 
zamanda seçimleri netice]endirememeleTİ halinde, seçilmiş olan üyelerin de işe ibaşlıyamaması gibi 
bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Nitekim 22 . 12 . 1964 tarihinde kurulan ilik teşekkülünde seçilen 
üyelerin yarısının değişmesi gerektiği halde yasama organlarından,, Senatoda seçilecek üyenin se-
çilmemesi neticesi olarak Yargıtaydan v- birinci sınıf hâkimler arasından seçilmiş üyele^ de ara
dan iki yıl geçmiş olmasına rağmen göreve 'başlıyamamışlardır. 

Uygulamada karşılaşılan ikinci zorluk da, birinci sınıf hâkimlerin kendi aralarında yapacak
ları seçimleri 45 sayılı yasanın lo ve 15 nci maddeleri gereğince Ankara'da toplanıp yapmaları
nın, onların ifa ettikleri görevden ve görev yerlerinden ayrı kalmaları sonucu hizmeti aksatmak
ta, ayrıca yasanın neşrinde 500 kadar olan birinci sınıf hâkimin bugün 800 ü bulunuş olması, ileride 
daha da artacağı, nazara alınınca bu gövev aksaması daha büyük etki yapacaktır. Ayrıca büyük 
masraflar ihtiyarına da yol açmaktadır. Bu gibi ımalhızurların daha Ibirçoğu da sayılabilir. 

İşte tasarı, muhtelif organların seçtiği üyelerin muayyen bir sürede seçimlerinin tamamlan
ması halinde üyelerin kademeli olarak işe başlamasına imkân vermek ve (birinci sınıf hâkimlerin 
'bulunduğu yerden ayrılmadan oy vermesini sağlamak suretiyle tamamen uygulamada karşılaşılan 
zorlukları bertaraf edecek bükümleri .getirmiştir. 

Tasarının bütün maddeleri, getirdiği prensipleri ve bükümleri ile de aşağıda yapılan değişik
liklerle benimsenmiştir. 

Tasarının birinci maddesi ile değiştirler! maddelerden 6 ncı maddeye tasarı ile eklenen son 
iki fıkra >sadece yasama organlarında yapılacak seçimlerde vâki olabilecok gecikmeyi düzenlemiş 
olup, bu gecikmelerin her hangi bir4 sebeple diğer organlarda da olabileceği nazara alınarak mad
deye ilâve edilen fıkra hükmü genelleştirilmiştir. 

12 nci maddenin 6 ncı fıkrasına vuzuh vermek üzere (15 gün (ince postaya verilir) cümlesi (en 
az 15 gün önce postaya verilir) halinde yazılmıştır. 
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14 ncü madde, 6 ncı unaddeye verilen genellik anlamını kapsamak üzere değiştirilmiş, hükmü, 

seçime katılacak diğer organlara da teşmil edilmiştir. Madde bu hali ile üyelenin göreve başlatıl
masını düzenlediğinden, tasarıda mevcut birinci fıkra çıkarılarak 15 nci maddeye .birinci fıkra 
olarak eklenmek suretiyle kanun tekniğine daha uygun hale getirilmiş ve 14 ncü maddenin mat--
la'bı da, metne uıygun alarak (üyelerin göreve (başlatılması) şeklinde düzeltilmiştir. 

15 nci madde başlığı, 14 ncü maddenin ilk fıkrası da yukarıda açıklandığı üzere -buruya nak
ledildiğinden, metne uygun olarak bütün organların yapacakları seçimleri kapsadığından (seçim
lerde uygulanacak hükümler) olarak düzeltilmiştir. 

21 nci maddenin ikinci fıkrası keza değiştirilen 6 ve 14 ncü maddelere uygun hale getirilmiş 
tir. 

22 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki (en kısa zamanda) tâbiri muğlâk ve kesin olraıyan bir 
ifade taşıdığından (en geç 15 gün için da) şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici ikinci madde ise, ilk iki fıkrası, yazılışı itibariyle güç anlaşılır bir ifade taşıdığından, 
metne ve getirilmek istenen hükme sadık kalınarak ufak değişikliklerle kolay anlaşılır hale geti
rilmiş ye ikinci fıkradaki 4 aylık süre mer'î yasanın 23 ncü maddesine uygun olmak üzere 5 ay 
olarak değiştirilmiştir. 

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

Sözcü ve Başkanvekili 
Kastamonu Aydın Burdur Çorum 
S. Keskin R. Özarda İ. H. Boyacıoğlu A. Topçuoğlu 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ Erzincan Hakkâri İçel 

K. Nedimoğlu S. Perinçek A. Karahan M. Arıkan 

Kırklareli Rize Sivas Tokat 
M. Atagün G. Yalçın N. N. Arslan Söz hakkım mahfuzdur 

F. Alacalı 
Van 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. S. Yıldız 
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HÜKÜMETİN TUK LİFİ 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin dağiştiriılmosine ve bâzı fık

ralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, İG, 17, 18, 
21, 22 nci maddeleriyle geçici 2 nci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilnıiş'tir. 

Üyelerin görev süreni 

Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süreri biten 
üyeler yeniden seçilebilir. 

Ancak, Hâkimlik görev bide iken seçilmiş olan 
üyeler ardı ardına iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâildim!er Kurulu asıl ve yedek üye
lerinin yarısı, lıer iki yılda bir yenilenir. Yeni
leri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üye
ler göreve devamı ederler. 

Şu kadar ki, 14 ncü madde gereğince yasa
mı a Meclisleri tarafından üç ay içinde üye seçimi 
yapılamadığı takdirde bu Meclislerce seçilmiş 
bulunanlardan değişecek olan üyelerin görevleri 
14 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olan
ların göreve başlamalariyle sona erer ve böylece 
boş kalan üyelikler yedeklerle tamamlanır. 

Yasanı Meclislerince 14 ncü maddede yazılı 
3 aylık süreden sonra seçilmiş bulunan üyelerin 
görev süresi, aynı seçim devresi için Yargıtay 
ve Birinci sınıf Hâkimler tarafından seçilen üye
lerin görev süreleriyle birilikte sona erer. 

Kütüğün ilânı ve ilgililere gönderilmesi 

Madde 12. — Yüksek Hâkimler Seçim. Ku
rulu 11 nci madde gereğince tanzim, olunan kü-
ğc göre hazırlıyacağı iki Listeyi Reisimi Gazetede 
yayınlar. 

Bu Listelerde adları yazılı olınıyanlar liste
lerin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Yüksek Hâkimler Kuruluna itiraz edebilirler. 

İtiraz edenin elinde bulunması mümkün olan, 
delilleri dilelbçeye bağılaması şarttır. Kurul, an
cak itiraz edenin dinide bulunması mümkün ol-
mıyan delililerden itiraz dil ekicisinde yeri erli gös
terilmiş olanları toplar. Kurul, itiraz edenden, 
açıiklama veya, delil, istemek zorun!uğunda de
ğildir. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 

fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22 nci maddeleriyle geçidi 2 nci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerin görev süresi 

Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye
lerinim görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üyeler 
yeniden seçilebilir. 

Ancak, hâkimlik .görevinde iken seçilmiş olan 
üyeler ardı ardına ilki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üye
lerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Yeni
leri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üyeler 
göreve devaım. ederler. 

Şu kadar ki, seçilmiş olan üyelerin 14 ncü 
madde gereğince göreve başlamaları ile, yerine 
seçilmiyen üyelerin de görevleri sona erer ve böy
lece boş kalan üyelikler yedeklerle tamamlanır. 

Sonradan seçilmiş bulunan üyelerin görev sü
resi, aynı seçim devresi için seçilen üyelerin gö
rev süreleriyle birlikte sona erer. 

Kütüğün ilâm ve ilgililere gönderilmesi 

Madde 12. —• Yüksek Hâkimler Seçim Kuru
lu 1.1 nci madde gereğince tanzim olunan kütü
ğe ıgöre bazırlıyacağı iki lisiteyi Resmî Gazetede 
yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olınıyanlar listele
rin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Yük
sek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 

İtiraz edenin dinde bulunması mümkün olan 
delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, an
cak itiraz edenin elinde bulunması mümkün ol-
mıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gös-
tenilımiş olanları toplar. Kurul, itiraz edenden, 
açıiklama veya delil istemek zorunluğunda değil
dir. 
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Hüküm etin teklifi 

Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar 
ve gerdkiyösra kütükte değişiklik yaparak duru
mu itiraz edene bildiırtmekle yetinir. 

Seçilime yeterliği bulunanların kütüğe her se
çim için yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre 
'kesin şdklini aldıktan sonra kü'tüğün Yargıtay'a 
-ait bölümünün yeter sayıda onanmış örnekleri 
Yargıtay Birinci Başkanlığına, Birimci sınıfa 
ayrılmış hâkimler bölümıün'ün yeter sayıda 
'Onanmış örnekleri de Bininci sınıfa ayrılmış hâ
kimlerin her birine gönderilir. 

Bu örnekler seçme hakkı bulunanlara gönde
rilmek: üzere en az oy verine gününden 3 5 gün 
önce postaya verilir. 

İzin, hastalık gibi herhangi bir sebeple göre
vi başında bulunımıyan Birinci sınıf Hâkime 
ait tcibliğ zarfı p yerdeki en yüksek dereceli hâ
kimden öğrenilecek geçici adreste ilgiliye geri 
çevrillmefcsizin tebliğ edilmek üzere bulunduğu 
yere gönderilir. 

Oy verme yünü 

Madde 13. — Birinci sınıfa ayrılmış bulu
nan hâkimler tarafından yapılacak oy vertme 
işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâyin 
edeceği tarihte yapılır. 

öy verme günü, bu tarihten en az 15 gün ön
ce Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu tarafından 
Resmî Gazete ve radyo ile ilân edilir. 

Yasama Meclisleri taraf nidan yapılacak seçimler 

Madde 14. — Yasama Meclisleri üye Ge
çimlerini İçtüzüklerine göre yaparlar. 

Cumhuriyet 'Senatosunda veya Millet Alecli- ' 
sinde üç ay içinde üye seçimi tamamlanmadığı 
takdirde, üç ayın sona erdiği tarihe kadar se
çilmiş bulunanlar, Yüksek Hâkimler Kurulun
da göreve başlatılırlar. 

Sonradan seçilenler, holümle;de açık kalan 
üyeliklere göreve başlamalarını takiben Genel 
Kurulca seçilirler. 

Diğer seçimlerde uygulanacak hükümler : 

Madde 15. — Yargıtay Genel Kurulunda
ki seçim, -bağlı olduğu özel hükümlere göre 
yapılır. 

Ada I et Komisyonunun değiştirişi 

Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar 
ve gerekiyorsa kütükte değişiklik yaparak duru
mu itiraz edene bildirmekle yetinir. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğe her se
çim için yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre ke
sin şeklini aldıktan sonra kütüğün Yargıtaya ait 
.bölümünün ydter sayıda onanmış örnekleri Yar
gıtay Birinci Başkanlığına, birinci .sınıfa ayrıl
mış hâkimler bölümünün yeter sayıda onanmış 
örnekleri de birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin 
her birine gönderilir. 

Bu örnekler seçme hakkı bulunanlara gönde
rilmek üzere oy verme gününden en az 15 gün 
önce postaya verilir. 

İzin, hastalık gibi her hangi bir sebeple göre
vi başında bulunmıyan birinci sınıf hâkime ait 
tebliğ zarfı o yerdeki en yüksek dereceli hâkim
den öğrenilecek geçici adreste ilgiliye geri çev-
rilmeksiziıı tebliğ edilmek üzere bulunduğu yere 
gönderilir. 

Oy verme günü 

Madde 13. — 13 ncü madde aynen kalbul edil
miştir. 

Üyelerin göreve başlatılması 

Madde 14. — Kanunen .göreve başlamalarının 
zorunlu olduğu tarihe kadar bir kısım üyelerin 
seçimleri tamamlanamadığı takdirde, seçilmiş 
bulunanlar Yüksek Hâkimler Kurulunda derhal 
göreve başlattırılır. 

Sonradan seçilenler, Genel Kurulca bölümler
de açık kalan üyeliklere* göreve başlamalarını ta
kiben seçilirler. 

Seçimlerde uygulanacak hükümler 

Madde 15. — Yasama meclisleri üye seçim
lerini içtüzüklerine göre yaparlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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Birinci sınıfa ayrıL'mış Hâkimlerin yapacağı 
ısoç'im doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Se
çim Kuru İn ne. a., aşağıdaki hükümlere /göre yü
rütülür : 

Oy vermeden önceki işlemler 

MaJdlde 16. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku
rulu, Biranci sınıfa ayrılmış bütün hâikimle'rin 
her birine, üzeri mühürlenmiş aynı tip ve renk
te birer zarf ive altında sırasiyle alt alta «1-6» 
rakamları bulunan «asıl üyeler» ile «yedek 
üye» ibiölüımlei'ini kapısıyan basıtmuş mühürlü 
birer oy pusulasını ve kütlüğün birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler bölümünün bir örneği
ni, oy verme gününden en az 15 gün 
önce Yargıtay'da, kullanılan tebliğ maızba-
talı kapalı zarf; içinde tebligat kanunu hüküm
leri gereğince gönderir. 

Oy verme 

Madde 17. — Birincii sınıfa ayrılmıış hâ
kimler, oy verme ıgününde «ıseçilme yeterliği 
'bulunanlar kütüğü» (örneğinde yazılı kimseler
den, altısının ad ve soyadı ile görevini, basıl
mış oy pusulasının asıl üyeler bölümünün altın
daki «1 - 6» rakamlarının karşısına, bir kişinin 
ad ve soyadı ile görevini «yedek üye» bölü
müne, daktilo ile yazar ve oy pusulasını, mü
hürlü zarfın içine koyup kapayarak, Adliyede 
(kullanılan tdbliğ mazbatalı kapalı zarf içinde 
aynı günde bulundukları yerlerin 0. Savcılık
ları aracılığı ile Tebligat Kanunu hükümleri 
'gereğince Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna 
gönderirler ve geri çevrilecek tebliğ mazbata
larını kendileri alırlar. 

Oy vermeden sonraki işlemler 

Madde 18. — Yüksek Hâıkimlcr Seçim Ku
rulu, seçim için gönderdiği tebliğ maızlbatalı ka
palı zarfların geri çevrilen tebliğ ınazbatala-
riyle bininci sınıfa ayrılmış hâkimlerin oy pu
sulalarını taşıyan zarfların içinde bulunduğu 
kapalı zarfları, karşılaştırarak oy verenleri ve 
sayısını tesbit ettikten sonra, gelen zarfları 
açar ve bunların içindeki kapalı seçim zarfla
rını açmadan 'bir oy sandığına atar. Oy verme 

Adalet Komisyonunun değiştirişi 

Yargıtay Genel Kurulundaki seçim, bağlı ol
duğu özel hükümlere göre yapılır. 

Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı 
seçim doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Seçim 
Kurulunca aşağıdaki hükümlere göre yürütülür. 

Oy vermeden önceki işlemler 

Madde 16. — 16 nci madde aynen kalbui edil
miştir. 

Oy verme 

Maidde 17. — 17 nci madde aynen kalbui edil-
mişjtir. 

Oy vermeden sonraki işlemler 

Maidde 18. — 18 nci madde aynen kalbui edil
miştir. 

M. Meclisi [H. Sayısı : 157) 
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gününden 15 gün sonra önceden ilân edilen 
saatte bu sandık açılarak oy zarflarının sayısı 
tesbit edilip, oy pusulaları zarflardan çıkarılır 
ve muteber .oylara göre her şahsın aldığı oyları 
ve en fazla oy alarak asıl ve yedek üyelikleri 
kazananları gösterir bir liste düzenlenir. Oy
larda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanı, 
oy sandığının korunmasını sağlar. 

Seçim tuta nalda nnı n b irleştirilmesi 

Madde 2.1. — Yüksek Hakimler Seçim Ku
rulu. kendi düzenlediği secim tutanağı ile Ya
sama Meclislerinden ve Yargıtay'dan gelen tu
tanakların sonuçlarını birleştirerek Yüksek 
Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerini bir 
tutanakla tesbit eder. Bu tutanak Resmî Gaze
tede yayınlanır. 

Yasama Meclislerinden 14 ncü madde gere
ğince üç ay içerisinde seçimler yapılarak tu
tanaklarının gönderil cm e m esi halinde, Yüksek 
Hâkimler Seçim Kurulu, kendi düzenlediği tu
tanaklarla Yargıtay'dan gelen tutanakların so
nuçları hakkında birinci fıkra gereğince işlem 
yapar. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 

Madde 22. — Yargıtay'da ve birinci sını
fa ayrılmış hâkimler arasında yapılan seçim 
işlemlerine karşı, işlemin yapıldığı günden ve 
seçim sonucuna karşı da tutanağın Resmî Ga
zetede yayınlanmasından sonra 15 gün içinde 
Yargıtay Başkanlar Kuruluna • itiraz oluna
bilir. 

İtiraz edenin .delilleri hakkında .12 nci mad
denin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en ,kısa 
zamanda inceliyerck kesin ıkarara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelik
te ise, Kurul, .belli kimselerin seçimini veya 
bütün seçimi iptale yetkilidir. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı oldu
ğu üzere, görevi hasında bulımmıyanlardan 
geçici adresine tebligat gönderilmiş olanlar, .bu 
yüzden doğacak gecikme sebebiyle oy verme 
gününde oylarını kullanamamalarında M dolayı 
itirazda bulunamazlar.. 

M. Meclisi 
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Seçim tutanaklarının birleştirilmesi 

Madde 21. — Yüksek Hâkimler Seçim Kuru
lu, kendi düzenlediği seçim tutanağı ile Yasama 
Meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanakla
rın sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâkimler 
Kurulu asıl ve yedek üyelerini bir tutanakla tes
bit eder, bu tutanak Resmî Gazetede yayınla
nır. 

Üyelerin kanunen işe başlamalarının zorunlu 
'bulundukları tarihten yedi gün önceye kadar se-
çilemiyen ve tutanakları gönderilmiyen üyelere 
ait muameleler sonradan yapılmak üzere, seçilen 
üyelerin tutanak sonuçları hakkımda birinci fık
ra gereğince işlem yapılır. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 

Madde 22. — Yargıtayda ve birinci sınıfa ay
rılmış hâkimler arasında yapılan .seçim işlemleri
ne karşı, işlemin yapıldığı günden ve seçim so
nucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede ya
yın] anmasından sonra 15 gün içinde Yargıtay 
Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin delilleri hakkında 12 nci mad
denin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en geç 
15 gün içinde inceliyerek kesin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte 
ise, Kurul, belli kimselerin seçimini veya bütün 
.seçimi iptale yetkilidir. 

12 nci maddenin son fıkrasında yazılı oldu
ğu üzere, görevi başında bulunmıyanlardan ge
çici adresine tebligat gönderilmiş olanlar, bu yüz
den doğacak gecikme sebebiyle oy verme günlün
de oylarını kullanamamalarından dolayı itirazda 
bulunamazlar. 

(S. Sayısı : 157) 
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Geçici Madde 2. — 22 . 12 . 1962 tari
hinde göreve başlamış olup, iki yıllık görev 
süreleri 'bittiğinden dolayı adçekme ile seçim
leri yenilenmiş ve henüz göreve başlatılama
mış olan üyelerin görev süreleri 22 . 12 . 1966 
tarihinde sona erecek ,olan üyelerin yerine se
çilecek olan asıl ve yedek üyeler bu tarihte 
göreve başlarlar. 

Bu suretle göreve başlıyacaik olan asıl ve 
yedek üyelerin ilk toplanma tarihinden 'bağlı
yarak iki yılın bitmesinden dört ay önce, 3 ü 
Yaıigıtay Genel Kurulunca, o ü birinci sınıfa 
ayrılmış Hâkimlerce ve 3 ü de Yasanı a Mec
lislerince seçilmiş üyelerden olmak üzere 9 asıl 
üye ve 1 i Yargıtay Genel Kurulunca, 1 i bi
rinci sınıfa ayrılmış Hâkimlerce Yasama Mec
lisleri tarafından seçilmiş olanlardan iki yedek 
üye için adçekmeye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkın
da adçekme işlemi uygulanma>z. Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 
23 ncü madde gereğince işlem yapılmak üze
re Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığı
na bil dirii'. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 2. — Bu kanunun hükümleri yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütecek makam : 

MADDE 3. — Bu 'kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

1 . 11 . 19(5(5 

BaşbaJkan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. Sabrı (Jağlangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı V. 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Adalet Komisyonunun değiştirişi 

Geçici madde 2. — 22 . 12 . 1962 tarihinde 
göreve başlamış olup, iki yıllık görev süreleri 
bittiğinden dolayı adçekme ile seçimleri yenilen
miş olanların yerine seçilerek henüz göreve baş
latılamamış ,olan üyeler, görev süreleri 22.12.1966 
tarihinde sona erecek olan üyelerin yerine seçi
lecek olan asıl ve yedek üyeler ile birlikte göre
ve başlarlar. 

Bu suretle göreve bağlıyacak olan asıl ve ye
dek üyelerin 22 . 12 . 1966 tarihinden başlıya-
rak iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yar
gıtay Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerce ve üçü de Yasama Meclislerince 
seçilmiş üyelerden olmak üzere dokuz asıl üye 
ve biri Yargıtay Genel Kurulunca, biri birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerce Yasama Meclisleri ta
rafından seçilmiş yedek üyelerden olmak üzere 
iki yedek üye için adçekmeye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında 
adçekme işlemi uygulanmaız. Yüksek Hâlbimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri 23 ncü mad
de gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Kanunu yürütecek makam 

MADDE 3. —• Taşarının 3 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
İ. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
İ. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 
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