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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh 
Tağmaç ile kuvvet kumandanlarının; Parlâ
mento ve Hükümetin tutumunu eleştiren, de
mokratik düzen içinde Anayasanın kapsadığı 
tedbirlerin süratle alınmasını öngören, bu ya
pılmadığı takdirde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
idareyi doğrudan doğruya ele almaya kararlı 
olduğunu belirten yazısı okunarak Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, 
İstanbul'da bir banka soygunu ile ilgili olduğu 
sanılarak göz altına alınan öğrenciye eziyet 
edildiği iddiasiyle İçişleri Bakanı, Başbakan ve 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi okundu ve önergenin gelecek birleşim
de gündeme alınıp alınmaması hususunun görü
şüleceği bildirildi. 

Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 2/463 ve 
2/487 esas sayılı kanun tekliflerinin 41 numa
ralı Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

İstiklâl Marşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabulünün 50 nci yılı mü
nasebetiyle Grup başkanvekillerinin ve Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın verdikleri önergelerde teklif 
edildiği şekilde bir anma töreni yapıldı. 

İlgili bakanların veya bakanlar adına yetki
li kişilerin Genel Kurulda hazır bulunmamaları 
dolayısıyla gündemde bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine geçilemiyelıeği bil
dirilerek; 

15 . 3 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,17 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Fikret Turhangil N. Çelik Yazıcıoğlu 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

İBİR1NCÎ OTURUM 
Açılış Saati : 15,00 

'BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 71 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacak; ışıklar yandıktan sonra sayın üye
lerin beyaz düğmelere hasmaları rica olunur. 

(Sonradan gelen sayın üyelerin lütfen be
yaz düğmelere basmaları rica olunur. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bakanlar Kurulunun istifasının kabul 
edildiğine ve yeni Bakanlar Kurulu teşkil edi
linceye kadar mevcut Bakanlar Kurulunun gö

reve devam edeceğine 
tezkeresi. (3/463) 

dair Cumhurbaşkanlığı 
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BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezk-
resi vardır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 12 Mart 1971 gün ve 

1/1 - 2138 sayılı yazısı. 
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, İlgi yazı 

ile bildirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 
Yeni Bakanlar Kurulu teşkil edilinceye ka

dar, mevcut Bakanlar Kurulunun göreve de
vam etmesinin rica olunduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, İstanbul'da bir banka soygunu ile ilgili 
olduğu sanılarak gözaltına alınan öğrenciye 
eziyet edildiği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca İçişleri Bakanı, Başbakan ve 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/19) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir önceki birleşim
de Sayın Mehmet Ali Aybar'm, Hükümet 
hakkında bir gensoru önergesi okunmuş, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince gelecek 
(birleşimde, yani bugün gündeme alınıp alın
mamasının görüşüleceği tefhim edilmiş idi. 

Ancak, önergenin okunuşundan sonra Hü
kümetin istifası ile meydana gelen durum 
dolayısiyle ve Millet Meclisinin denetim 
müesseselerinden biri olan gensoru önergesi
nin nihai hedefinin Hükümete güvensizlik 
oyu veya güven oyu vermeye müncer ol
ması bakımından ve gensoru denetleme yo
lunun siyasi sorumluluk araması bakımından 
bugün, Hükümetin istifası ile meydana gel
miş durum dolayısiyle gensoru önergesi hak
kında bir işlem yapılamryacaktır. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, açıklamanız üzerine usuli 
bakımdan söz lütfetmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususunu arz et
meyi unuttum. Sayın üye, denetlemenin baş
ka yollarını kendi takdirleriyle bulabilir ve 
kullanabilir. Hak kendisine aittir, başkaca bir 
usuli müzakere açmıyorum efendim. 

3. — Tarımla uğraşanların emeklerinin kar
şılığını almaları için kredi ve üretim alanında 
gerekli tedbirleri tesbit etmek ve tefeciliği ön
lemek üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonundaki açık üyeliklere se
çim. (10/1), (10/6) 

4. — Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile 
diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri ko
nusunda kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonundaki açık üyeliklere se
çim. (10/3) 

5. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, 
askerî ve resmî müesseselerin dinlenme kamp
ları için yapılan harcamalar konusunda kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim. (10/4, 10/8) 

6. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesl)it etmek üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonuna 
üye seçimi. (10/5) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemi
mizde dört tane açık üyelikleri bulunan ko
misyonlara seçim vardır. O sebeple gündemin 
2, 3, 4 ve 5 noi maddelerinde ifadelerini bulanı 
komisyonlardaki açık üyeliklere seçim yapıla
caktır. Gruplar, kendilerine ayrılmış konten
janlardan açık olan üyeliklere adaylarını bil
dirmiş ve oy puslaları basılmıştır, dağıtıla
caktır. 

Bu dört komisyondaki açık üyeliklere seçi
min, kürsü üzerine konulacak ayrı ayrı sepet
lere oy kullanmak suretiyle ve fakat birlikte 
yapılması hususunu oylarımıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin 2 nci ve 3 ncü maddesindeki açık 
bulunan komisyona yapılan üye seçimlerinin 
tasnifi için ikisini bir komisyona, ikisimi bir 
başka komisyona, vaktin kazanılması bakımın
dan, yaptırlmayı uygun görüyorum, t ik iki ko
misyona yapılacak seçimlerde kullanılacak oy
lan tasnif etmek üzere kurulacak Tasnif Ko
misyonu için ad çekiyorum efendim. 

Sayın Mehmet Yüceler... Yok. 
Sayım Muhittin Sayın... Burada. 
Tasnif Komisyonuna ismi çıkan arkadaşla-
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rımızın burada olduğunu beyan' etaniesini rica 
«derim. 

ıSayın Samet Güldoğan... Yak. 
Sayın Yakup~Çağlayan... Burada. 
ISayın Mehmet Emin Durul... Burada. 
Gündemin 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki 

komisyonlarda açık bulunan üyeliklere yapı
lacak seçimin Tasnif Komisyonu, Sayın Mehmet 
Emin Durul, Sayın Yakup Çağlayan, Sayın 
Muhittin Sayın'dan teşekkül etmiştir. 

4 ve 5 nci maddedeki iki komisyonda açık 
bulunan üyeliklere yapılacak seçimin tasnifi 
için ad çekiyorum. 

Sayın Mehmet Aksoy... Yok. 
ISayın Fazlı Arınç... Burada. 
Sayın Nedim Karahalil... Yok. 
Sayuı Arif Tosyahoğlu... Yok. 
Sayın Hayrettin Hanağası... Burada. 
Sayın îhsan Kabadayı... Burada. 
Gündemin 4 ve 5 nci maddelerimde yazılı ko

misyonlarda açık bulunan üyeliklere yapşılacak 
seçimin tasnifini Sayın Fazlı Arınç, Sayın 
Hayrettin Hanağası, Sayın îhsan Kabadayı ya
pacaklardır. 

Şimdi oylamaya hangi seçim bölgesinden 
başlanacağı hususunu tesbit için ad çekiyorum: 
Sayın Ahmet Sakıp Hiçerimez (Ankara). 

Oy puslaları sayın üyelere dağıtılmaktadır. 
ISayın milletvekilleri, oy puslaları gündem

deki sıraya göre zımbalanmıştır. Kürsü üzerin
deki oy kutuları da bu sıraya göre konulmuş
tur. Seçim bölgelerine göre isimleri okunan 
sayın milletvekilleri bu taraftan geldikleri za
man birinci kutuya ilk komisyonun adayının 
ismini ihtiva eden oy puslasını ve ondan son
raki kutulara da sıra ile öteki komisyonlarda 
açık bulunan üyelikler için gösterilen adayla
rın isimlerini ihtiva eden oy puslalarını atacak
larıdır. Oyların bu şekilde kullanılması rica 
olunur. 

Oylamaya Ankara'dan başlıyoruz. 
(Ankara milletveMUeriinıden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Bir ve iki numaralı Tasnif Heyetlerinden 

tasnifi yapmak üzere yerlerimi almalarını rica 
ediyorum. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tarımla uğratanların emekle
rinin karşılığını almaları için kredi ve üretim 
alanında gerekli tedbirleri tesbit etmek ve te
feciliği önlemek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üye
likler için yapılan seçim sonucu Tasnif Ko
misyonu mazbatası gelmiştir. Takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tanımla uğraşanların emeklerinin karşılığı

nı almaları için kredi ve üretim alanında alın
ması gereki tedbirleri tesbit etmek ve tefeci
liği önlemek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonundaki açık üyelikler 
için yapılan seçime (257) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Gaziantep Çorum 
Muhittin Sayın Yakup Çağlayan 

Üye 
Denizli 

M. Emin Durul 

A.P. (2) 

Veli Gürkan (Edirne) 257 
Turgut Nizamoğlu (Yozgat) 257 

O.H.P. (2) 

Veli Bakirli (Manisa) 256 
Ata Topaloğlu (Ordu) 257 

D.P. (1) 

Ekrem Dikmen (Trabzon) 253 

BAŞKAN — İsimleri okunan sayım üyeler 
gerekli oy çoğunluğunu sağlamışlar ve bu ko
misyondaki açık üyeliklere seçilmişlerdir. 

Şimdi, Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastane
ler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda kurulması ıkaibul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonundaki açık üyeliklere 
yapılan seçim sonucu Tasnif Komisyonu mazba
tası gelmiştir. Takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve di

ğer karam kurumlarına bağlı hastaneler ile di-

— 250 — 
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ğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konu
sunda kurulması kabul edilen Meclis Araştır
ması Komisyonundaki açık üyelMer için yapı
lan seçime (255) üye katılmış ve neticede ilişik 
listede isimleri bulunan üyeler hizalarımda gös
terilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Gaziantep Çorum 
Muhittin Sayın Yakup Çağlayan 

üye 
Denizli 

M. Emin Durul 

A.P. (2) 
Oğuz Aygün (Ankara) 254 
Nafiz Yıldırım (Diyarbakır) 253 

C.H.P. (2) 
M. Emin Erdinç (Van) 255 
Gevat Küçük (Trabzon) 255 

DP. (1) 
Süleyman Çiloğlu (Antalya) 253 

BAŞKAN — isimleri okunan sayım üyeler 
gerekli oy çoğunluğunu sağlamışlar ve komis
yonda açık bulunan üyeliklere seçilmişlerdir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî 
ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonundaki 
açık üyeliklere yapılan seçim sonucunda Tas
nif Komisyonu mazbatası gelmiştir. Takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî 

ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonundaki 
açık üyelikler için yapılan seçime (254) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bu
lunan üyeler hizalarında gösterilen oylara al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İznür Elazığ 
Fazlı Arınç Hayrettin Hanağası 

üye 
Konya 

İhsan Kabadayı 

A.P. (2) 

M. Hulki önür (Çanakkale) 252 
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) 252 

O.H.P. (2) 

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) 252 
M. Seydibeyoğlu (Kastamonu) 252 

D.P. (1) 

Necati Çakıroğlu (Trabzon) 250 

BAŞKAN — İsimleri okunan sayım, üyeler 
gerekli oy çokluğunu sağlamışlar ve bu komis
yonda açık bulunan üyelıiıkleıre seçilmişlerdir. 

Trafik kazalarının artış sebepleri ile önleme 
çarelerini tesbit etmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırması Komisyonuna üye se
çimi sonucu Tasnif Komisyonu mazbatası gel
miştir. Takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik kazalarının, artış sebepleri ile enleme 

çarelerini tesbit etmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırması Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime (254) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye üye 
İzmir Elâzığ 

Fazlı Arınç Hayrettin Hanağası 

Üye 
Konya 

İhsan Kabadayı 

A.P. (7) 

Münir Daldal (İzmir) 253 
Sabri Yahşi (Kocaeli) 253 
Naci Çerezci (Niğde) 253 
Avni Kavurmacıoğlu (Niğde) 253 
Orhan Deniz (Kastamonu) 253 
Hüsamettin Başjer (Nevşehir) 253 
Hasan Krkut (Kırklareli) 253 

CHP. (4) 

Kâzım özeke (İstanbul) 254 
Reşit Ülker (İstanbul) 254 

— 251 — 



M. Meclisi B : 71 15 . 3 . 1971 

Orhan Eyüboğlu (İstanbul) 
îlyas Kılıç (Samsun) 

D.P. (1) 

Necati Kalaycıoğlu (Konya) 

254 
254 

251 

O : 1 

M.G.P. (1) 

Hasan Tosyalı (Kasttamıonu) 252 

BAŞKAN — isimleri okunan sayın üyeler 
gerekli oy çoğunluğunu sağlamışlar ve bu ko
misyon üyeliğine seçilmişlerdir. 

Gündemin diğer maddeflerine geçiyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — îş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Geçi
ci Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 ve 
239 a İnci ek) 

BAŞKAN — iş kanunu tasarısı ile ilgili ko
misyon... Hükümet... («Hükümet yok» sesleri) 
Hükümet adına yetkili?... Yok. Diğer maddeye 
geçiyorum. Bu madde gelecek birleşime ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon... Burada. Hükümet.. 
Burada. Buyurun efendim. 

Bu kanun tasarısının tümü ve maddeleri 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve kabul 
edilmiş,- ancak geçici 1 nci madde üzerinde 4 sa
yın üye konuştuktan sonra önergeler de veril
miştir. Şimdi bu madde üzerinde görüşmelere 
devam edeceğiz, iki önerge vardır. 

* 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, ben yeni bir önerge verdim. 
BAŞKAN — Efendim önergeniz şimdi geldi. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Önergeyi bu 

maddeyi iptal edip yerine yeni madde ihdas et
mek üzere verdim. 

BAŞKAN — Sırası gelince onu da arz ede
ceğiz efendim. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye... Yok. 
Söz istiyen üye olmadığına göre önergeleri sıra-
siyle takdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmesini yapacağımız geçici madde (1!) 

İn kaldırılmasını saygı ile rica ederim. 
Konya 

Mustafa Üstündağ 

Mecüis Başkanlığına 
1. ikinci cümlede «'basan ile», 
2. Üçüncü cümlede «başarı ile» 
Kelimelerinin çıkarılmasını, 
3. 12 nci satırda «doçentlik tezi» kelime

sini «test seçilmiş» yerine koymak suretiyle, 
Maddenin tashihini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 
«Yeniden açıllacak Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademilerinin Kuruluş, Hazırlık ve 
Esasları» hakkındaki kanun tasarısının geçici 
birinci maddesinin kaldırılarak yerine aşağıda
ki geçici birinci maddenin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

«Geçici madde 1. — Kuruluş tarihinden iti
baren 10 yıl geçmiyen Akademilerde lisans üs
tü öğretim yapıllamaz. Lisans üstü öğretim ya
pabilmek için bu sürenin hitamında asgari 2 bö
lümün teşekkül etmesi, 5 öğretim üyesinin ye
tişmiş olması ve lisans üstü öğretim yapılacak 
dersin öğretim üyesinin bulunması şarttır. 

Bünyesinde 5 profesör ve doçent olmıyan 
akademilerde, akademi başkanı ve diğer organ
ların seçimi yapılamaz. Bu şart yerine gelince
ye kadar akademi başkanı ile bölüm başkanHarı 
ve öğretim üyeleri doğrudan doğruya; öğretim 
görevlileri akademi başkanının teklifi üzerine 
Millî Eğitim Bakanı tarafından tâyin edilir. 
Bunların diğer özlük işleri aynı esas dâhilinde 
yürütülür. Akademi ve böllüm başkanlarının tâ
yininde öğretim görevlilerinden de yararlanıla
bilir ve akademilerarası kurula sadece 1 tem
silci ile katılırlar. 

1184 sayılı Kanuna göre seçimle teşkili edi
len kurulların görevleri Akademi Başkanı ve 
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bölüm başkanları ile ntevcut öğretim üye ve öğ
retim görevlileri aralarından seçecekleri 2 kişi
den kurulan Akademi Yönetim Kurulu tarafın
dan yürütülür. 

Akademilerin özel kadro kanunları çıkınca
ya kadar Millî Eğitim Bakanlığının talebi üze
rine Bakanlar Kurulu Karariyle torba kadrolar
dan ihtiyaç nispetinde kadro tahsis edilir.» 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri dinlemiş 
bulunuyorsunuz. Şimdi aykırılık sırasına göre 
önergeleri tekrar takdim edip, oylarınıza arz 
edeceğim. Aykırılık sırasına göre arz ediyorum 
efendim. 

(Konya Milletvekili Mustafa Üsîtündağ'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Hayır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir efendim. 

(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Üçüncü ve son önergeyi takdim ediyorum. 
(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet katıldığına göre, ko
misyonun filhal katılmasını da tazammun eder. 
Bu değişik şekliyle maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Mad
de, bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde^ üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. 
11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kanunun 
lehinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde Sayın Şener,, 
buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun ile memleketimizde çok İyi ve ha
yırlı 10 tane müessese kurulacaktır. Bunun le
hinde rey kullanacağımı da ifade edeyim. 

Ancak, bir temennide bulunmak isterim. Bu 
tenennim Sayın Hükümete ve bunu icra ede
cek olan organa olacaktır. 

Sayın Başkan; bu kanunla bu müesseselerin 
birinci 5 yılda 5 adedi; ikinci 5 yılda ise diğer 
5 adedi kurulacaktır, istirham edeceğim konu 
da kurulmuş yerleri bakımından olacaktır: 

Bunun kurulacağı yerlerin iyi seçilmesi lâ
zım gelirken,, politik mülâhazalarla kötü yer
ler seçilmesin. Yani, siyasi tercihlerle bunların 
yerleri tâyin edilmemelidir. Yeni müesseseler 
kurulurken; buradan iyi niyetlerle kanunlar 
çıkmakta ,fakat muayyen yerlerde bilhassa ku
rulması suretiyle öğretim üyelerinin bulun
ması yönünden çok müşkilâtlar çekimekte-
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dir. Bu konular nazarı itibara alınmalıdır Sa
yın Başkan. Bugün kurulmuş olan müessese
lerimizin bâzıları, öğretin: konusunda, lâbora-
tuvarların teşkilinde, eğitim sisteminin tat
bikinde güçlük çekmektedirler. Bunlar da^ bun
ların bir tanesi veya iki tanesi olmamalıdır. 
Çekilmiş olan sıkıntıları nazarı itibara alı
narak; mutlaka bunların şimdiden 5 tanesinin 
yeri Millî Eğitim Bakanlığınca şu veya bu şe
kilde siyasi tercihlerle tesbit edilmiş olmama
lıdır. 

Ancak bu kanunun esprisine göre; 1972 yı
lında 16 200 mühendise, - ki bunlar inşaat, elek
trik, maden mühendisleri ile mimarlardır - ih
tiyaç bulunması lâzım gelen bu memlekette; bu 
müesseseler kurulurken yetişme tarzlarını ve 
bilhassa da öğretim üyeleri bakımından geçici 
madde olarak biraz evvel kabul ettiğimiz mad
denin iyi tatbik edilmesini istirham ediyorum. 
Bu madde tatbik edilirken, mutlaka iyi niyet
lere sahibolacaklarına emin olduğum arkadaş
larımızın, bâzı tecrübeler bize göstermiştir ki, 
bu kanunlar çok iyi niyetlerle buradan çıka
rılıyor. Fakat tatbikatları, kuruluş yerleri iti
bariyle aksaklık meydana getirilmektedir. 

Bu kanunun memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. Bu konuda re
yim müsbettir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; kanunun tümü 
üzerinde lehte aleyhte birer üyeye söz verilir. 
Sayın Şener lehte konuştu. 

x HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kanu
nun üzerinde konuşacağım efendim. 

Siz lehte mi, yoksa aleyhte mi konuşacaksı
nız? 

BAŞKAN — Üzerinde olmaz efendim. Leh
te konuşulur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehte 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehte ise, oyunuzun rengini bel
li etmek için, yani 137 nci maddeye göre mi söz 
istiyorsunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlarım; 

Kullanacağım oyumun rengini belli etmek 
maksadiyle Sayın Başkanlıkça söz verilmiş ol
masından dolayı teşekkür ederim. 

Bu kanunla kabul ettiğimiz 10 Devlet Yük
sek Mühendislik Akademisinin, memleketimize 
çok büyük hayır getireceğini, memleket sat
hındaki eğitim dengesizliğini düzelteceğini 
ümit ediyorum. 

Ancak bu kanunun ilk müzakeresinde tümü 
üzerinde yaptığı görüşmedeki temennimi bura
da tekrar etmek istiyorum. 

Bu akademiler memleketimizin bölgelerin
de, istikbalde açılacak büyük üniversitelerin 
nüvesini teşkil edecektir. Bu bakımdan muhte
rem arkadaşlarım; Hükümetten ve ilgililerden 
tekrar istirham ediyorum: 

Kullandığımız müspet reyin yerini bulabil
mesi için; bu akademiler mutlak surette, bugüne 
kadar yüksek okulu, fakültesi, üniversitesi ol-
mıyan yurt bölgelerimizde açılmalıdır. Aksi 
tkadirde, verdiğimiz oyu helâl etmiyeceğim. 

Ben, ancak ve ancak bugüne kadar ihmal 
edilmiş, eğitim bakımından geri bırakılmış olan 
bölgelerimizde bu akademilerin açılmak kayıt 
ve şartiyle müspet oy vereceğim. 

Bu kanunla kurulacak olan bu akademilerin 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. , 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; bu su
retle kanunun tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Kanunun tümü açık oylamaya tabi
dir. Kanunun tümünü açık oylarınıza sunuyo
rum. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

MİLLÎ 1Ğ1T1M BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünün bu suretle 
müzakerelerinin bitmesi vesilesiyle Sayın Ba

kan herhalde teşekkür için söz istiyorlar. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım : 

Bu kanun tasarısı münasebetiyle değerli 
milletvekillerinin yapmış oldukları olumlu ko
nuşmaya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Bu kanun tasarısı ile memleketimizde ihti
yacı şiddetle hissedilen, bugün açık miktarı 
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onbinleri aşan ve açılmadığı, yani geniş ölçü
de açılmadığı takdirde yakın tarihlerde açık 
miktarları 30 000 lerin üsütüne varacak olan 
mühendislik meslekinde çalışan insanlar açı
ğını giderme imkânı temin edilecektir. 

Öyle ümidediyoruz ki, değerli milletvekil
lerinin, bundan önceki oturumlarda yapmış 
oldukları katkılarla bu açılış süresi çok daha 
kısaltılabilecektir. Ancak, sayın millevekillermin 
endişelerine bir defa daha burada cevap ver
mekle onları belli bir ölçüde rahatlığa kavuş
turmak istiyorum: 

Bu açılışlar, tamamen bilimsel açıdan ele 
alınacak ve objektif kriterlere gör3 yapılacak
tır. Bu suretle ne Sayın Şener'in ve ne de Sa
yın Tosyalı'nın endişeleri varit olmıyacaktır. 
Öğretim üyesini tedarik edebildiğimiz takdir-
dirde büyük şehirlerin dışındaki küçük şe
hirlerde, yani imkânı ve potansiyeli olan kü
çük şehirlerde bu müesseseler kurulmuş ola
caktır. 

Bunu arz eder; göstermiş olduğunuz yakın 
ilgiden ötürü teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
«Ticari isletme rehni» kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/17) (8. Sayısı ; 128 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin diğer mad
desine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada mı efendimi? 
Yoklar. (A. P. sıralarından, «(Mirler, biraz bek-
töyelim» sesleri) 

Oylama devam ettiği için, oylamanın so
nucuna kadar bekliyorum efendim. 

BOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, bu tasarı tamamiyle Ticaret Komisyonu
nun tedvin ettiği şekilde Adliye Komisyonunca 
tekabbül edilmiştir. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı ve tekliflerini, 
İçtüzüğümüze göre, başlıca aidolduğu komis
yon, yani son komisyon Umumi Heyette müda
faa «der. 

Komdisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sın efendim. 

Bu kanun teklif inin 12,15 ve 20 nci madde
leriyle yürürlük maddeleri hariç, görüşülerek 
kabul edilmiştir. 

12, 15 ve 20 ncâ maddeler üzerinde verilen 
önergeler üzerine maddeler komisyona alınmış 
ve komisyonca tedvin edilmiştir. Şimdi sıra 
ile bunları takdim ediyorum. 

12 nci madde üzerinde komisyonun verdiği 
önergıeyi okuıtuyoruan. 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 

Başkanı Sözcüsü 
istanbul Sivas 

Ismaü Hakkı Tekine! Tevfik Koraltan 

«Madde 12. — 'Ticari işletme sahibi, işletme
sini veya rehne dâhil münferit unsurları ala
caklının muvafakati olmaksızın başkalariyle 
değiştirir veya temdik, aynî (bir hakla takyit 
veya alacaklıyı ızrar kasdijyle tahrip veya imha 
ederse, Ibu yüzden alacağını tamamen veya kıs
men tahsil edemiyen- alacaklının şikâyeti üze
rine, uğranılan zararın miktarı nazara alın
mak suretiyle Ibir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve 250 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. 

Uğranılan zarar fahiş lolduğu takdirde, yu
karıda yazılı cezaların âzamisine hükmolunur. 

Ayrıca, talep üzerine hâkim ticari işletme 
sahibini, kusurunun ağırlığını göz önünde tu
tarak rehinle temin edilen alacak miktarına 
kadar munzam bir tazminata da mahkûm eder.» 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV

FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Malûmlarınız olduğu veçhile, Ticari İşlet
me Rehni Kanununun maddeleri üzerinde gö
rüşme yapılırken 12 nci madde üzerinde bâzı 
sözcü arkadaşlarımızın çeşitli iatikametlerdeki 
tekliflerinin telifi sadedinde komisyonumuz 12 
nci maddeyi geri almıştı. Madde üzerinde Ada
let Bakanlığı teknik elemanları, ihtisas ele
manları neadinde yaptığımız müzakere netice
sinde kaleme aldığımız metin sayın Başkanlık
ça okundu. 12 nci maddenin bu şekilde tedvi
nine zaruret duyulusunun sebebini huzurlarih 
nızda açıklamakta şu yönden fayda ummakta
yım; çeşitli istikametlerde önerge veren ar
kadaşlarımızın teker teker endişelerini berta-
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raf ©düıci miahiyetite (bir teklif getirmiş lolmıa-
nuızdandır. Şöyle M; /bâzı arkadaşlarımız ©eza 
haıddinin 2 taydan 5 seneye kaıdar oluşunu gey-
rimütenasip bulmuşlar, 5 yıllık âzami ceza mik
tarının azaltılması dısfbilkametinlde kanaaltlıerini 
sertd etmişler, bâzı arkadaşlarımız da asgari 
haddin çok düşük olduğu, bunun: 3 senieden 
6 seneye kadar şeklinde tedvin edilmesi lâzım-
geldiği yolunda kanaat serdetmişlerdi. 2 ay ile, 
yani biljıassa maddedeki asgari miktarın 2 ay 
ile 3 yıl gibi fahiş miktarda zıt kanaatlerin ser-
dedilmesi üzerine, madde üzerinde biraz hassa
siyetle durdum. Şunu bilhassa muhterem üye
lere arz etmek isterim ki, kanun teklifi değer
li arkadaşımız Kasım Önadım'a aidolmakla be
raber, bu teklif Ankara Hukuk Fakültesinde 
bir ilmî heyet tarafından hazırlanmış, Bakan
lığın ihtisas elemanları tarafından ince hukuk 
süzgeçlerinden geçirildikten sonra teklif olarak 
Yüce Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. 
Maddeler üzerinde gayet hassasiyetle durulmuş
tur. Ancak, 12 nci madde üzerinde cidden bir 
değişiklik yapmak lâzımgelmektedir. Sebebi de, 
hakikaten 12 nci madde, hem bir emniyeti suiis
timal, hem de inancı kötüye kullanma mahiyeti 
arz eden bir suç halindedir. Bilhassa böyle kre
di müesseselerinin /kredi talebedilen müessese 
olarak muhatabının millî bankalar olması, aynı 
zamanda kredi veren özel müesseselerin de birer 
millî istihsal üniteleri olması göz önünde bu
lundurularak, hem kredi müessesesinin ticari iti
barını zedelemiyen bir şekilde işlemesi, hem de 
kredi veren müesseselerin korunması mülâha
zaları göz önünde bulundurularak, Komisyonu
muzca, ceza miktarının asgari haddinin 2 aydan 
1 seneye çıkarılması düşünülmüş, ancak küçük 
işletme sahibinin almış olduğu, 1 000 lira, 2 000 
lira gibi küçük krediler için aynı miktar ceza
nın uygulanmasının mahzurlu olacağı düşünü
lerek, hâkime 1 yıl ile 5 yıl arasındaki takdir 
yetkisini seyyanen kullanma imkânı şu istika
mette verilmiştir; hâkim, iras edilen zararın 
miktarını nazarı itibara alarak ceza miktarını 
tâyin eder. 

Burada gerçi bir değerli arkadaşımızın, «Oe
za Kanununun 522 nci 523 ncü maddeleri tat
bik edelim» şeklinde teklifi de vardır, ama, bu
rada suçun mahiyeti ve süje değiştiği için Türk 
Ceza Kanununun 522 nci maddesinin burada ay

nen tatbikinde teknik mahzurlar olacağı göz 
önüne alınarak, hâkimin takdirini, iras edilen 
zararın seviyesine göre tanzim etme yetkisi ko
nulmak suretiyle Komisyonumuzca cezanın mik
tarı «1 yıldan 5 yıla kadar» şeklinde değiştiril
miştir. Bunun gerekçelerinden birisi de, yine 
Türk Oeza Kanunundaki buna benzer mümasil 
suçlar için uygulanan cezanın miktarı nazarı 
itibara alınmıştır. 

Şunu arz edeyim değerli üyelere, Türk Ceza 
Kanununun 509 ncu maddesi, emniyeti suiisti
mal suçunu nizamlarken 510 ncu maddesinde 
şöyle bir hüküm va'zetmektedir : «Geçen iki 
maddede yazılı cürümler, (yani emniyeti suiisti
mal suçlarına ait Türk Ceza Kanununun hüküm
leri) meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet 
sebebiyle veya emanetçi sıfatı ile veya idare et
mek için kendisine tevdi olunan veya teminat 
olarak teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa, 
faili hakkında 1 seneden 5 seneye kadar hapis 
cezası tertibolunur.» 

İşte getirdiğimiz kanunun 12 nci maddesin
de de, hem ticari bir faaliyetin icrasına bağlı 
eşya, hem de teminat olarak verilmiş olan eşya 
mevzuübahsolduğu için, cezanın asgari haddi
nin 1 yıl alınmasında şu fayda mülâhaza edil
mektedir; Türkiye'de ticari ahlâkı müesses kıl
mak, yani teminat olarak verilen eşyanın mik
tar ve değeri ne olursa olsun, ticari dürüstlü
ğü esas almak maksadiyle asgari haddi 1 yıla 
çıkarmakta fayda mülâhaza ettik. Takdir de
ğerli üyelere aidolmakla beraber, biz maddenin 
bu şekliyle kabulünde büyük faydalar olacağı 
kanaatindeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Turhan 
özgüner, buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlarım; 

Önceki celsede yaptığımız eleştirilerden 
sonra maddeyi Komisyon geri almış ve az bir 
değişiklikle huzura tekrar getirmiş bulun
maktadır. 

Şimdi maddede üzerinde durduğumuz 1 nci 
paragrafta..» Ticari işletme sahibi işletme
sini veya rehne dâhil münferit unsurları 
alacaklının muvafakati olmaksızın başkaları 
ile değiştirir, temlik eder, takyid veya ala
caklıyı izrar kaydiyl© hareket ederse, şu ka-
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da ceza..» deniliyor idi. Bu «kaydiyle» ke
limesinin «kasdiyle» şeklinde değiştirilmiş ol
masını hakikaten isabetli karşılıyoruz. Çünkü, 
kasıt olmadan suç, unsur olarak nâkise teş
kil eder ve suçun teşekkül ettiği kabili müna
kaşa olur, tatbikatçıya zorluk olur, demiş
tik. Bu «kaydiyle» kelimesini, eğer kasıt un
suru var ise,, o suretle cezalandırmak şeklin
deki görüşe sayın Komisyon da iştirak et
miştir. O bakımdan hakikaten biz de iştirak 
ediyoruz, teşekküre şayandır. 

Ancak, yine «iki aydan 5 seneye kadar» 
şeklinde olan eski teklifin bu kere «bir se
keneye kadar» şeklindeki değişikliğine biz 
şahsan kişiler olarak iştirak etmiyoruz. Şu ba
kımdan.. 

Arkadaşlarım, şüphesiz cezanın asgari 
haddinin bir sanık için hak olmadığını, hâki
min takdiri hududu dâhilinde takipsizlikle 
meluf olmamak kaydiyle şüphesiz, asgariden 
âzamiye kadar, hem de sebep göstermeksizin, 
hâkimin takdiri dâhilinde bulunduğunu geçen 
defa söylemiştik. 

Yine arz ediyorum, şimdi «2 aydan 5 se
neye kadar» denildiği zaman, suçun ağırlığı, 
kasdm ağırlığı itibariyle VQ zaten Komisyon 
[bunu öngörüyor, bir yeni fıkra getirmiş, 
fahiş olduğu takdirde, yeni kasdm fahiş iz-
rara matuf bulunması halinde asgariden âza
miye doğru hâkimi sevkeden madde getirmiş. 
Ne diyor? «... âzamisi verilir.» 

Arkadaşlarım, hâkimin takdirini kanun
da şimdiden bağlamak mümkün değil. Suçun 
asgariden âzamiye kadar gösterilen ceza 
miktarı hâkimin takdir hudutlarını tesbit et
miş. Ayrıca, asgarisi 1 sene, âzamisi 5 sene
dir, ama «falhiş olduğu takdirde 5 seneyi 
vermeye mecbursun» diye hâkimi bağlamak, 
hâkimin takdir hakkına el uzatmak olur. O za
man cezanın ilkel prensiplerinin münakaşa
sına gitmeye mecburuz. Asgari ve âzami had
ler tâyin edilmiş olduğuna göre, ancak «fahiş 
olursa âzamiyi vermeye mecbursun» diye ka
nun koyucunun kanun tatbikatçısına çok 
dar hudutlar içinde, âdeta emir vermiş ol
ması buradaki âzamiden asgariye elâstikî, 
zaten Tevhidi İçtihat önlemiş, «asgari maz
nunun hakkıdır» kısmını bertaraf etmiş Tev
hidi tçtilhad, «asgari hak değildir, hâkimin 

takdirine dâhildir» demiştir, o sebeple kı
saca arz edeyim. Asgari 2 ay kalmalı. Asga-

I riyi 1 seneden başlatmak cezanın daha ha
fif olduğu ve hakikaten «fahiş» dediklerine na
zaran çok da hafif bir izrar veya kasdm 
kabili münakaşa olduğu hallerde, hâkimi 1 
sene gibi ağır bir ceza başlangıcından kaçı
narak bereata gö'türmektense, suçun hakika
ten ceza miktarının asgarisinin çok az olması 
halinde 2 aylık asgari cezayı tâyin etmeyi 
hâkim münasip görebilir idi. Ama ceza mik
tarının asgarisi 1 sene olursa, ıbu kadar ağır 
bir başlangıçla, 1 seneden 5 seneye kadar olan 
bir miktarı hâkim tatbikatta suç ile ceza mua
deleti bakımından ağır görür ve beraeta gö
türebilir ki, kanun koyucu olarak bizim kas-
dımız bir suç karşılığında ceza getirmek ise, 
cezadan hâkimi, tatbikatçıyı kendi elimizle 
kaçırmış oluruz. Asgari miktar çok ağır. Ama 
denilebilir ki, asgari miktar olan 1 sene esasen 
647 sayılı Kanunun, yani paraya çevirme, 
tecil etme gibi, kanunun hudutları içindedir. 
Hudutları içindedir, ama yine de hâkimin 
takdirine bağlıdır ve asgarisi bir sene olma
sına rağmen 647 ye tâbi tutmıyabilir. Ağır bir 
ceza ile bu maddeyi böylece bağlar isek, tat
bikatçıya zorluk çıkarmış oluruz. 

Bunu geçen defa da arz ettim. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bilâbara Sayın 
Reşit Ülker. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Esnafın, sanatkârın, >şoförün elinde bulun
durduğu taşınabilir malı rehin göstermek su
retiyle ihtiyacı olan krediyi resmî müesseıse-
lerden sağlamasını mümkün kılan bu kanunu 
memnuniyetle karşılıyorum. Fakat bir küçük 
esnafı, bir sanatkârı, bir şoförü, aldığı 500 
lira, 1 000 lira, 2 000 lira gibi bir para için, 
şu veya bu sebeple bu 12 nci madde gereğince, 
ceza verme durumuna düştüğü takdirde, bir 
yıl gibi ağır bir hapis cezası ile ilk anda (karşı 
karşıya bırakmasını, bu kanunun esnaf ve sa
natkârımıza ve şoförümüze yapacağı faydayı 
silecek mahiyette görüyorum. 

Cezanın başlangıç miktarı çok ağırdır. Bu 
hiç olmazsa 3 aydan başlatılsın, «3 ay ilâ 5 se-

| ne» densin. Millî müesseselerimize, bankala-
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rımıza hakikaten aldığı borcu bunların verme
sini temin etmek ve ticari ahlâki tesis etmek 
için 5 seneye kadar ceza verilmesi uygun. Fa
kat başlangıcı bir sen© çok ağır olacaktır, va
tandaşı aldığına bin pişman edebilir. 

Bir de şöyle bir şey var; ©snaf ve sanat
kâr, şoför jeepini, kamyonunu, traktörünü 
karşılık göstermiş bir para almıştır. Erinde 
olmıyan sebeplerle rehin yaptıktan ısonra ma-
kinanm, aracın gerecin rehin edildiği zaman
ki durumundan ödeme zamanındaki durumuna 
göre değişiklik olabilir. Bunlar elinde olmı
yan sebepler. İki yalancı şahit; «efendim, kas
ten yaptı» der. Köyde kasabada bunun örneği 
çok olur. Evinin önünde traktör dururken bir 
yerini bir düşmanı bozar; efendim, bozdu... 
Al sana bir sene hapis... Bu ağır bir ceza ola
caktır. Biz esnafımıza, sanatkârımıza hizmet 
edelim, sosyal hizmet edelim derken, onları 
bu krediyi alamaz, almaktan korkar duruma 
getiriyoruz, bir. 

Bir de, sayın arkadaşımın beyan buyurdu
ğu gibi, hâkimi de küçük bir kredi için, haki
katen kasten mi yaptı, kasten yapmadı mı, bel
li olmıyan bir iş için bir yıldan cezayı başla
tırsak, hâkimi de tereddüde oevjk etmiş oluruz, 
iki. 

Bu sebeple, Sayın Komisyon ve değerli ar
kadaşlarımız uygun bulursa bunun başlangıç 
miktarını üç aydan başlatırsak daha adaletli iş 
yapmış oluruz. Esnafımıza kredi almayı ko
laylaştırırız. Hâkime ceza vermeyi kolaylaş
tırırız. Bu sebeple bu çok güzel bir kanun, ce
za müeyyidesinin başlangıcının ağır olması se
bebiyle bu kanun, arzu ettiğimiz boşluğu dol-
duramıyaoak, belki de zarar etmiş olacağız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efen
dim. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu kanunun tümünde tereddüt, en 
azından tereddüt taşıdığımı bu kürsüden ifade 
etmiş bir arkadaşınızım. Ve halen de bu te
reddüdüm tam olarak giderilmiş değildir, de
ğerli Komisyonun izahatına rağmen. Tereddüt 
noktası da şimdi şu konuştuğumuz maddeyle 
çok ilgilidir. 

Medeni Kanun, ta Roma Hukukundan be
ri gelen bir esası kabul etmiştir ve bunu 854 

ncü maddesinde göstermiştir: Menkul rehni 
teslimle tamamlanır. Yani, taşınır mal teslim 
edilir. Çünkü, taşınır malın bir hususiyeti 
vardır. Eğer teslim edilmezse, elinde kalanın 
onu satması, değiştirmesi, saklaması ve saire-
ısi ihtimali vardır ve böylece teminat niteliğini 
kaybeder. Yani, meselenin özü de teminat olup 
olmaması meselesidir. Onun için gayrimenkul, 
yani taşınmaz malların daha iyi teminat olma
sı esası bu yüzdendir. 

Şimdi, biz o noktadaki görüşlerimizi bir ta
rafa bırakıyoruz. Bunu zaman gösterecektir. 
İnşallah aksi tatbikat, aksi uygulama olmaz, 
ticari-hayatımızda da bu kanun bir genişleme 
yaratır. 

Aslında o fikri söyliyen bir kimse olarak 
bu maddede konuşmamam gerekir, basit bir 
açıdan görüldüğü zaman. Çünkü, bu madde
yi sağlam yapmadığımız takdirde bir açık nok
ta bırakmış oluruz ve bu açık noktadan isti
fade edilerek bu iş suiistimal edilir. Suiisti
mal edildikten sonra da «bunun aleyhinde bulu
nanlar hâklıymışlar» denir, ama biz Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve onun bir üyesi olarak 
vatandaşlarımız ve memleketimiz için en doğ
ruyu yapmak zorundayız, hatalı görüşte bu
lunmaktan sakınmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu maddede 
getirilen esas nedir? «Ticari işletme sahibi, iş
letmesini veya rehne dâhil münferit unsur
ları alacaklının muvafakati olmazsızm başkala
rı ile değiştirir veya temlik, aynî bir hakla 
takyit veya alacaklıyı ızrar kasdı ile tahrip ve
ya imha ederse bu yüzden...» filân. 

Görülüyor (ki, burada biz taşınır malı Mede
ni Kanunun prensipleri gereğince rehin yapı
lırken alacaklıya teslim etmemiz lâzımgelirken, 
diyoruz ki, dikkatinizi çekerim, yalnız esnafa 
demiyoruz, başta tüccara diyoruz. Ticari iş
letme var burada. Tüccar ve kim olursa ol
sun; esnaf... Yani ondan sonra geliyor. Yal
nız esnaflar için çıkarılan bir kanun olarak 
bu kanunu görmemek lâzım. Kapsamı çok ge
niş bir kanun. 

Şimdi, adam malını rehnediyor, fakat dük
kânda kalıyor mal. 5 -10 bin liralık bir makina 
farz edelim, bu, belki milyonluk makina da ola
bilir, ama böyle kabul edelim. Şimdi, bırakıyor. 
Bıraktı; nerede kalıyor? Borçlunun yanında 
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kalıyor. Borçlu bunu alır değiştirirse, satarsa, 
tahribederse buna karşı ne tedbir alacağız? 
Efendim, 2 ay ceza verelim... 

Değerli arkadaşlarım, daha işin başında bu 
kanunu mahvetmiş oluruz biz. Her memlekette 
suiniyet sahibi insanlar daima vardır. Eğer öy
le olmasa ceza kanunları olmaz, öyle olmasa 
hapisaneler olmaz, öyle olmasa bunları önleyi
ci tedbirler olmaz. Binaenaleyh, «böyle birşey 
yapılmaz» iddiası kabul edilemez. Akçalı bir 
menfaat, maddi bir menfaat işe karışmaktadır. 
Bal gibi bu suiistimaller yapılır, öyleyse, biz ne 
yapacağız burada? Burada bir kanun yapar
ken millî durumumuzu nazarı itibara alacağız. 
Millî kanun yapacağız. Fransa'da şöyle olabi-
bir, başka memlekette de böyle olabilir. Türki
ye'de nasıl olur? «Türkiye'de nasıl olur» Bü
yük Millet Meclisi tâyin eder. 

Bendeniz burada şunu söylemek isterim; 
maalesef Türkiye'de Türk Ceza Kanunumun 
«mal aleyhindeki cürümler» diye bir faslı var
dır. Emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, hileli 
ve taksiratlı iflâs v. s. Maalesef bu maddeler 
işlemez, arkadaşlar. Vatandaşın malı bu ceza 
kanunlarının hükümlerine rağmen suiistimale 
uğrar, malına karşı suç işlenir. Geniştir ve faz
la da önem verilmez ve çok suç işlenir, Bu alan
da çok suç işlenir. Bir kısmı, niteliği itibariyle 
ticari mahiyettedir; «Güt alacak dâvanı aç, ti
caret dâvasını aç» denir, gönderilir. Bir kısmı 
da öyle sürüncemede kalır, karşılığı olmaz. 

Ben özgüner arkadaşımın söyledikleri fikir
lere esas itibariyle katılıyorum, yani, hukuk ba
kımından. Fakat burada bir seneden başlanma
sı şu havayı yaratır: Bir suç işliyecek kimse 
kanunu açtığı zaman bir avukat, bir hukuk ada
mı veyahut her hangi bir kimse, evinde bir ce
za kanunu varsa, açtığı zaman bakar; neymiş 
yahu, 2 aydan 5 seneye kadar... Bir rahatlık ge
lir, 

Aslında özgüner arkadaşımın söylediği ile 
benim söylediğim arasında bir fark yok. Yani, 
aynı neticeyi mahkeme istihsal edecektir, ama 
bunda bir hafiflik ortaya çıkar. Ondan dolayı 
diyorum ki, burada Komisyonun getirdiği gi
bi, «Bir sene» hükmünü muhafaza etmekte fay
da vardır. Zavallı esnaf veya tüccar meselesi 
yoktur. Bir esnaf suiistimal yapmışsa artık onu 
kimse koruyamaz. Zavallı cemiyet, zavallı top

lumumuz bankaları dolandırmış olacak bir ne
vi, o katagoride bir suçtur bu, inancı, kötüye 
kullanmış olacak veya suiistimal yapmış olacak. 
Bankaları dolandırmak demek esas itibariyle 
milleti dolandırmak demektir. Devlet bankala
rı olacak, Ziraat Bankası olacak, başka banka 
olacak, Halk Bankası olacak filân, zavallı mil
letin topladığı paralar oraya getirilmiş, kanun 
geçirilmiş, kendisine bu hak tanınmış «kredi al» 
diye, sonra sen alacaksın o makinayı ortadan 
yok edeceksin ve şey karşılıksız kalacak. Bir 
defa, hani efendim dâva açılır, şu olur, bu olur. 
Cezalar az bu konuda. Biz bir silâh taşımaya 
cezayı bir seneden başlattık ki, bendeniz ona 
karşı oldum, ama bu başka. Bu, ticari emniyet 
arkadaşlar. Ticari emniyeti getireceğiz. Ticari 
emniyet çok hayatî birşeydir. Eğer kanunun 
ilk çıktığı anda, bu, evet böyle haklar veriyor, 
tüccara esnafa ve bundan istifade edecek kim
selere bu haklan veriyor, ama onun yanında 
böyle ağır cezaları da var, ruhunun yerleşmesi 
kimsenin bu işlere el atmamasını sağlıyacaktır. 
Bir defa el atmaya başlanıp da kanun boşlukla
rı bulunmaya başlandı mı, kolay değildir dâ
vaları açmak. Bankalar mütemadiyen dâvalar
la meşgul olacak, ceza mahkemelerinde takibe-
decek, şu olacak, bu olacak. Bunlar iş işten 
geçmiştir, yani iş mahkemeye aksettiğinde ço
ğu zaman iş işten geçmiş olacaktır ve müesse
se kökünden sarsılmış olacaktır. Bundan do
layı komisyonun getirdiği şeklin bir sene ola
rak bırakılması doğrudur, yerindedir, memle
ketimizin gerçeklerine uygundur. Müessesenin 
istediği emniyet unsuruna, ticari emniyet un
suruna uygundur. Onun için Komisyon metni
ni desteklememiz lâzımdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Ha

san Âli Gülcan, madde üzerinde. 
HASAN ÂLİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 12 nci maddenin 
cezaya ait kısmı rehnin gaybubeti veyahut ha
san halinde, rehin yapmış olan şahsın bir sene
den 5 seneye kadar mahkûmiyetini emretmek
tedir. 

Burada «1 seneden 5 seneye kadar» verile
cek hüküm belki arkadaşlanmın diline kolay 
geliyor. 1 seneden 5 seneye kadar mahkûmiyet 
ağırdır. Rehin alan şahıs malı kaybetmemeli, 
tahribetmemeli, onu muhafaza edip, rehin 
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(karşılığında para veren şahısa karşı dalıma onu 
ödeme gayreti içinde olmalıdır. Bunun şart 
olduğunu kabul ©diyorum. 

MJuhterem arkadaşlamm, burada rehin ve
ren şahıs herkes namussuzluk mu düşünecek? 
Namuslu adam için ceza olmasa dahi, reh-
nin karşılığını, almış olduğu kredimin karşılı
ğını ödemek gayrelti içinde olacaktır, ama di
yelim ki, çok namuslu hür adam, rehin ettiği 
mal çalındı, rehin ettiği mail hasara uğratıldı, 
t'alhriıbedildi ve de kendisi tarafından değil, 
ona garazan yapıldı. Ne olacak? Bunun çalın
dığını ispat leltoneî  çok güç bir meseledir, baş
kası tarafından tahribedildiğini ispat etmek çok 
güç bir meseledir. 

AzJilz arkadaşlarıım, şikâyelt üzerine, şikâ
yete bağlı su(ç olması hasebiyle, o masum va
tandaş, kaşıdı araştırılamayacak. Çünkü elin
deki malı kaybetmiştir veya harabolmuştur, 
«ikasden yaptı» diye yakalanıp hakkınıda tah
kikat yapılacak, 1 seneden 5 seneye kadar mah
kûm edilecek. Bu, kolay bir mesele değildir. 
Kaldı ki, şikayete bağlı bir suç. Rejim alan 
ışjahıs şikayet ederse hakkımda takibat yapıla
cak, mahkemeye verilecek, mahkûm edilecek, 
etmezse bu ceza da yok. 

Aziz arkadaşlarım, bu kadar toleranslı bir 
maddenin, şikâyete bağlı olan bir maddenin 
ceza hükmünün, kanaatimce bir seneden 5 se
neye kadar ağır bir hüküm taşımasına gönlü
müz razı olmamaktadır. 

Kaldı ki, Ceza Kanununun «Emniyeti sud-
dlstiımal» maddesi aşağı - yukarı bu fıkraya, bul 
ceza hükmüne paralel unsurlar bakımından da 
tamamen uygun bir madde halindedir. Aynı 
zamanda hususi bir rnnadde tedvin edilmiş ola
cak ki, Ceza Kanununun «Emniyeti suMstimal» 
maddesine paralel ve birbirine uygun gibi gö
rünen bir durum doğacaktır. Belki hâkimi de 
icabı halde tatbik bakımından müşkül durum
da bırakabilecektir. 

Bunun içlin kredi alan şahısların mutlaka 
büyük bir kışımı namuslu insan olacak ve bor
cunu vaktinde ödiyecektir. Dediğim sekide; 
çalınması ve tahrfilbedilmesâ giilbi hallerde de 
büyük zarara mâruz bırakılabilecektir. 

Bu bakımlardan şahsi şikâyete bağlı o t a 
ıbu kanun maddesinin «1 seneden 5 seneye ka
dar» olan hükmünün ağır bulunması hasebiyle 

bu ceza hadlerinin hiç olmazsa Ceza Kanunun
daki «Emniyeti suiistimal» maddesine paralel 
hale getirilmesinde fayda olduğu kanısındayım. 
Komisyonun dikkat nazarına arz etmeyi bir 
vazife bilirim. Yeniden tetkik buyururlarsa 
tahmin ederim daha iiyi, daha doğru bir netlice-
ye varılmış olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı, buyurun 
efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, değeri arkadaşlarım; 

Kanunun tümü üzerinde konuşurken de ara 
etmiştim;) bu kanun piyasada mevcut bir boş
luğu doldurmak için tedvin edilmektedir. 

Evvelce menkul rehininin yanında Ticaret 
Kanununa göre bir yed-i emin müessesesi çalı
şırdı. Ticaret Kanununun sıon tadilinde yed-â 
emin müessesesi kaldırılınca ticari hayatta 
menkul rehmft borçlusu ve alacaklısı arasındaki 
münasebette bitf boşluk doğdu. Bu boşluğu 
çok kısa bir zaman evvel, Türkiye Halk Ban
kasının esnaf kredilerini kolaylıkla verebilmesi! 
batanından tedvin eifctak, aşağı - yukarı aynı 
şartlarla tedvin etltlik. O, yalnıızca Türkiye Halk 
Bankasına işletmedeki menkullerin rehni mu
kabilinde kredi verme imkânını sağlıyor. Bu
rada bunu, demin arz ettiğim yed-i emin mü-
essesıesinin yerine kaim olmak ve piyasalda daha 
disiplinli ve daha istikrarlı bir rehin müessese
si tesis edebilmek için getirmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarımızdan bâzıilari burada özel ce
za tertibetmlektense Ceaa Kanununun buna ben
zer hükümlerine atıf yolu ile yapılmasının da 
mümkün olacağını söylediler. Ancak, emniyeti 
suiistimal, dolandırıcılık gibi Ceza Kanunu
nun aiidoMuğu ımaddeleriinde bu kadar muh
kem bir tesbit yapmak mümkün değil. Çünkü 
burada rehin© verilen işletmenin cüzleri yahut 
menkuller bir resmî sicile kaydedilmektedir. 
Resmî, sicile kaydedildiğine göre, bunların 
değiştirilip değiştirilmediği veya başka şekilde 

tadil edilip edilmediğini tesbit etmek çok daha 
kolay olacaktır. 

Bu bakımdan benden evvel konuşan bir ar. 
kadaşımın endişesine karşılık şunu söylemek lâ
zım : Bugün ticari hayat bir hayli gelişmiştir, 
hareketlidir. Bu kredi müesseselerinin yanında 
bir supap müessesesi olarak sigorta müesseseleri 
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çalışmaktadır. Eğer menkulün aidolduğu işlet
me risk bakımından fazlaca ağırlık hissettiriyor-
sa, bunu supap olan sigorta ile, sigortalamak su
retiyle karşılamak mümkündür. Onun için ceza
nın bu maddede özel olarak getirilmesi, demin arz 
ettiğim özel sicile kaydedilmiş olması sebebiyle, 
yani Medeni Kanundaki rehin muamelesinden 
ayrı olması sebebiyle burada tedvin edilmesi uy
gundur. Cezanın bir yıldan başlaması, sayın 
Ülker'in de söylediği gibi piyasadaki bu kabîl 
yeni muameleye emniyet getirmesi bakımından 
faydalıdır ve bu madde kanunun tatbikatında 
ağırlığı olan bir maddedir. 

Komisyonun değiştirgesi yönünde müsbet oy 
vermenizin faydalı olacağını arz eder saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?,. Yok. 

Şimdi Komisyonun bu madde hakkındaki 
değiştirişini bir kere daha Yüce Heyetinize arz 
ettikten sonra, evvelce verilmiş önergeler hak
kında ayrı ayrı işlem yapacağım. 

(Adalet Komisyonu Başkanı t. Hakkı Teki-
nel ve Sözcüsü Tevfik Koraltan'ın müştereken 
verdikleri önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri takdim edi
yorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Ticari îşletme Rehni Kanun teklifinin mad

de 13 ün 1 nci fıkrasındaki; «... alacaklının şi
kâyeti üzerine 2 aydan 5 seneye kadar hapis ve 
250 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılır» fıkrasındaki 2 ayın; 3 
seneden 6 seneye ve para cezasının da; 500 li
radan aşağı olmamak üzere tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, Ko
misyonun değiştirişi karşısında önergenizi geri 
alıyor musunuz, ısrar ediyor musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum. I 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efen
dim. 

Diğer bir önerge var, sunuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin ceza ile ilgili hususunun 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talebe-
derim. 

Saygılarımla. 
ı Sinop Milletvekili 

Hilmi işgüzar 
Madde 12. — Alacaklının şikâyeti üzerine 2 

aydan -2 seneye kadar hapis ve 250 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırı
lır. 

BAŞKAN -p- Sayın Hilmi İşgüzar?.. Yoklar 
efendim. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Bir diğer önerge var, takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü satırın

daki ceza miktarının aşağıdaki şekilde olmasını 
arz ederim, 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, geri alıyorum. 

BAŞKAM — önerge geri verilmiştir efen
dim. 

Bir önerge daha var takdim ediyorum : 
Sayın Başkanlığa 

12 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 

«Bu suçlarda ayrıca Türk Ceza Kanununun 
10 ncu babın 8 nci fasıl hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı?.. Yoklar. 
Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 
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Bir son önerge var, takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen kanun tasarısının 12 nci madde

sinin 3 ncü satırındaki cümlenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini talebederim. 

Yusuf Ziya Yağcı 
Ankara Milletvekili 

«Aynî bir hakla takyit veya tahrip veya 
imha ederek alacaklıyı izrar ederse ve bu yüz
den.,.» 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı?.. Yok
lar efendim. Komisyon katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Komisyonun teklifini son olarak değiştirdi
ği şekli ile ve 12 nci madde olarak oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge Komisyondan geldiği için filhal 
de katılmış sayılır. Madde bu şekilde 12 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın 
milletvekili varsa lütfen oylarını kullansınlar 
efendim. 

15 nci maddeye geçiyorum. 15 nci madde 
hakkında da komisyonun raporu gelmiştir, tak
dim ediyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
15 ve 20 nci maddeler her ne kadar Komisyo

numuzca da geri alınmış ise de üzerinde yapı
lan tetkik ve inceleme neticesinde maddelerin 
rapor metninde yazılı olduğu şekilde kalması 
uygun mütalâa edildiğinden teklifte aşağıda 
yazılı gerekçe mucibince ısrar ettiğimizi saygı
larımızla arz ederiz. 

Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 
Sözcüsü Başkam 

Tevfik Koraltan î. Hakkı Tekinel 
iSivas İstanbul 

Gerekçe : Madde 15 
15 nci madde üzerinde sayın sözcülerin de

ğişiklik teklifleri maddenin ikinci cümlesine in
hisar etmektedir. 

Aslında icra memuruna bu cümle ile verilen 
takdir hakkı icra îflâs Kanununun esprisine 
muvazi olarak getirilmiştir. Satışın şümullünü 
alacaklının ve ticari işletme sahibinin muhik 
menfaatlerini nazarı itibara almak kaydiyle tâ
yin edecek olan icra memuru bu şartları yerine 
getirirken tabiatiyle İcra îflâs Kanununun il
gili hükümleriyle bağlı kalacaktır. 

Kaldı ki, İcra İflâs Kanununun 16 nci mad
desi icra memurunun her türlü tasarrufunu 
icra hâkimi nezdinde şikâyet imkânı vermiş bu
lunduğundan bu takdirin kötüye kullanılması
nın. müeyyidesi de böylece takdirin hâkime ini
kası suretiyle sağlanmış olacaktır. 

Di#er taraftan maddenin son cümlesi her 
halükârda rehinle temin edilen alacağın baki
yesinin karşılanması meşruttur. Cümlesi ile icra 
memurunu satışın şümulünü tâyin eden tasar
rufu alacaklının haklarının tamamının istifası
nı sağlıyacak şekilde sınırlandırılarak tarif edil
miş olduğu için de varit itirazlar yerinde görül
memiştir. 

Esasen, teklif tümü itibariyle bir ilmî heye
tin ve bakanlk ihtisas uzmanlarının ayrıca da 
Ticaret ve Adalet komisyonlarının inceden in
ceye süzgecinden geçirilerek Medeni Kanun ve 
İcra İflâs kanunlarının umumi hükümlerine çe
lişmede bulunmıyacak şekilde ve hattâ umumi 
prensiplere sadık kalınarak hazırlanmış olduğu 
için yapılacak değişiklikler müessesenin hukukî 
mahiyetinde değişiklik husule getirebilir ve bu 
da teklifi tatbikatta güçlük çıkaracak bir mahi
yette kanunlaşarak fayda yerine zarar getire
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu suretle önergelere 
katılmamıştır. 

Madde üzerinde Sayın Turhan özgüner, bu
yurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarımı 

Geçen oturumda da söyledim; alacaklı, mer-
hunun ödeme tarihinde ödenmemesi halinde pa
raya çevrilmesini şüphesiz umumi hükümler 
tahtında istiyecektir. Bu onun hakkı. Ancak, 
umumi hükümlerden ayrılan ikinci fıkra üze
rinde geçen oturumda yaptığımız eleştiriye de
vam etmeye mecburuz. Çünkü komisyon, aynı 
madde metni üzerindeı srar etmektedir. 
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2 nci fıkra ne diyor?.. «Ancak, satılacak un
surları ve satışın şümulünü, alacaklının ve tica
ri işletme sahibinin muhik menfaatlerini naza
rı itibara alarak icra memuru tâyin eder.» 

Arkadaşlarım, merhun bir alacağın teminatı
dır. Bir alacağın teminatı olan merhun, alacak 
zamanında ödenmez ise, rehnedilmiş mattın, reh
nedilmiş ünitenin tamamı satışa arz edilir. Şim
di, merhun alacağın teminatı olduğuna göre, 
şüphesiz rehnedildiği tarihte alacağı temin ede
cek miktar itibariyle rdhnedilmiştir. Artık o, 
rehin muamelesinin yapıldığı anda takdir edi
lir. O zaman alacağı temin edecek miktarı zaten 
rehnedilmiş tir. Aradan zaman geçmiş, icra me
murunu şu madde ile bir hakkı ihtiyara götürü
yoruz. Ne diyoruz?.. «Alacağı temin edecek mik
tarda satılacak unsurları ve satışın şümulünü 
tayinde icra memuru salahiyetlidir.» 

!Bu salâhiyeti verdiğiniz zaman hem icra me
murunun başı ağrır, hem alacaklı hem borçlu 
büyük sıkıntıya düşer ve yeni ihtilâflar doğar. 
tcra memuru o anda diyebilir M : «Bu alacağı 
temin eden miktar rehnin yarısıdır, l}/3 üdür. 
Bu miktar için, tek bir ünite olan şu malın bir 
kısmını ben satışa çıkarıyorum.» Şümulünü bu 
kadar görüyorum. Netice?.. Netice itibariyle 
karşılamıyabilir. «Karşılamıyormuş, ikinci bir 
kısmım daha satışa çıkarayım...» Bundan zaman 
kaybı olur, bir; alacaklı mutazarrır olur, iki; 
kaybı olur, bir; alacaklı mutazarrır olur, iki; 
icra memuru dedikoduya düşer, üç; alacaklı 

borçlu münasebeti daha çetin safhaya varır, 
dört. 

Arkadaşlarım, bu ihtilâtları yaratmanın mâ
nası var mı?.. Bir alacağın teminatı olan rehni 
tâyin ederken, şümulünü evvelâ rehin muame
lesinin yapıldığı esnada taraflar tesbit eder. 
Alacaklı borçlu münasebetinde bu yapılır, ser
besti ile yapılır. Bunun daha da ötesine gidip 
de, «şimdi bu rehin teminat altına alınmıştır, 
alacağın teminatı bu merhundur; ama yine de 
sen bunu böyle bilme, alacağın ödeme vadesi 
geldiği zaman icra memuru bunu düşünecek..» 
Böyle şey olmaz, arkadaşlarım. Bu alacaklı için 
teminatsız bir durumdur, borçlu için teminat
sız durumdur. Hele, bir icra memuru için çok < 
baş ağnftcı sıkıntılı bir durumdur. Bundan 
şiddetle sakınılması hususundaki eski savunma
mızı tekrar ediyor, saygılar sunuyorum. 

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

kan, değerli arkadaşlarım; 

Maddenin bu suretle tedvininde alacaklının 
menfaatleri göz önünde tutulmuştur. Malûmu-
âlraiz, bu gibi kredi münasebetleri umumiyetle 
vadelidir. Bu vâdelerden her hangi birinin mu
accel hale gelmesi halinden itibaren icrai taki
bata geçmek mümkündür. 

^ y l e bir misal vaz'edelim. Bir esnaf atelye-
sine bir torna tezgâhı, iki tane elektrojen gru-
pu, bir plânya koymuş. Bunların hepsini de ay
nı müesseseden almış ve rehnetmiş. Vâdesinin 
üç taksidini, beş taksidini ödemiş, geriye iki 
taksidi kalmış. Şimdi bu iki taksit miktarı 
elektrojen gruplarından her hangi birisinin sa
tışının yapılması ile mümkün olacaktır ve dola-
yısiyle o esnafın faaliyetini tahdiddetmek gibi 
bir durum da ortaya çıkmıyacaktır. îşte, ala
caklıya gerek kapris bakımından, gerek borcu
nu ödemediğinden dolayı hisleri bakımından bü
tün merhun mallara karşı bir takip imkânı bı
rakmamak ve takdiri resmî bir organ olan, ta
biî ki, îçra Jflâs Kanunu hükümleri çerçevesin
de hareket edecek.olan icra memuruna bırak
mak suretiyle, demin de arz ettiğim gibi mik
tarı kâfi ve çok zaman da müesseseye en az za
rarlı ünitenin satışını yapmak suretiyle, o ünite
nin hayatiyetini ortadan kaldırma gibi durum
ların önüne geçmek için gayet isabetli şekilde 
bu madde tedvin edilmiştir. 

Arkadaşlarımın alacaklı bakımından endişe
lerini kabul etmek tabiî mümkün; ama borçlu 
bakımından da endişeleri düşünmek lâzım. Ka
naatimce burada asıl zayıf olan, bundan büyük 
nisbette istifade edecek olan küçük esnaftır. On
ların da durumunu, alacaklının değil, resmî bir 
organ olan icra memurunun veya onun mercii
nin takdirine bırakmakta büyük fayda vardır. 
Maddenin böylece mütalâa edilerek arkadaşla
rımın müspet karşılamalarını arz eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — jSöz istiyen başka sayın üye?.. 
Yok. Bu madde ile ilgili iki değişiklik önerge
si var. Bu önergelerin ışığı altında komisyon 
maddeyi geri almış; fakat komisyon madde met
ninde ısrar etmiştir. Şimdi önergeleri tekrar 
takdim ediyorum. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
15 nci madde sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini rica ederim. 
«İcra memurunun bu tasarrufuna karşı; ala

caklı veya borçlunun tcra ve İflâs Kanunu hü
kümlerinde mevcut itiraz ve şikâyet (hakları 
saklıdır.» 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bu izahat muva
cehesinde ısrar ediyor musunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVPÎK 

KOBALTAN (Sivas) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nizin izah için buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Borçluya, yani esnafa, sanatkâra, şoföre, icra 
memurunun işlemine karşı bir itiraz hakkı fık
rasının ilâvesini talebediyorum. Bu fıkranın ilâ
ve edilmesinde büyük faydalar vardır. Her han
gi bir yanlışlığı daha üst mercide düzeltme hak
kını borçluya vermektedir. Adalet iyi tecelli 
«eder. Bu bakımdan önergeme iltifat etmenizi 
saygı ile rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin 2 nci fıkrası İcra İflâs Ka

nunu hükümlerine aykırıdır. Metinden çıkarıl
masını arz ve talebelerim. 

Yusuf Ziya Yağcı 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı?.. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KOBALTAN (Sivas) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

15 nci maddeyi tekrar okutarak oylarınıza 
sunacağım. 

Paraya çevirmenin şümulü 
Madde 15. — Alacaklı, merhunun paraya 

çevrilmesini talebedebilir. 
Ancak satılacak unsurları ve satışın şümulü

nü, alacaklının ve ticari işletme sahibinin mu
hik menfaatlerini nazarı itibara alarak icra me
muru tâyin eder. 

Her halükârda rehinle temin edilen alacağın 
bakiyesinin karşılanması meşruttur. 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

20 nci madde hakkında verilmiş olan önerge
ler muvacehesinde Komisyonun raporu gelmiş
tir, arz ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 20 nci maddesi aynı teklifin 8 nci 

maddesi ile çelişik olduğu yönündeki itirazlar 
sebebiyle yeniden incelendiğinde görülmüştür 
İki, teklifin 8 nci maddesi, «Aynı ticari işletme 
üzerinde birden fazla rehin tesis edilebilir» 
Cümlesinden sonra, «Alacaklıların hakları reli
nin tescili sırasına göre tâyin edilir» demekte
dir. 

(Bu ikinci cümle ticari müessesenin teslim 
edilmeksizin relini tâyinde ipotek müese-
öes'inldekü dereceler yerline tescilin sırasını 
esas almakta ve rehnedilen şeyin menkul 
olduğu düşünülerek de İcra İflâs Kanu
nunun rehnlin paraya çevrilmesi suretiyle 
alacaklının alacağını istifa etmesi imkânı tanın
mıştır. Bu esas prensibi tâyin etmektedir. 

$0 nci maldde ise, «Ticari işletme rehni hak-
Ikınlda bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hal
lerde gayrimenkul rehni hükümlerinden bu ka
nun hükümlerine ayları olmıyanlar uylgulanır» 
şeklinde tanzim edilerek asıl prensibin bir is
tisnasını vaz'etmektedir. Bu istisnai kaidenin 
konulmasındaki sebep de ticari işletmenin, aynı 
teklifin 7 nci maddes'inideki gayrimenkulun ta
pu kütüğ'ündeki beyanlar hanesine düşürülecek 
kaydın tatbikatçıyı müşkülâtta bırakmaktan 
kurtarmak gayesi ile olduğu kadar bir ti
cari işletmenin menkullerinin küllolarak gay
rimenkul ile birlikte rehnedilmiş olması 
halinde keza tatbikatçının karşılaşacağı güç
lükleri bu kanun ve bu kanunun esas 
prenlsâJbolariak getirdiği rehnlin paraya çevrilmesi 
hakkındaki mevzuat hükümleri dışımda gayri-
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menkul rehnine dair bükümlerden de arz et
tiğimiz istisnai hallerde iisltülfaJdie edebilmek im
kanına matuftur. 

BAŞKAN — Efendini, demin yanlış arz ve 
ifade ettim. Bu madde üzerinde verilmiş bir de
ğiştirge önergesi yok. Madde Komisyon tara-
fındlan geri alınmıştır, fakat eski metinde şimdi 
dinlemiş bulunduğunuz gerekçe ile ısrar edil
mektedir. 

Madde üzerimde süz istiyen? Yok. 
Açık oylanıaJda oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı? Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 
ıŞlimdİ maJddeyi takdim ederek oylarınıza arz 

edeceğim. 

'Gayrimenkul tfejhtniine dair hüMimlerin 
uygulanması 

Madde 20. — Ticari işletme relini hakkında 
bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde 
gayrimenkul rehni hükümlerimden bu kanun 
bükümlerine aykırı oUmıyanlar uygulanır. 

BAŞKAN — Malddeyi oylarınım arz eldi- I 
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerini takdim ediyorum: 

Yürürlük tarihi 
MaJdde 23. — Bu kanun yayımı tarihinden 

altı ay sonra yürürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. MaJddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürütülmesi 
MaJdde 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yiiriitür. 
BAŞKAN — MaJdde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza larz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmliyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle maddeler üzerimdeki müzakereler 
tamamlanmıştır. Kanunun tümü üzerinde, 
aleythte Sayın Turhan özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Lehite efen
dim. 

•BAŞKAN — «Kanunun tümü üzerinde aleyh
te konuşmak istiyorum. Saygılar Turhan öz
güner» diye yazmışısınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yanlışlık ol* 
muş, lehte mz istemiştim. | 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özganer. 
DOĞAN KİTAPLI (ıSamsun) — Lehinde 

söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Bir lehte bir aleyhte verebili
rim. Sayın öztgüner tezkere ile müracaat etmiş
tir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Görüşülen teklifin birçok maddelerinde 
aleyhte olmama rağmen, tümü üzerinde lehte 
konuşuyorum. 

Bu teklif, getiriliş esprisi itibariyle kre
diye muhtaç esnafın ve ticari işletmenin muh-
taoolduğu krediyi almakta olduğu esnada, 
kapital sahibine ve özellikle tefeciye ezilme
sine, boğulmasına mâni olan bir tekliftir. Bu 
hatamdan, tümü getiriliş esprisine uygun tat
bikat görürse faydalı olacaktır, hayırlı ola
caktır arkadaşlarım. 

Şimdi, yeni bir esas getirmekte olan bu tek
lifin tatbikatçıda, yeni bir kuruluş olarak, 
müessese olarak her hangi bir surette mü
nakaşaya meydan vermiyeceğini iddia edebil
mek mümkün değil. 

Arkadaşlarım, ticari işletme relimi ne bir 
gayrimenkul rehnidir, ne bir menkul relhni-
dir; getiriliş gerekçesinde de gösterildiği gibi 
kendine özgü, suigenerist bir rehin şekli
dir ve böyle getiriliyor. Her ne kadar umumi 
hükümlerin bununla ilgili maddelerine (Me
deni Kanunda olsun, Ticaret Kanununda ol
sun) umumi hükümlere uymuyor gibi görün
mesine rağmen, bir boşluğu doldurduğu kanı
sındayım ve bu bakımdan menkul olmadığı 
için menkul rehnine girmiyen, gayrimenkul 
olmadığı için gayrimenkul rehnine girmiyen, 
ama buna rağmen, menkul olmıyan, gayrimen
kul olmıyan koskaca bir güçlü ticari mües
sese krediye muhtaçtır, ama rehnedecek men
kûlü yok, rehnedecek gayrimenkulu yok, 
kredi alamazsın. Bu işletme de, hükmi şah
siyet olarak hakikaten güçlü bir işletmedir 
ve bu işletme krediye muhtaçtır, krediye 
muhtaç ama mevzuata uymadığı için çalacağı 
kapı nedir işletmecinin? Kapital sahibi, 
güçlü kapital sahibi, tefeci, özellikle, kötü 
niyetli ise ve eğer böyle getirilen bir teklifi 
kanun voliyle muayyen bir zapturapt altına 
almazsak, piyasadaki mevcut durumu ha-
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kikaten bir kanuni sınır içine alamazsak, 
bugün devam eden bu kötü düzen içinde te
fecinin, krediye muhtaç isletmeciyi boğduğu 
hali görmekte üzülerek devam edeceğiz. O 
halamdan getirilen teklif hakikaten milletin 
hayrına olacağı kanısındayım. Kanunlaşması 
şüphesiz çok hayırlı olacaktır. 

Buna rağmen eleştirimi, bir noktada tat
bikatçıya ışık tutması bakımından, zabıtlara 
geçmesi gerektiği kanısıyla şöylece birkaç 
noktaya hasredeceğim : 

Arkadaşlarım, teklifin 1 nci maddesi bir 
rehin hakkından bahseder. Bunu mütaakrp 
maJddelerin bâzılarında da görüyoruz, me
selâ 5 nci maddede. Oysaki kanun teklifi
nin getiriliş espirisinde rehin hakkı değil, 
esas olan rehindir. G-etirilmek istenen mües
sese rehindir arkadaşlarım, ticari işletme 
rehni; rehin hakkı değil. Hak tesis etmiyor, 
(bir müessese olarak rehin müessesesini geti
riyor. Rehin hakkı, verilen borç ile doğar. 
Yani, «rehin hakkı» değil, bu maddelerde 
«rehin» denilmesi gerekirdi, «Rehin hakkı ile 
rehin arasında ne fark vardır?» demez her 
(halde sayın arkadaşlanım, bilhassa tatbikatta 
bulunmuş hukukçu arkadaşlarım. Bu kanun 
teklifinin getirilişindeki kasıt rehin hakkı ge
tirmek değil, müessese olarak relini getirmek
tir. 

Hak getirme iddiasını şüphesiz Komisyon 
ve kanun getiren yapmaz, ama ne var M, 
1 nci maddede, 5 nci maddede ve birçok mad
delerde bu sanki bir rehin hakkı getiriyor-
mıi'ş gibi, rehin müessesesini rehin hakkı 
şeklinde yanlış bir tarife götürmektedir. Bu
nun zabıtlara geçmesini, maddelerde tekriri 
müzakere olamıyacağı için,, tatbikatçıya bir 
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ışık tutması bakımından lüzumlu gördüğüm 
için belirtiyorum. 

Arkadaşlarım, her ne kadar kanunun ceza 
ile ilgili olan müeyyide maddelerinde de 
başlangıç ceza miktarının fazla görülmesi de, 
bunu tenkidlerimde bir eleştiri mevzuu yap
mıştım, ümit ederim ki, 647 sayılı Kanunu 
tatbik edecek hâkimlerimiz ihmal etmezler 
ve sakıncalı gördüğümüz çok cüzi bâzı ka
sıtlı hareketlerin bir sene gibi biraz ağırca 
gördüğüm maddenin tatbikatında 647 nci 
maddeye iltifat buyurulması suretiyle sanık
ların para cezası veya teciline mazhar ol
ması mümkün olabilir. 

KanunuTi tümünün hayırlı ve uğurlu ol
ması temennisinde bulunur, saygılar sunarım 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bu suretle kanunun tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... Kanunun 
tümü Meclisimizce kabul edilmiştir efendim. 

ıŞimdi açık oylama sonucunu arz ediyo
rum efendim : 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve 
(Mimarlık Akademilerinin kuruluş hazırlık 
ve esasları hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 103 sayın üye katılmış, 98 kabul, 
3 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamamıştır, bu se
bepten oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

Açık oylama sonucunda gerekli çoğunluk 
olmadığından ve esasen vakit de ilerlemiş bu
lunduğundan 17 Mart 1971 Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17,25 

• • » 
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Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza GKiMi 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekü Adıyaman 
AFYON KARAHISAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamıdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutki 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Basan Akçalı oğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasam Ali Gülcaın 

AYDIN 
Şükret Turihanıgil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertâeım 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel AJbMin İnan 

BOLU 
Halil İbra'him Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 3 

1 Çeikinserler : 2 
Oya katilınıyaıılar : 343 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
BURSA 

Barlas Küıntay 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesujt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tomhuş 

DENİZLİ 
Mehmjet Emin DUTTII 
Ali Uslu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz ' 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

edenler] 
İÇEL 

Hasan Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettim Asutiay 
M. Hulusi Çakır 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJki Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 

| Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Ku/bilay İmer 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basar 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçıncr 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
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Selâhattin Güven 
Ahmet Şeînter 

UŞAK 
Adil Turan 

İSTANBUL 
Reşit, Ülker 

YOZGAT 
Turgut Nizamöğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

[Reddedenler] 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

[Çekinserler] 
NÎĞDE 

M. Nuri Kadıamamıoğlu 
Mervlüt Oeakcııoğlu 

[Agık üyeUkltr] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğhı 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ı>»^< 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

71 NOt BİRLEŞİM 

15 . 3 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekilli Mehmet Ali Ay-
T>ar'ın, İstanbul'da Ib-ir banka sioylgunu ile ilgili1 

(olduğu sanılarak 'gözaltına 'alman öğrenciye 
eziyet e)dilidiği Jdldialsiyle Anayasanın 89 ncu, 
»mâdldeısli uyarınca İçişleri Bakanı, Başlbakam ve 
'Hükümet hakkında 'bir gensioiru açılmasına ıdair 
önergesi. ('11/19) 

2. — Tanımla uğraşanlljarrn emeklerinin kar
şılığını almaları için Ikreldıi ve üretim alanında 
gerekli tedbirleri tesibit eitimek ve tefeciliği ön
lemek üzere 'kurulması Ikaibul edilen Meclisi 
Araştırması Kdmfcyonunldaki laçı'k üyeliklere 
-seçim. (10/1, 10/6) 

3. — Devlete, İSosyal iSilgoırltalar Kurumuna 
ve diğer kamu kuruimillanına Dağlı hastaneler ile 
diğer isağlık kuruluşlarının tedavi usulleri fco-
nulsunida kurulması kalbul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonundaki açık üyeliklere se
çim. -(10/3)1 

4. — îkitisıaldi Devlet Teşekkülleri ile sivil, 
askerî ve reisimi ımüelsseselerin dinlenme kamp
ları için yapılan harcamalar ikonusunda kurul
ması ''kalbul edilen Meclis Araştırması Kotmisyo-
nundaki açıık üyeliklere seçim, (10/4, 10/8) 

5. — Trafik kazalarının artış 'sebepleriyle 
önleme çarelerini tesibit etm.efc üzere kurulması 
kalbul edilen Meclis Araştırması Komisyonuna 
faye seçimi. (10/5); 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 

239 ve &39 a 1 n©İ ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 .1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-

ın, «Ticari işletme rehni» kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/17) (S. Sayısı : 128 e 
1 nci ıek) (Dağıma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

P> - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPI TACA K 
İŞLER 

1. — 664 sayılı Toplum ZaJbıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 . 1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
G ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/034) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Osman Salmıankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzmir Milletvekili ıŞükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 



kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
ııei ek) (Dağıtma terihi : 23 .12 .1070) 

5. — Makbulle kızı Ferdiye Demiroğru'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. .Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 ııci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1070) 

X 6. — 13.6.1961 tarilhinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yor 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 .1970) 

7. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 ııei ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 .1970) 

X 8. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/828) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1970) 

9. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.İ971) 

1Q. — BaıMMıi iilçosinıiln Eskile alm'i nıaıhlaillesi 
1028 'hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 120 . 10 . 1945 tdjoğuımJu Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması (hakkında 
Baş/bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (>S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi :22 . 12 . 1971) 

I I . — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işiikpınar köyü Ihane 37, cilt '5, sayfa '52 de ka
yıtlı Neomettinıoğlu, Emine'den olmıa 1.1.1'947 
doğumlu Nurettin Kalhraman'm, öMiım cezasına 
çarptırılması »hakkında B^aşlbakanlik tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 noi ek) (Dağıtma tarihi : 212. 2.197)1) 

12. —• Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18,. 
cilt 8, sayfa 1'25 <te nüfusa 'kayıtlı Hüseyinıoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1040 doğumlu Kemal' 
Uluköylü'nün ölüm 'cezasına çarptınlmafsı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1071) 

13. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma !10 . 8 . 19120 doğumlu Mahmut YePin, 
ölüm cezasına (çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. ıSaynsı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

20 . 2 . 1071) 

14. — Yalvac'ın Tokınakçık köyü hane 90, 
cilt '22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 0 . 11 . Iİ04İ8 doğumlu! 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/199) (S. ISaynsı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 212 . 2 . 1071) 

15. —• Turgutlu'nun Ilamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve ısayfa 20 lde nüfûsa kayıtlı olup, 
Kurtuluiş mahallesi, Yasemin 'sokak '8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yasaldan doğma 1.0.10)36 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, ısayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi' 
295 haneye gitmiş, Kurtuluiş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrilye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları (hakkında Ba§-
'bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. iSayisı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1071) 

16. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) ('S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1071) 

17. —• Ceylan Kökten'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-



poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

19. — Bor ilçesinin Kemierhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'd en doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 .1971) 

20. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
ra>edloğlu, 'H^mdliye'dem doğma 1938 Idbğuımlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

21. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 22. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaımasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102)" (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 

(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

X 26. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. iSayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

27. — Düzcenin Gölkaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline 'kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, (Şerife'den doğma 1 . 8 , . 1330 Tonya - İs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

28. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den, doğma Şuhat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması lıakkm-
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

29. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

30. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maJddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 .. 1971) 

31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, ıkalf a ive ustalık Ikamuoı Iteklif i *ve Sanayi, 
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Tlicarelt, LAjdıaleit, Milî Eğitim, Çıalışmıa ve Hân I 32. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
Ikolmilsıyoaılıaırıjnldan seçilen, 4 ler füytedeaı kurfu'lu I kamun Itiaısiaımsı tvie .Adıalet Kioımisyıonu raporu 
6 ;Nıo. lu ıGeçiicü IKJp'mrJsyiooı raporu (2/14) (!S. iSa- (1/312) (iS. ISıayısı : 305) (Dağıtma teAi : 
yısı : 126 ve 126 ytı 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . *3 . 0J971) 
10 ,.13. 1971) 


