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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sinop Milletvekili Niyazi özgüç, Sinop'ta 
açılan tütün piyasasındaki satmalmalarm dü
şük fiyatla olduğuna, ekicilerin zarar etmeme
leri için gerekli tedbirlerin alınmasına, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, ki'ş mev
siminin uzun ve şiddetli geçmesi dolayısiylc Er
zurum'da yem sıkıntısı başgösterdiğine, hayvan 
telefatını önlemek için Hükümetçe tedbir alın
ması gerektiğine ve 

Ankara Milletvekili Hasan Türkay, işçi va
tandaşların Sosyal Sigortalar Kurumundan çe
şitli şikâyetleri olduğuna, kanunun tam tatbik 
edilmediğine dair gündem dışı demeçte bulun
dular. 

Bakanlıklara atanmaları sebebiyle Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp ile Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem'in, üyesi bulundukları komisyon
lardan çekildiklerine dair önergeleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

7 . 4 . 1967 Cuma günü yapılacak Birleşimin 
ilk saatinde 134, 192 ve 112 S. 'Sayılı raporla
rın görüşülmesine Başkanlıkça karar verildiği 
bildirildi. 

Plân Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin'in aşağıdaki konularla ilgili önce
lik ve ivedilik teklifleri ayrı ayrı onayl anaralv: 

Otuzbir kişiye, • 
Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'in'Salih 

Sıtkı Fıstıkeri'ne, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-

dilek ve 5 arkadaşının, Ali Rızaoğlu 1314 do
ğumlu Abdurrahman özgen'e, 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu ile 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Abdullah 
Oğuz'a, 

iki kişiye ve, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü

çük ve 3 arkadaşının, Mehmetoğlu İsmail Bora-
zan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun tasarısı ve teklifleri görü
şülerek kabul olundu.. » 

Başbakanlık Basımevi döner sermaye işlet
mesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporunun görüşülmesi, ilgili Bakanlık yetkili 
temsilcisinin bulunmaması sebebiyle, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Millî Eğitim Komisyonou Başkanlığının ön
celik ve ivedilik teklifi kabul olunarak, Kara
deniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da 
bir üniversite kurulması hakkında kanunun ve 
buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Ka
nunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanu
nun bâzı maddeelrine birer fıkra eklenmesi ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının tümü ve birinci, maddesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

7 . 4 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 10,00 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Kâtip 
Ankara ' 

Ali Rıza Çetiner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'

ın, Orman işletme Müdürlüğü emrinde çalışan 
• personelin adedine ve ikramiye verilip verilme
diğine dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/536) 

2. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Seyhan nehri üzerinde bir baraj inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 

önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/537) 

Yazılı sorular 

1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da ham bez dokuma fabrikası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/352) 
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2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Yeni Çamlıca köyünde or
taokul açılmasının düşünülüp ' düşünülmediğine 
dair yazılı soru Önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/353) 

3. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, İz
mir'in Bergama Belediyesine intikal eden yol
suzluk iddiasını soruşturacak müfettişe dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/354) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla 
ma yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen bulun 
dukları • yerden yüksek sesle «burada» diye ce 
vap vermelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Mardin Milletvekili Rifat BaykaVın, 
Mardin ilinde hastanelerde doktor bulunmadığı
na, sağlık hizmetlerinin ve diğer çeşitli hizmetle
rin tam olarak yerine getirilemediğine, özellikle 
asayİ§ konusunda tedbir alınması gerektiğine 
dair demeci 

BAŞKAN.— Mardin Milletvekili Sayın Ri
fat Baykal, Mardin ilindeki asayiş durumu üze
rinde gündem dışı söz istemiştir. Kendisine bu 
konuda söz verilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Mardin'de bulunan 
hastanede operatör, gözcü, röntgenci ve kadın do
ğum mütehassısı yoktur. Eski Bakan Saym So-
munoğlu'na müracaat etmiştim, bana Bakanlık 
Sağlık Bülteninde ilân ettik, talip arryoruz, tâ
yinine gayret ediyoruz dediler, maalesef gayret
leri netice vermeden ayrıldılar. Vatandaşın bugün 
Mardin'de müracaat edebileceği - bu hususlarda 

çalışan bir mütehassıs doktor da olmadığından 
Mardinli vatandaşllarımız Devlet himayesinden 
uzak tesadüfen yaşamaktadırlar. Bir iktidar 
Mardin gibi yıllar yılı ihmal edilmiş bir ilimize 
doktor buluup gönderememek aczini göstermeme
lidir. Kanuni hükümler geçerli değilse gerekli ka
nun tasarısı ile 'gelmelerini, ama mutlaka müte
hassıs doktor göndermelerini Sayın yeni Sağlık 
Bakanından rica ederim. 

Mardin'in birçok ilçelerinde içmesuyu yoktur, 
halk birikinti suları içmektedir. İnsan sağlığına 
aykırı bu hususa nihayet verilmesini ilgili Bakan
dan ehemmiyetle rica ederim. 

Mardin'de bulunan bir toprak Dağıtım Ko
misyonu vazifesi esnasında lağvedilmiştir. Bu ha
reket bâzı menfaatlere dokunmuştur mülâhazası 
çeşitli dedikodulara sebebiyet vermiştir ki, toprak 
dağıtımı asayişsizliğin başlıca sebeplerinden biri 
halinde durmaktadır. Mardin'de kaçakçılık, ara
zi ihtilâflarından, dolayı cinayetler, işsizlik ve 
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asayişsizlik vardır. Topraksız vatandaşlarımıza 
Hazine elindeki topraklar dağıtılmazsa, işsizliğe 
çare olarak bu bölgede bâzı fabrikalar kurulmaz
sa (bira, fosfat, kibrit, şarap ve çimento fabrika
ları gibi) işsiz ve aç kalacak olan vatandaşlarımız 
elbette kaçakçılık yapmaya devam edeceklerdir. 

Mardin'de bilaistisna herkes silâh taşımakta
dır. Mardin içinde ve gidebildiğim 5 ilçesinde 
halk asayişsizlikten şikâyet etmekte, can, mal ve 
ırz emniyetinin olmadığını ifade etmektedirler. 
Bugüne kadar Mardin dolaylarında faili meçhul 
birçok cinayet olmuştur. Yaralama, tehdit, ha
raç alma, hırsızlık sayılamıyacak kadar çoktur. 

Mardinliler dükkânlarını hava kararmadan 
Kapatıp evlerine gitmeyi, kapılarını arkadan de
mir sürgülerle kapatmayı yaşamak için tek çare 
olarak görmektedirler. Daha birkaç gün evvel 
ortalık kararmadan bir saatçinin evine giren iki 
şakî saatçinin başına vurarak, kayınbiraderini 
de silâhla yaralamışlar, kaçarken de susması için 
tehdidetmişlerdir. Bugüne kadar bu şerirler ya
kalanamadı. Hayatında silâhın ne olduğunu bil-
miyen kimseler kovboy filimlerindeki şehirleri 
andıran Mardin'de, tâbir benim değil Mardinlile
rindir, kendilerini koruyabilmek için birer silâh 
almak zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
Mardin içinde 4 000 e yakın süryani ailesi var
dı. Meydana gelen tedirginlik hayatlarını başka 
yerlerde de kazanmaya muktedir olan bu vatan
daşlarımızın göçmesine sebebolmuş, Mardin'in ik
tisadi hayatı da bu yüzden çöküntüye uğramış
tır. Süryanilerden başka Müslümanlar da bu teh
ditlerden dolayı şehri yavaş yavaş terk etmekte
dirler. 

Mazı Dağında halk iki kampa ayrılmıştır. 
Adalet Partililer ve Halk Partililer ayrı kahve
lerde oturmaktadırlar ve biribirlerinin. kahveleri
ne gitmemektedirler. Bir kan dâvası olayından 
dolayı bir kısım Mazı Dağlı vatandaşlarımız si
lâhlı oldukları halde can emniyeti olmadığından 
dolayı tarlalarına gidememektedirler. Geceleyin 
şehrin sokaklarında ve turistik lokantada taban
calar atılmaktadır. Tesadüfen Ziraat Odaları 
Başkanının odasında karşılaştığımız A. P. İl 
Başkanı anlattığımız hususlar için bunlar asayiş
sizlik değildir, adam öldürmek asayişsizlik sayıl
maz, ben A. P. II Başkanıyım, eğer bir asayişsiz
lik olsa vatandaşlar gelir bana söylerler dedi. Ya
ni Vali, Emniyet Müdürü ve Jandarma Kuman

danının üstünde kendisini Mardin'in müsellimi 
zannetmektedir. Bu zihniyet hakkında iktidarın 
dikkatini çekerim. 

Mardin Valisinin tarafsız ve âdil bir idare 
adamı olduğunda vatandaşlarımız tereddüdetmek-
tedirler. Sayın Vali asayişsizlik konusunda sade
ce geçmiş yıllara ait istatistikler okumakta, göz 
önünde yapılan fakat resmen kendisine intikal 
etmiyen vakaları görmezlikten ve bilmezlikten 
gelmektedir. 

Ayrıca Nafıa ve YSE Müdürlüğü Mardinli 
bir milletvekili adayının uhdesinde toplanmıştır. 
Bu memurun gayretlerini gelecek seçimde rey 
alabileceği bölgelere tevcih etmesi tabiîdir. Bu hu
susta mütaaddit şikâyetlere muhataboldum. Üs
telik tahsil derecesi de bu yetkileri taşımasına ye
terli değildir. İlgili Sayın Bakanlarımızın bu 
hususları dikkate almalarını rica ederim. 

Mardin ile ilgili notlar bahsi geçen bakanlık
lara tarafımdan tevdi edilecektir. Beni dinlediği
niz için hepinize teşekkürlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

2. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in; 
Amasya'daki su taşkını üzerine alınan tedbirler 
dolayısiyle ilgililere teşekkür ettiğine ve bu gibi 
hallerde zararın önlenmesi için daha esaslı ted
birlerin alınması gerektiğine dair demeci ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Nev
zat Şener, Amasya ve bölgesinde vukua gelen 
seylâp felâketiyle ilgili olarak gündem dışı söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 3 Nisan Pazartesi 
günü Yeşilırmak'a bağlı Çekerek nehirmin taş
ması neticesinde Amasya'ya bağlı Göynücek, 
Taşova ve merkeze ait pek çok tarla ve arazi, 
bağ ve bahçe ve bu arada pek çok evler sular 
altında kalmış ve vatandaşın sararını mucibol-
muştur. Durumdan haberdar olan Sayın Baş
bakanımız gerekli emri vermek suretiyle ânın
da Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş ve Enerji 
Bakanı Sayın Refet Sezgin'i hâdise mahalline 
göndermiş ve Bakanlık ilgilileri' de sayın ba
kanların yanında olduğu halde gerekli tespit
ler yapılarak, gerekli direktifler verilmiştir. 
Hâdise (mahallinde, mahallî makamlarca su taş
kınına mâruz kalan ve evleri su altında kalan 
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birçok vatandaşlarımız çevredeki okullara, bu I 
okullara sığmıyanlar ise şehirdeki otellere ta
şınmışlar, yiyecek ve içecekleri ile birlikte is-
tiralhatleri de temin edilmiştir. 

Burada sayın bakanlarımızın mahallinde 
yaptıkları (tetkikler neticesinde, Ankara'ya dön
dükten sonra verdikleri direktiflerle taşkına I 
mâruz kalan köylerde, müstahsilin Şeker Şirke
tinde alacağı bulunan pancar paralarının öden- I 
mesi hususunda derhal emir verilmiş, keza I 
çiftçi borçlarının tecili, gübre temini, tohum 
ve kredi temini, keza bağ, bahçe sahiplerine I 
fide temini hususları öngörülerek -gerekli ha- I 
zırlıklara girilmiştir. Bu bakımdan ilgililere 
burada huzurunuzda teşekkürü bir vazife te
lâkki ederim. 

iBu taşkın hâdisesi bizim için şu gerçeği I 
ortaya koymuştur : Aknus barajı bu sene vâki 
taşkında vazifesini fazlasiyle yapmış ve Yeşil- I 
ırmağın sularını barajda .toplaımak suretiyle I 
ancak enerji için lâzım olan saniyede 15 M3 I 
suyu ırmağa bırakmıştır. Bu suretle daha va- I 
hîm tehlikeler doğuracak hâdiseleri önlemiştir. I 
Ancak, Çekerek ırmağının her hangi bir barajla I 
tahdidedilmemiş, tutulmamış olması, 300 met- I 
re mikâp saniyede taşıma kapasitesi olan Ye- I 
şilırmağın yatağını taşırmış ve saniyede 650 - I 
800 metre mikâp suyun gelmesi bu taşkına I 
sebebiyet vermiştir. Biz burada ilgililerin de I 
mahallinde görüp kabul ettikleri gibi, Çekerek I 
üzerinde yapılması mukarrer Alsancak ve Ka- I 
zankaya barajlarının artıik biran evvel yapıl- I 
ması için ilgililerin (harekete geçmesini ve iler- I 
de tekrar vukubulacak olan bu gibi taşkınlara I 
mâni olmasını bilhassa istirham ediyoruz. I 

Bütün temennimiz bu gibi taşkınların bir I 
daha zuhur etmemesi ve ilerdeki vukuu melhuz I 
bu gibd taşkınları önliyecek Çekerek üstündeki Al- I 
sancak Barajının etüt ve projelerinin ikmal edil-
<miş olması da göz önünde tutularak hiç olmaz- I 
sa îkinci Beş Yıllık Plâna alınmasını, Hükümet I 
erkânından ve ilgili bakanlardan istirham ediyo- I 
rum. I 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın îmar ve îskân Bakanı I 

Haldun Menteşeoğlu, buyurunuz ©fendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, değerli mületvekilleri; I 

I sayın arkadaşım Nevzat Şener, Amasya'da vuku-
bulan su baskınının iras ettiği zararları ve Hü
kümet âzası arkadaşlarımın vaka mahalline gide
rek aldığı tedbirler ve direktiflere temas buyur
dular. Bir âfet hâdisesi olan bu konuda îmar ve 
iskân Bakanlığı olarak aldığımız kararlar* ted
birler ve yardımlar konusunda Yüce Heyetinize 
kısaca bilgiler sunmayı zaruri ve faydalı telâkki 

I etmiş bulunuyorum. 
I Amasyamızm aşağı - yukarı 10 köyünü su 

basmış, aşağı - yukarı 30 bin dönüm yer, arazi 
I sular altında kalmış ve 200 binanın tahliye za-
I rureti hâsıl olmuştur. Bu afetzede vatandaşla

rımızın âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Amas
ya Valiliği emrine 15 000 lira gönderilmiştir. 
Bakanlığımın teknisyenleri, binalarda vukubulan 
hasarları tesbit faaliyetine devam etmektedirler. 
Bu tesbitlerin neticesinde, 7629 sayılı Kanunun 
hükümleri çerçevesi içinde evleri hasara uğramış 

I olan vatandaşlarımıza bu yıl inşaat kredileri ve-
I rilerek sağlam bir yuvaya kavuşmaları tedbiri alı-
I nacaktır. 
I Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Tür-
I kiye - Suriye sınırı üzerindeki gümrük kapilarm-
I da Türk hacılarından yersiz alınan paralara dair 
I demeci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
I nun cevabı. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili 'Sayın Ferda 
I Güley, Türk - Suriye hududu üzerindeki gümrük 

kapılarında vukua gelen bir yolsuzlukla ilgili 
I olarak gündem dışı söz istemiştir. 
I Buyurun Sayın Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım; Yüce Meclisin bilmesi ve sayın Hükü-

I metimizin hemen gerekli tedbirleri alması lâzım-
I geldiğine inandığım ve bundan dolayı da âcil va-
I sıflı gördüğüm bir konuyu Yüce Huzurunuza 
I gündem dışı bir konuşma ile getirmeye mecbur 

kaldım. 
I Otobüs ve araçların önüne geceleri maskeli 
I haydutlar çıkarlar, yolcuları soyarlar. Gazeteler 
I de bunları manşet yapar, yazarlar, okuruz ve 
I öğreniriz. Çok şükür son birkaç haftadan beri bu 

çeşit olaylar sık sık olmamaktadır. Hükümetimiz, 
I içişleri Bakanı arkadaşımız asayişle ilgili olarak 
I muhalefetin tenkidlerine de kulak vererek ciddî 
I tedbirler almıştır, almaktadır. Buna rağmen ben-
I deniz Yüce Meclise ve Hükümete bir iddia ve if-
I şada bulunacağım. 
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Son bir haftada, 10 gün içinde 579 otobüs ile 
seyahat eden Türk vatandaşı soyulmuştur. Hem 
de aynı yerde soyulmuştur, hem de Devlet me
murlarının gözleri önünde soyulmuştur. Jan
darması ile, gümrük memurları ile, enformasyonu 
idare eden turizm, memurları ile ve Sağlık Ba
kanlığına bağlı sağlık muayene ve kontrol ekip
lerinin önünde, yani Devletin önünde soyulmuş
lardır. 

Muhterem, arkadaşlar, bu sene 39 315 vatan
daşımız hac farizasını eda etmek üzere Hicaza 
gitmiştir, rekor bizdedir. 

Dinimizin emrettiği şartları haiz olan va
tandaşlarımızın hac farizasını eda etmesi tabiî bir 
şeydir, haklarıdır ve bu haklarını kullanmışlar
dır. Saygıyla, karşılarız. Bu vatandaşlarımız
dan 34 bini karadan gitmiştir ve tabiî karadan 
dönmüş olacaktır. Geri kalanı başka yollardan 
gitmişlerdir. Karadan giden hac yolcusu vatan
daşlarımız ya Eeyhanlı'daki Cilvegöz kapısından 
Suriye'ye giderler yahut da Antcp'in, Kilis'in 
Tibil kapısından girerler ve çıkarlar. Orada 
jandarma vardır, bütün hudut jandarmanın 
emanetindedir, orada enformasyon büroları var
dır, orada sağlık kontrol muayene ekipleri vardır 
ve orada gümrük muayene memurları vardır. İs
terdim ki bu dört bakanlığı temsil eden arkadaş
larımız da Sayın Devlet Bakanlarımıza ilâveten 
bugün burada bulunsunlar. Muayene olurlar, 
giderler, hac farizasını eda ederler, çoğu yorgun, 
çoğu hasta, çoğu vatan hasreti içinde vatana dö
nerler, 'aynı kapılara gelirler. Ne olacak? Mua
yene olacaklar, gümrük muayenesi olacaklar, sağ
lık muayenesi olacaklar ve kendilerine saygı ile 
vatanınıza buyurunuz denecek. 

Bakınız hâdise nasıl olmuştur. 579 otobüs 
Soyuldu dedim. Bunlardan 31 Mart 1967 gece
sini 1 Nisana bağlıyan gece (Tnbıl) kapısına, 
gümrük kapısına 77 tane otobüs gelir dayanır. 
Jandarmalar kordon yapmışlardır. Otobüsler 
'tek tek muayene olma noktasına ve valtana gir
me noktasına tek tek yaklaştırılır ve jandar
ma 'kordonunun içinden geçerelk. Bir otobüs 
'geçer, göreceği muaımclo muayene mi, kontrol 
mu! Hayır. Bir tek muayenesi vardır, para top
landı mı, bu para otobüs basma ikiıbin liradır. 
Yani 40 kişilik ise otobüs 50 şer lira verilmiş 
olacak. 34 kişi ise şu kadar vermiş olacak ve 

ilâhiri.. Muhterem hacılarımız bu parayı verme
ye mecburdurlar. Çünkü bu para resmen iste
nilmektedir. Her ne kadar makbuz verilmemek-
toyse de Devletin temsilcilerinin huzurunda is-
Itenikncktedir. Devletin jandarması oradadır 
kordon halinde duruyor, Devletin gümrükçü
leri oradadır, enforımasyoncuları oradadır, sağ
lık kontrol ekipleri oradadır. Ne yapacaik bun
lar? Muayene edecekler. Etmiyorlar, diyorlar 
ki, iki bin lira vereceksiniz. Vcrmesclcr bu mu
ayeneler olacak. Bu muayeneler olunca her oto-' 
ibüsteki bir vatandaşa beş dakika ayrıldığını 
kabul ediniz, daha uzun sürer ya, bir otobüsün 
ne kadar kalacağı, kaç saat o hasta, yorgun, 
bitap, hasretzede vatandaşlarımızın orada ka
lacaklarını hesabediniz. Bunu kimse göze ala
maz. Makbuz yoktur, ama Devlet vardır, hepsi 
çıkarır parayı verirler, içlerinden sadece bir ta
nesi götürür, bu parayı ilgili Devlet Gümrük 
me.muruna verebilir. Hepsi teker teker değil, 
birisi götürüp verebilir, parayı götürüp verir
ler ve böylece o otobüsler oradan geçer. Aynı 
ıgünün gecesinden bir evvelki gece 150 otobüs 
daha aynı şartlarla o huduttan geçmiştir. Bu-
ıgünkıü gazeteler yazıyor: 579 otobüsle 20 301 
hacı vatana dönmüştür. Kara yolundan. Demek 
aynı usule tabi tutulnmşlarsa (2 000 X 579 = 
1 158 OOO) lira vatana ayakbastı ücreti öde
mişlerdir. Suriye'ye gidiyorlar/ ayakbastı ödü
yorlar, Ürdün'e giriyorlar ayakbastı' ödüyor
lar, sonra Suudi Araibistan'a gidiyorlar 450 
liradır orada ayakbastı dediğimiz ücreti onu 
lödüyorlar. Zaten 800 Mart yani 2 400 lira civa
rında bir para götürebilirler. Bunun bin li
rasını yolda sari' etmişlerdir. Geri kalan 1 400 
lirası da çok masraflı olan oradaki bir haftalık, 
on günlük ikametleri ile ilgili olarak sarfedile-
cektir... Bunlar dönüyorlar. Acaba geçici hasta-
hlk Türkiye'ye giriyor mu? Bunun kontrolü 
için orada bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının ilgili ekibi oradadır, faıkat bu va
zifeyi yapmamaktadırlar. Enformasyon yani 
turizm yönünden görevli bir büro vardır. Onun 
maaşlı memurları vardır. İlgili değildir ama 
oradadırlar. Bir jandarma müfrezesi kapının iki 
tarafının tutmuştur silâhlı kordon halindedir 
ve otobüsler bu kordonun içinden geçmektedir
ler. İçişleri Bakanlığı oradadır. Gümrük - Te
kel Bakanlığı oradadır. Yani. 
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BAŞKAN — Sayın Ferda Gülcy, biraz ihti
sar ederek konuşunuz, zira beş dakikalık müd
detiniz geçmektedir. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yani Dev
let oradadır, vatandaşlar bir dinî farizeyi ye
rine getirerek vatana dönmektedirler. Bu eş-
/kiyaların hiç biri maske takmış değildir, perva
sızdırlar. Çünkü bizzat Devletin himayesi altın
dadırlar. Devlettir diyemem, Yüce Devletimi 
Ihımdan tenzih ederim. Ama bütün kadroları 
ile Devlet oradadır. Bu bir vakıadır, reddi gay-
rimümkün bir vakıadır. Avrupa Turizm acen-
•tası, ki Konya dan harekat etmiştir, onda lis'tesi 
vardır. Kaç tane turizm acentası varsa hacca 
giden vatandaşlarımızın isimleri listeler halin
de bu acentalardadır ve şüphesiz vize eden Hü
kümetin elinde olması lâzımdır. Bunlar dinle-
nildiği takdirde bu soyguncular, bu maske tak
ımadan Devletimizin şeref ve itibarını bir hudut 
lüzerin'de hacılarımızın üstünde tatbik eden bu 
cşkiyalarm yakalanması tabiî bir şeydir, Bu
nu Hükümete önemi ile arz ediyorum. Zira 
daha henüz 34 000.hacımızdan 20 000 i yurda 
dönmüş, 14 000 i dönmek üzeredir. Daha 570 
(O'bobüslü'k hacı gelmektedir. Daha bir milyon 
158 bin liralık bir soygun daha yapılacaktır. 
Bunları önlemek ve yapılmışları derhal kanu
nun pençesine teslim etmek üzere Hükümetin 
gerekli tedfoiricri almasını önemle rica eder ve 
arkadaşlarımı saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sadık 
Tekin Müf'tüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım, Ferda Güley arkadaşımızın 
'gündem dışı huzurunuza getirdikleri meseleler 
üzerinde kelimenin tam ve kâmil anlamında ge-
rclkli hassasiyetin gösterileceğini ve derhal ta
kibata geçileceğini ve böyle bir vakıanın bu
gün bir ihbar telâkki edilerek gerekli tahkika
tın icrası için emir verileceğini saygılarımla arz 
etmek isterim. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Efendim gündeme geçiyoruz. • 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Zaptı sabık 

hakkında söiz istiyorum. 

•BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz maa
lesef veremiyeceğim. Eğer 95 nci maddeye gö
re söz isterseniz onu da bir tetkike tabi tutma
mız icabediyor Sayın Celâl Nuri Koç. 

OELÂ NURİ KOÇ (Kars) — Tavzih sade
dinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim,, bu husus tetki
ke muihtaç. Gündem dışı söz ise umumiyetle üç 
kişiye veriliyor. Bir tehacüm vardı, bir hafta 
'evvelden süz istiyenlere bile söz veremedik. Size 
•gündem dışı söz veremiyeceğim ama 95 e göre 
söz istiyorsanız tavzih sebebi ile onu da tetlkik 
etmem icalbediyor. Yine bu celse söz vereımiye-
ceğim. 

4. — Haklarında öncelikle görüşülme haran 
•verilen işler dışında- gelecek Birleşimin ilk saatin
de ele alınacak konulara dair Başbakanlığın açık
laması. 

BAŞKAN — 31 . 3 . 1967 taıChli Birleşimde 
kabul edilen karar gereğince 10 Nisan 1967 Pa
zartesi günü, gene 31 Mart tarihli gündemdeki 
sıralarına göre 1 nci görüşülmesi yapılacak iş
lerden o gündemdeki sıra numaralarına göre, 
2, 3, 4, 5, 6, ve 7 sıra numaralarında kayıtlı olan 
işler, yani: 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci mad
desinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ek
lenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge-
eöci bir madde ekliyen 350 saydı Kanunun de
ğiştirilmesine dair, 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci mad
desinin değiştirilmesine dair, 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı 
Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında, 

1076 sayılı İhtiyat Subayları ve ihtiyat As
kerî Memurları Kanununun 14 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında, 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» kelimele
rinin çıkarılması hakkında, ve 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 
yapılmasına dair kanun tasarıları da bir saatlik 
süre içinde görüşülecektir. 
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4. — GÖRÜŞ 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında, kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından 7 §er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/338) (S. Sayısı : 234) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüşmeleri
mize dünkü birleşimde kaldığımız noktadan de
vam edeceğiz. Birinci madde üzerinde beş arka
daş görüşmüştü. Şimdi söz sırası Sayın Kemal 
Şensoy'dadır, buyurun. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 
Karadeniz, Trabzon Teknik Üniversitesi ile 
alâkalı tasarının 1 nci maddesine: (Bir fakül
tenin kuruluşunun tamamlanması; ö fakültenin 
kadrosunda, Profesörler Kurulunu teşkil edecek 
aylıklı en az 6 profesörün bulunmasına bağlıdır.) 
şeklindeki bir fıkranın ikinci fıkra olarak ilâve 
si istenilmekte ve esbabı mucibe olarak denil
mektedir ki, 6594 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, iki fakül
tesinin kuruluşunun ikmali ve tedrisata açılma-
siyle Üniversiteler Kanununda musarrah bütün 
hak ve vecibelerle hükmi şahsiyeti iktisabeder. 
Şimdi bu maddeye okuduğum şekilde bir fık
ra ilâvesinin zaruri olduğuna şu noktadan gi-
dlilmefetedir: Denmektedir ki, «Üniversiteliler Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinde (Ordünar-
yüs profesör veya profesör sayısı 5 i geçmi-
yen fakültelerde profesörler kurulu kurula
maz.) Binaenaleyh, geçici 4 ncü maddede böy
le bir hüküm mevcut iken tatbikatta birtakım 
tereddütler hâsıl olmakta ve bu tereddütleri 
izale maksadiyle de bu ikinci maddeye bir fık
ra ilâve edilmek suretiyle bu tereddütleri or
tadan kaldırmak lâzımdır.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bendeniz bu ka
naatte değilim. Eğer Üniversiteler Kanununun 
geçici 4 noü maddesinde mevcudolan hüküm 
gayet sarih ise ve asıgari beş profesörü olmı-
yan bir fakültenin açılmasını ortadan kaldı
ran bir hüküm sevk etmişse ve bu da binneti-
ce bir üniversitenin istiklâliyetine mâni olan 
bir hüküm mahiyetinde ise, böyle bir hükmün 

İÜLEN İŞLER 

ayrı bir madde halinde tedvinine lüzum ve 
zaruret yoktur. Trabzon Üniversitesi kurulmuş 
ve faaliyete başlamıştır. 0994 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinde, iki fakültesinin kuruluşu
nun ikmali ve tedrisata açılması ile Üniversi
teler Kanununda musarra/h bütün hak ve ve
cibelerle hükmî şahsiyet iktisabeder, dendiğine 
göre, Trabzon Üniversitesi istiklâliyet veya 
hükmi şahsiyet iktisabetmiştir şeklinde hâdi
seyi mütalâa etmeye mecburuz. Üniversite ted
risata baş]amış fakat geçici dördüncü maddedıe 
zikrolunan beş profesör her bir fakültede mev
cut değil, şu hale öyle bir hüküm getire
lim ki, 4 ncü maddeye paralel olsun ve 4 ncü 
maddedeki müphemiyet ortadan giderilsin. Bu
nun mânası şudur, arkadaşlar: 

Bir çocuk doğmuştur, nüfusa tescili yapı
lacaktır, nüfus memuru diyor ki, bunun her 
ne kadar tescil muamelesi yapılacaksa da bu
nun doğumunda ebenin yardımı olmamıştır, 
abesiz doğmuştur. Bu kadar garip bir durumla 

• karşı karşıyayuz. 

İki fakültesinin kurulması ile Tralbz'on Üni
versitesi hükmi şahsiyet kesbetmiş ise artık 
bir fakültesinin icrai faaliyette bulunması ve-
yahutta tedrisata başlıyabilmesi için altı pro
fesörün olması şeklindeki bir maddenin, bir 
fıkranın ikinci maddenin sonuna ilâvesinin hiç
bir mantıkî ve hukukî izahı olamaz. 

Şimdi biz demek istiyoruz ki, eğer geçici 
dördüncü madde kâfi ise, ikinci maddeye bir 
fıkra ilâvesi suretiyle bu maddenin aynen bir 
fıkra halinde tekrarlanması hukuk mantığına 
ve kanun anlayışına aykırıdır. Yok, bu fayda
sız ise yani burada bir müphemiyet mevcutsa, 
6 profesörü olmıyan bir fakülte resmen tedri
satta bulunamıyor ise ve bunun da bu şekilde 
olması arzu ediliyorsa o zaman geçmiş tatbi
katı tamamiyle gölgeliyor ve 4 seneden beri 
Trabzon Teknik Üniversitesinde talebe olarak 
okuyan talebelerin üniversite talebesi mi, yok
sa lise taleibesi mi oldukları hususunda tered
düde düşüyoruz. Hakikaten bundan derin tees
sür duyuyoruz. Mademki bir fakültede asgari 
beş profesörü olduğu takdirde bu fakülte ted
risata açılacak ve talebe yetiştirecekti. Neden 
dört seneden beri bu hususa riayet edilmedi 
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de şimdi âdeta bu teknik üniversitenin kalbine 
hançer gibi saplanan bu ikinci maddeye bir 
fıkra ilâvesine lüzum ve zaruret hissediyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, vaktiniz dol
du efendim. 

KEMAL ŞENSOY (.Devamla) — Bitiriyo-. 
rum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci maddeye bir 
fıkra ilâve edilmesi yolundaki bu maddenin ta-
anaımiıyle itayyedıiknesi, otfbadaın fcaldırılımaisı lâzım. 
Akdi talkcUrnde biz bu üniverailte ılejin, ünliversiitenıin 
faaliyete 'girdbilcm'esli üçüm (buraldıa 'gayret sarf eder
ken, emek sarf ederken bu üniversiteyi daha 
'beşiğinde doğmuş duruma düşeceğiz ve Yüce 
Meclis olarak bu vebali kabul edemeyiz. Bil
hassa Karadeniz bölgesinin bir miletvekili ola
rak bendeniz böyle hem üniversitenin istikba
lini tehlikeye sokan, hem hukuka, kanuna, mev
cut nizama aykırı olan böyle bir maddeye 
müspet rey vermiyeceğim. Bilhassa komisyon
dan istirham ediyorum, geçici 4 ncü maddeyi 
bize izah etsinler. Geçici 4 ncü madde sadece 
'bir formalitenin ikmalidir. Yoksa, bir üniver
siteye istiklâliyet verilmesine veyahut üniver
sitenin hükmî şahsiyet iktisabctmesine mâni 
olan bir madde değildir. Bunun izahı yapıl
madıktan sonra, mukni delilleri ortaya konul
madıktan sonra hele bizim çok üstümüzde 
çok kıymetli hukukçuların burada meseleyi 
ariz ve a/mfilk görüşmed'illöben sonra bu maddeye 
rey vermek kanaatime göre Karadenize ihanet 
olur. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde altı 
arkadaşımız konuştu, iki tane kifayet önergesi 
geldi. Komisyon 1 nci madde üzerinde söz is
tiyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — İstemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiyor. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ki

fayetin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde. Yeterlik 

önergelerini okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

1. Maddedeki müzakereler konuyu aydın
latmıştır. 

Kifayetin oya sunulmasını arz ederim. Say
gılarımla. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

"Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde 6 milletvekili ko

nuşmuştur. Bu madde üzerindeki müzakere
lerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Ozanda 

BAŞKAN •— Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın Kodamanoğlu buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yoagat) — Sayın 
arkadaşlarım, birinci maddenin bir fıkrasının 
lüzumsuzluğu üzerinde bilhassa birtakım arka
daşlarımız mâruzâtta bulundular ve bâzı te
reddütler izhar ettiler. Sayın komisyon ve Hü
kümet bunların hiçbirisine cevap verip, oy 
verecek olan bizleri tenvir etmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Küta'hya) — Dün izahat verildi. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bi
naenaleyh, yeterliğin aleyhinde oy kullanma
nızı rica ederim. 

Bugün konuşan arkadaşların mâruzâtında 
birtakım cevaiba değer noktalar vardır sayın 
komisyon üyeleri. Binaenaleyh oylarımızı isa
betle- kullanmamıza yardımcı olmanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerindeki ye
terlik önergelerini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Birinci madde üzerinde verilmiş dört tane 
'tadil önergesi vardır. Önergelerin hepsini evve
lâ okutuyorum. Bir tane daha geldi, aynı ma
hiyettedir, bunu da okutacağız. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab

zon'da bir üniversite kurulması hakkında Ka
nun ve buna ek 396 ve 535 sayılı Kanunun 
bâzı madelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının şifaen arz edeceğim sebeplerden, bi
rinci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısı âcil bir 

ihtiyacın karşılanmasını sağlamak için hazır
lanmıştır. Bu ihtiyaç da kısaca şudur: 
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Karadeniz Teknik Üniversitesine öğretim 
üyesi bulmakta Hükümet çaresizlik içinde kal
mıştır. Profesörler, doçentler, asistanlar ve 
diğer teknik elemanlar, Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin ödemekte olduğu ücretleri ca-
cip bulmakta ve İstanbul'da daha çok kazan
ma imkânına sahiboldukları için, Trabzon'da 
görev almakta isteksiz davranmaktadırlar. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyan 
gençlerimiz, öğretim üyesi eksikliğinden üzgün
dür, şikâyetçidir. Daha iyi yetişmek için Hü
kümetin gerekli tedbirleri almasını istemekte
dirler. Hükümetin ve kamu oyunun dikkatini 
'bu önemli ihtiyaca çekebilmek için de aylardan 
beri boykot halindedirler. Âcil tedbir alınmaz
sa, bir sömestre kaybetmeleri tehlikesi var
dır. 

Anamesele, üniversitenin malî mevzuatını 
ilgilendirdiği cihetle, tasarının 1 nci maddesi 
lüzumsuzdur. İhtiyaç duyulan hükümler 2, 4 
ve 5 nci maddelerle getirilmeye çalışılmıştır. 

Üniversite muhtariyeti gibi nâzik bir me
seleye değinen, çeşitli yorum ve tartışmaları 
davet edebilecek istidatta olan 1 nci maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Başkanlığa 
Karadeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili ta-

fearıda: 
1 nci maddeye, aşağıdaki 2 nci fıkranın da 

eklenmesini arz ve teklif ederim: 
fıkra 2 : «Bu kanunun geçici 3 ve 4 ncü 

maddeleri uyarınca profesörlüğe atananlar bu 
sayıya dâ'hil edilemez.» 

Erzurum 
İ. Hakkı Yıldırım 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesine eklenmesi tek

lif edilen fıkra, sözü edilen 6 öğretim üyesinin 
hepsinin profesör olması ve Karadeniz Üniver
sitesinin kadrosunda bulunması şartı var. 

Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi ge
reğince, öteki büyük üniversitelerimizden 2 yıl 
için geçici görevle Trabzon'da vazife alacak 
profesörler, bu fıkraya göne, Karadeniz Üni
versitesi kadrosunda olmadıkları cihetle, bun-
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larm sayıları ne olursa olsun, fakültenin ku
ruluşu tamamlanmamış sayılacaktır. 

115 sayılı Üniversiteler Kanununun 6 nci 
maddesine göre profesörler kuruluna, ders 
okutan doçentler üniversite gelişme ihtiyacı 
ve öızcl durumu göz önüne alınarak, ilgili ek 
fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim: 

Teklif: 
Ek fıkra* 
«Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanabil-

mesi; 115 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gere
ğince daimî veya geçici görevle bu fakültede 
çalışan O öğretim üyesinin bulunmasına bağ
lıdır.» 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Kemal Şcnsoy 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim de 

aynı mealde takririm vardı. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Sayın Başkan, takririmi geri alıyornırn. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yıldırım 

vermiş olduğu takriri geri alıyor. Takrir geri-
veril iniştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, benim de bir takririm vardı, dün verdim, 
ilk defa verdim... 

Sayın Başkanlığa 
GörLişülmektc olan 0594 sayılı Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Kanunun 2 nci maddesine 
eklenen fıkranın kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Fıkra eklenmesi... (Orta sıra
lardan «tay'mı istiyor» sesleri) 

Şimdi efendim, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın 
Mustafa Kemal Yılmaz, Sayın Kemal Şensoy ve 
Sayın Ahmet Şener birinci maddenin tasandan 
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çıkarılmasını teklif ediyorlar. Dördü de aynı 
dört mahiyette dört ayrı önerge. 

Sayın Komisyon bu tekliflere katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Birinci maddenin çıkarılmasına dair önergeleri 
oyunuza sunuyorum : Önergeleri kabul eden
ler... (Sol sıralardan «Komisyon ne diyor» ses
leri) Komisyon katılmıyor efendim, arz ettim. 

Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir efen
dim. önergeler reddedildi, şimdi fıkra eklenme
sine dair önergeleri okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi tekrar olundu) 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — izin ve
rirseniz açıklamak isterdim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfen kısa 
olarak Sayın Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) Muhterem 
arkadaşlarım, 115 sayılı Kanunun altıncı mad
desi Profesörler Kurulunun ne şekilde teşkil edi
leceğini öngörmektedir. Kurulun adı her ne ka
dar Profesörler Kurulu ise de bu Kurulda pro
fesörler bulunacak ayrıca bir dersin öğretimi 
ile bağımsız olarak görevlendirilen doçentler de 
bulunacak. Bundan başka profesörü bulıınmı-
yan bir kürsünün yönetimi ile görevli doçentler 
de bulunacak, ayrıca profesör adedinin yarısı 
kadar da doçent bulunacak, kompozisyon bu. İs
mi Profesörler Kurulu ama içinde bazan doçent 
sayısı profesörlerden daha fazla olabiliyor. Bu 
hususu dikkatinize sunmak isterim. 

Şimdi Hükümetin getirmiş olduğu tasarıda, 
ise, iki anaunsurü dikkatinize sunmak istiyorum. 
Bunlardan birisi, 6 profesör bulunmadıkça, do
çent falan dâhil değil, 6 profesör bulunmadıkça 
fakültenin kurulması tamamlanmış sayılmıyor. 
Bu da kâfi değil, bu G profesörün muhakkak su
rette Karadeniz Teknik Üniversitesinin kadro
sunda aylıklı olması şartı koşuluyor. Şimdi bu 
temini mümkün olmıyan, zor bir şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversite
sine bağlı olarak kurulmuş bulunan Eczacılık 
Fakültesinde bugün bir tek kadrolu profesör 
vardır. Diğerleri doçenttir veya ek görevli profe

sörlerdir. Eğitim Fakültesinin durum da, üni
versiteye bağlı Eğitim Fakültesinin durumu da 
ayni şekildedir. Şimdi 115 sayılı Üniversite
ler Kanununun ilgili maddesinde, 62 nci mad
deye göre bir üniversite öğretim üyesi, profesör 
veya doçent ilgili organların iznini almak sure
tiyle başka bir üniversitede, yeni kurulan bir 
üniversitede iki yıl çalışabilmektedir. Şimdi bu 
maddeyi işletmek suretiyle Karadeniz Teknik 
Üniversitesine böyle seçkin öğretim üyeleri da
vet edeceksiniz, bunların çoğunluğu genç ye
tişmiş doçentler olacaktır, fakat bu doçentlerin 
oradaki mevcudiyeti bir fakültenin kuruluşunun 
ikmali tarifini > tamamlamış olmıyacaktır. Mu
hakkak surette kadroda bulunması ve profesör 
olması şartını koşuyor. Bendeniz de bu hükmü 
daha da yumuşatarak hem Üniversiteler Kanu
nunun muhtariyet espirisine uygun hale getir-
mclk, hem de Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
Özelliğini ve âcil ihtiyacını dikkate almak isti
yorum. Eğer teklifim kabul edilirse orada çalı
şan profesör veya doçent, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi kadrosunda olanlar dâhil, ama is
tanbul Üniversitesinden iki yıl için gelenler de 
dâhil, hepsinin sayısı altı olduğu zaman fakülte 
kurulmuş olacaktır. Bana bu son derece mantıkî 
ve hizmet arzularına uygun görünmektedir. Tek
lifimin kabulünü rica ederim.-

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon öner
geye katılıyor mu? 

C4EÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılmıyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

önerge kabul edildiğine göre, komisyon fül-
hal katılıyor mu önergeye ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (istanbul) — önergenin komisyona 
verilmesini rica ediyoruz. («Olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi istiyor.. 
Mütalâasını söylemek üzere önergeyi istcyeb:lir. 
Henüz filhal katılıp katılmıyorum demiyor, 
tetkik etmek üzere istiyorlar. 

İkinci maddeye geçiyoruz. Birinci madde 
önerge dolayısiyle encümende tetkik ediliyor. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
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Madde 2. — Aynı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu ücretler hakkında 10 . 2 . 1958 tarihli 
ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde, Sayın 
Hasan Ünlü söz istemiştir. Buyurun efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun tasarısının hazır] an
dığı bir sırada üniversite mensuplarından so
rulmuş ve bu hususta bir kanun tasarısını ha-
zırlıyan Profesör Nâzım Terzioğlu'nun kanun 
tasarısından Hükümet tamamen istifade ede
memiştir. Bir kısım maddeleri olduğu gibi 
kabul etmiştir ve bir • kısım maddelerinden 
ise sebepsiz olarak her hangi bir gerekçe de, 
her hangi bir hüküm de ifade etmeden isti
fade etmek istememiştir ve bu hükümlerden 
neden istifade etmek istememiş olduğu husu
sunu da açıklamamıştır. 

Şimdi ikinci maddede şöyle bir hüküm var-
d|ır : «Bu ücretler hakkında 12 . 2 . 1958 ta
rihli ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükümleri uygulanmaz.» Şimdi bu ücretler 
neye dairdir? Bu hususta bir sarahat yok. De 
min isminden bahsettiğim profesör bu ikinci 
maddeyi şu şekilde tanzim ediyor : 

Madde 2. — 27 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 
sayılı Kanunun üçüncü ve geçici altıncı mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim heyeti; profesör ve doçentlerden, öğ
retim yardımcıları da öğretim görevlileri, rek
törler, mütehassıslar, mütercimler ve asistanlar
dan teşekkül eder. 

Geçici Madde 6. — Karadeniz Teknik Üni
versitesinin tesisi hazırlıklarımda ve bu Üniver
site tüzel kişilik kazanmcaya kadar Üniversite
nin kuruluşu ile ilgili olarak öğretim ve idari 
işlerine taalluk eden hususları incelemek üzere 
Millî Eğitim Bakanlığınca teşkil olunacak mer
kez kurulunda çalıştırılacak üniversite men
supları ile maaşlı veya ücretli Devlet memurla
rına Bankalar Kurulunca tesbit edilecek miktar
da ücret vermeye Millî Eğitim Bakanı yetki
lidir. Bu ücretler, Üniversiteler Kanununa göre 
öğretim üyelerine verilen tazminata halel ge
tirmez ve bu ücretler hakkında 28 . 2 . 1958 

tarih ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükümleri de uygulanmaz.» 

Şu duruma göre benim kanaatim şudur: 
Hükümet bu tasarısında bu maddeyi şu sebep
ten dolayı alamamıştır. Üniversiteye memur
lar tâyin edilir, profesörlerden başka uzman
lar tâyin edilir, öğretim üyeleri tâyin edilir. 
Şimdi tasarıyı hazırlayan ve Hükümet tasarı
sında istifade edilmesini istiyen Profesör Ter
zioğlu'nun bu merkez kurulundaki gayesi ile 
doğrudan doğruya üniversiteyi Hükümetin em
rinden kurtarmak ve geçici olmasına yani muh
tariyet kazanmcaya kadar bu devre içerisinde 
de Millî Eğitim Bakanlığının bu üniversite üze
rinde lalettayin bir tasarrufta bulunmamasını 
temin etmek için bir hüküm hazırlamıştır. Fa
kat, Hükümet bu üniversiteye tâyin edilecek 
profesörlerden gayrı diğer öğretim üyeleri, uz
manları ve hattâ birtakım memurların da üze
rinde yetkisini kullanmak ve üniversite muhta
riyeti ileride tahakkuk ettirildiği takdirde bu 
yetkiyi kullanırken bir suistimale meydan veril
miş olacaktı ve öğretim üyleri de şüphesizdir ki, 
görevlerinde bu suiistimalin tesiri altında tama-
miyle serbest hareket etmemiş olacaktır. Bu 
husus sakıncalı olarak görülüyor. Ve bence 
madde de profesörün tanzim ettiği ikinci mad
de şeklinde kabul edilmesi yerinde olacaktır. 
Sayın komisyon Hükümetim getirdiği tasarıdaki 
maddeye aynen katılmıştır. Bu profesörün tan
zim ettiği tasarıda mevcudolan ikinci madde 
şeklinde kabul ederek.. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü vaktiniz doldu 
efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Bitiriyorum, 
efendim. 

Kabul ederek Yüce Meclisin huzuruna ge
tirmesini ve kurulmuş bir üniversitenin pole
mikler dışında tutulmasını Yüce Meclise arz ve 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, ikinci madde üze

rinde başka söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, önerge hakkındaki mütalâanız? 
Uimıumi Heyetçıe kalbul eidilen önıergeye filhâl' 
katılıyor musunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET YARDIMCI (İstanbul) — Biz komisyon 
olarak... 

BAŞKAN — Mikrofonla lütfen, Sayın Yar
dımcı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET YARDIMCI (İstanbul) — Komisyon ola

rak önergeye filhâl katılmıyoruz. Bu madde 
için verilmiş olan önerge, bununla beraber, bu
nun gibi verilmiş olan önergelerin komisyonu
muza iadesini rica ediyoruz ve bu maddeleri ye
niden tedvin edecek komisyonumuz efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde ile ilgili başka 
önerge yok efendim. Birinci malddenin çıka
rılması teklif ediliyordu kabul edilmişti, bir 
tek tadil teklifi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET YARDIMCI (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Mustafa Ke
mal Yılmaz'in önergesine komisyon filhal katıl
mıyor. önergeyi tekrar oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... «(Anlaşılmadı» sesleri) Usul böy
ledir. 

Efendim, Heyeti Umumiye kararında tekrar 
ısrar ederse kabul edilmiş olur ve metne girer. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kanım, oylama sırasında içtima ziline basmanızı 
rica ederiz. Arkadaşlar salona gelsinler. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen önergeyi kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Efendim ,1 nci madde teklifte olduğu 
gibi kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Efendim, üçüncü maddede bir matbaa hatası 

olmuş. Sayın kâtip arkadaşımız bunu tashih 
edilmiş şekliyle okuyacaktır. Bilâhara ben de 
tavzih edeceğim. 

Madde 3. — 6594 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim heyetti profesörler ve doçentler, öğ
retim yardımcıları da; öğretim görevlileri, okut
manlar, uzmanlar, mütercimler ve asistanlar
dan teşekkül eder. 

BAŞKAN — Efendim, basılıp dağıtılan me
tinde «heyeti» kelimesi düşmüştür: «Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim profesörler ve do
çentler» diye gidiyor. Doğrusu şudur: «Kara
deniz Teknik Üniversitesi öğretim heyeti, profe
sörler ve doçentlerden, öğretim yardımcıları da; 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, mü
tercimler ve asistanlardan teşekkül eder.» 

Madde üzerinde Sayın ismail Hakkı Yıldı
rım, buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Takrir yazamadığım için arz ediyorum; «Öğ
retim heyeti» diye bir terim teknik değildir, 
«Öğretim üyeleri» denirse, diğer üniversiteler
le ilgili kanunlara uygun olur. O şekilde dü
zeltilerek oylanması için söz aldım, başka ma
ruzatım yoktur efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Üçüncü maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 

sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

(1) sayılı cetvele aşağıdaki kadrolar ek
lenmiştir. Bu kadrolardan öğretim görevlileri 
hakkında 30 . 6 . 1939 tarühli ve 3656 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi hükmü uygulanır. 

D. Adedi Unvanı Tutarı 

2 '5 Öğretim görevlisi 1 750 
3 15 ;» » 1 500 
8 15 Uzmtaın 700 
9 15 » 600 

10 15 » 500 

BAŞKAN — Efendim, 4 neü madde üzerin
de Sayın Abdüllbâri Akdoğan söz almış bulu
nuyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (İstanbul) — Efendim cetvel yan
lış okundu, onu tashih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sonradan onu taslhih edece
ğim. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 
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BAŞKAN —• Sayın Uzuner, kaydediyorum. 
Buyurun Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

arkadaşlarım, kabul ettiğiniz 1 nci maddedeki 
G profesörün bu sefer ismini, isim bakımından 
aşağıda 4 ncü maddede «öğretim görevlisi:» 
'olarak kabul ediyorsunuz. Bir defa bu iki ta
dil birbiri ile çelişme halindedir. Öğretim gö
revlisi, benden evvel izah etti bir sayın millet
vekili arkadaşımız, profesör olabilir, doçent 
olabilir. O bakımdan bir defa bunun tashihi 
gerekir. 

İkincisi sayı bakımındandır. Birinci madde
de kabul edilen «her fakültede 6 profesörün' 
bulunmasına -bağlıdır» tâbiri yanında bu sefer 
5 tane öğrotim görevlisi alınmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Altında 15 var. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Devamla) — Al
tında 15 var, ama bunun profesörle öğretim 
görevlisinden hangisinin olduğunu açıklamak 
icabeder. Bu bakımdan birinci maddedeki 
«profesör» tâbirinin «öğretim görevlisi» olarak 
değiştirilmesinde fayda vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu

runuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, dün bu ko
nuda takdim etmiş olduğum bir önerge ve
silesiyle ve önergem okunmadan önce görüşle
rimi izah için söz almış bulunuyorum. 

Yalnız elbette ki, komisyon benden evvel 
konuşan arkadaşımızın bir yanlış anlayışını 
burada tashih edecektir. Öğretim görevlisinin 
profesörle direkt bir münasebeti yoktur ve 
profesörler yerine vazife gören bir heyeti kas-
dediyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tatbikat gös
termiştir ki, Karadeniz Teknik Üniversitesine 
profesör temini çok güç olmaktadır. Her ne 
kadar bu kanun profesör temini hususunda bâzı 
kolaylaştırıcı hükümler getirmekte ise de, pra
tik fayda sağlıyacak hükümler getirmekte ise 
de yine de memleketimizin özellikleri nazarı 
itibara alınmadığında teknik üniversitede ho
calık yapacak ehliyette ve formasyonda şa
hısların birçokları o bölgeyi maalesef mahru

miyet bölgesi olarak kabul ettikleri için, baş
ka bölgelerde geniş avantajlar temin ettiklerin
den profesörlük unvanı 'tevcih edilse dâhi, 
profesörlük bu kanuna göre verilse dâhi adedi 
/bakımdan, miktar bakımından yeteri kadar 
elaman temin 'cdifemiiyoeGİktıir. Yük tauna'men öğre
tim görevliilıerlinin isuıtındakalac'alkitır. Bu yönden 
ve bendenizin son defa yaptığım seyaJhettc bâzı 
öğretim görevlisi arkadaşlarımızla görüştüğü
müzde buraya konulan kadroları kifayetsiz 
gönndk'bovJm. Milktar ibilbarı ite kifayeM'Z .gör
mekteyim. ve Yüksek Başkanlığa sunduğum 
bir önerge ile 5 aded 2 0Ü0 lik, birinci derece
de 5 aded 2 ,000 lik, unvanı «öğrettim görevlisi.» 
tutarı 2 000. İkinci dereecdekini aynen muha
faza ile üçüncü derecede mevcut adedin de 
20 ye çıkarılmasını arz ve teklif etmiş bulun
maktayım. Esasen üniversite bütün fakültele
rini de öğretime a.çmış değildir, önümüzdeki 
yıl, zannedersem programa göre, makina ve 
elektrik fakültesi ve belki aynı yıl eğer im
kân bulunursa, olmazsa 19G9 a intikal edebi
lir, orman fakültesi ve buna benzer bir - iki 
fakülte daiha açılacaktır. Bu fakülteler açıldı
ğında tedrisat yapabilmek için profesör sağla-
namıyacak, fakat öğretim görevlisine mutlak 
mânada, ihtiyaç duyulacaktır. Esasen gerekçe
de de belirtildiği üzere 33(5 sayılı Kanuna ekli 
kadro cetvelinde uzman kadrosu konulmadı
ğından, oradaki öğretim kadroları da kifayet
siz olduğundan bu takviye edici cetvelle üni
versitenin normal fonksiyonunu yapmasına gay
ret sarf edilecektir. Teklifimi özetlersem; bu 
dördüncü maddedeki cetvelde değişikliği ta-
zammun etmektedir. Birinci dereceden de 
5 aded aylık tutarı '2 bin lira olan öğretim gö
revi isine ihtiyacımız vardır, kanaatindeyim. 

Ayrıca 3 ncü derecedeki adedin de 20 ye 
çıkarılmasını arz ve teklif etmekteyim. Tat
bikatta ihtiyaç doğduğunda kanunu yetiştire-
miyoruz, işler aksıyor. Biraz geniş tutmakta 
fayda olduğu kanaatindeyim. Şayet bu görüş 
daha önce hâkim olmuş olsaydı böyle bir ka
nun Yüksek Meclise gelmemiş olacaktı. Mü
debbir bir davranış olacağı inancı içinde tek
lifimi sunmuş bulunuyorum. Kabulünü arz ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın M'esut 
Erez buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar, şimdi görüştüğümüz maddenin 
üniversitenin profesörleriyle veyahut profesör
ler kurulu ile direkt bir ilgisi yoktur. Sayın 
Abdülbâri Akdoğan arkadaşımızın beyanları 
ile de bir ilgisi yoktur. Çünkü profesör başka
dır, öğretim görevlisi başkadır ve öğretim gö
revlileri profesör unvanını haiz kişiler değil
lerdir, ve profesör bulmakta güçlük çekildiği 
içindir ki, öğretim görevlisi kadroları, tedris 
kadrosunu takviye için, ek kadro olarak ve
rilmektedir. Komisyonumuz Hükümet tasarı
sındaki 4 ncü maddede yazılı öğretim görev
lisi ve uzman kadrolarını esasen artırmış bu
lunmaktadır bu artırılmış şekliyle ihtiyaca kâ
fi geleceği kanaatindeyiz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 

istiyen yoktur. Yalnız bir değişiklik önergesi 
vardır. Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Karadeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili 338 

sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki tasarının 4 ncü maddesin
deki cetvelin şifaen arz edeceğim sdbeplerden 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzunor 

D. Adedi Unvanı Tutarı 

1 5 Öğretim görevlisi 2 000 
2 5 » » 1 750 
3 20 » » 1 500 
8 15 » » 700 
9 15 » » 600 

10 15 » » 500 

BAŞKAN — Saym komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

YARDIMCI (Trabzon) — Efendim, zaten Hü
kümet tasarısı 10 öğretim görevlisi olarak gel
miş idi. Komisyonda biz bunu, arkadaşımızın 
da buyurduğu gibi, 20 ye çıkardık. Binaenaleyh 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş,' 
tir. 

4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız bir matbaa hatası vardır, bunu tas
hih ediyorum. 1 sayılı cetvelin başlıkları sıra 
ile şöyle olacaktır: «Derece, adedi, unvanı, ay
lık tutarı.» 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 

sayılı Kanunun geçici 3 ncü ve geçici 4 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici madde 3, — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik 'keşfettikten sonra 
dışarda meslek çalışmaları, eserleri ve yaym-
lariyle tanınmış kimseler de ilgili fakülte pro
fesörler kurullarının 2/3 çoğunlukla yapacak
ları teklif, Senatoca uygun görülmek ve Millî 
Eğitim Bakanı tarafından onaylanmak suretiy
le usulüne göre profesör seçileibilirler. Bu mad
denin uygulanma süresi 10 yıldır.» 

BAŞKAN — Efendim, 5 nci madde üzerin
de söz alan arkadaşlarımız Saym Hasan Ünlü, 
ıSaym Nazmi Özoğul, Saym Talât Köfteoğlu, 
Saym Faik Kıribaşlı'dır. Yalnız beşinci madde 
bir çerçeve madde olarak iktifa edilmiş, mad
dede yer alan geçici maddeler ise, geçici 3 ncü 
ve geçici 4 ncü madde olarak ayrı ayrı tedvin 
edilmiştir. Binaenaleyh, ayrı ayrı müzakeresi 
icabetmektedir. Şimdi kanun tasarısının 5 nci 
maddesinde yer alan geçici 3 ncü madde üzerin
de müzakere cereyan edecektir, saym kâtip 
arkadaşımızın okuduğu kısım. 

Sayın Hasan Ünlü, buyurun söz sırası siz
de, 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Saym Öz-oğul, Yok. 
Sayın Kösooğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeç

tim. 

BAŞKAN — Saym Kmbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sizde vazgeçtiniz. 
Tasarının 5 nci maddesinde yer alan ge

çici 3 ncü madde ile ilgili bâzı tadil teklifle
ri vardır, onları okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici 3 ncü maddenin tasarıdan çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 

KütaJhya 
î. Hakkı Yıldırım 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karadeniz Teknik Üni

versitesiyle ilgili kanun tasarısının 5 nci mad
desinde zikredilen 'geçici üçüncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini dilerim. 

Yozgat 
Yusuf Ziya Banadmlı 

Geçici madde 3. — Karadeniz Teknik Üni
versitesi tüzel kişilik kazandıktan sonra dışar-
da meslek çalışmaları, eserleri ve yaymlariyle 
tanınmış kimseler de ilgili fakülte profesör
ler kurullarının 2/3 çoğunlukla yapacakları 
(teklif, Sena'taca uygun (görülmek suretiyle 
usulüne göre öğretim görevlisi olarak atana
bilirler. Bu maddenin uygulanma süresi 10 yıl
dır. 

ıSaym Başkanlığa 
Kanunun geçici 3 ve 4 ncıü maddeleriyle 

verilmek istenen profesörlük unvanının kaldı
rılarak yerine öğretim görevlisi unvanının ka
bul edilmesini arz ve teklif ederim. 

ıBurdur 'Tokat 
FdÜk Krrtbaşlı Ostmıan Saraç 

Edirne Sakarya 
Nazmi Özoğul Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Şimdi Sayın İsmail Hakiki Yıl
dırım, siz de bir önerlge vermiş siniz «5 nci 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim» diyorsunuz. Teklif 5 nci maddede yer 
alan Geçici 3 n'cü ve geçici 4 ncü maddelere de, 
yani hepsine şamil imi? 

İSMAÎL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
evet. 

BAŞKAN — Hepsine birden. Şu halde 3 
ncü ye de §amiıl. Önergeyi okutuyorum, 

Başkanlığa 
5 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 

Erzurum 
î. Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Arkadaşımijz*'bunu tavzih edi
yor, geçici 3 ncü ve 4 ncü maddelere şamildir 
bu çıkarılma teklifim diyor. 

Şimdi geçici 3 ncü maddenin çıkarıtaasını 
bu suretle iki arkadaşıraıız teklif etmiş oluyor. 
3iri Kütahya Milletvekili îsımıail Hakkı Yıldı
rım, 'biri Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım. Komisyon ıbu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YADIMCI (Trabzon) — Katılıyoruz, geçici 3 
ncü ve geçici 4 ncü maddelerin çıkarılmaisına 
katılıyoruz. 

BAŞKAN —• O zaman mıadde kalmıyor 
efendim zaten. Komisyon geçici 3 ncü madde
nin tasarıdan çıkarılması teklifine katılıyor. 
Bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Efendim geçici 4 ncü maddeyi okutuyo
rum. 

«Geçici Madde 4. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kazanıneaya kadar 
Üniversite dıişmda meslekî çallıımaları, eserleri 
ve yaymlariyle tanınmış kimseler, arasından 
aşağuda belirtilen şekilde profesör atanabilir. 

.a) Profesörlüğe 'atanacak adayın, mleslekî 
ve ilmî durumu hakkında bir raıpor hazırla
mak üzere, 5 profesörden kurulu 'bir heyelt teş
kil olunur. Bu heyetin üyelerinden üçıü Kara
deniz Teknik Üniversitesinin bütün fakülteleri, 
öğretim üyelerinin teşkil ettiği Karadeniz Tek
nik Üniversitesi Genei Kurulunca, diğer ikisi 
de, Karadeniız Teknik Üniversitesi Rektörünün 
isteği üzerine, tüzel kişiliği haiz üniversiteler
den 'birimin ilgili fakültelerinin profesörler ku
rulu tarafından seçilir. 

ib) Bu heyet tarafından aday hakkında 
müısbet rapor verilmesi halinde, (a) fıkrasında 
sözü geçen fakülte profesörler kuruluna, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ile ilgi
li fakültesinin dekanının da katılması sure
tiyle kurulacak heyelt, adayın profesörlüğe 
atanmasını uygun gördüğü takdirde, Millî Eğir 
tim Bakanına teklifte bulunur. Millî Eğitim 
Bakanının onaıumasiyle profesörlüğe atanma 
işlemi keısin'leşir» 

BAŞKAN — Efendim, isimdi bu okuduğu
muz Geçici 4 ncü ımaddenin de tasarıdan 'çı
karılması için yine Kütahya Milletevkili Sa-
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ym İsmail Hakiki Yıldırımı ile Erzurum Millet
vekili Sayın İsmail Hakkı Yıldırım birer öner
ge veriyor ayrıca. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (istanbul — Katılıyoruz. 

BAŞKAT — Komisyon katıldığına beyan 
ediyor. Bu önergeleri oya sunuyorum; İkabul 
•edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Şu 
halde 5 nci madde bu suretle kalmadığına gö
re 5 nci mıaddenin tasandan çıkarılmasını oya 
sunuyorum-. Kabul e-denlör... Etmiyenler... Ka-« 
bul edilmiştir. 

6 nci maddeye geçiyoruz, ki 5 nci madde 
olarak tedvin edilecektir. 

Madde 5. — İG Şubat 1065 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaikii çekikle 
değiştirilmiştir. 

MADDE 1. A) Erzurum Atatürk Üniver
sitesi kadrolarında ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 'bağlı olarak açılan Diyarbakır 
Tıp Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğ
retim üyesi, öğretmen görevlisi,, uzman ve asis
tanlarla 3 Haziran 19-16 tarihli! ve 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 7 Ekim 1960 tarihli 
ve 115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi 
gereğince geçici olarak görevlendirilen öğre
tim üyelerine bu görevi fiilen yaptıkları süre
ce her ay türlü istihkaklarından ayrı olarak 
brüt maaşlarının yüzde yüzü; bunlardan maaşı 
7 nci dereceden az olan asistanlara 7 nci dere
ce maaşın yüzde yüzü oranında mahrumiyeti 
ödeneği verilir. 

B) Karadeniz Teknik Üniversitesinde sü
rekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
tim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine tbu görevi 
fidlen yaptıkları surece, her ay bütün istihkaik-
larmdan ayrı olarak aşağıda gösterilen oran
larda mahrumiyet ödeneği verilir. 

>a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçentlerden maaşı 3 ncü derece veya 
daha az olanlara 3 ncü derece 'brüt maaşın yüz
de yüzü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara 
almakta oldukları ıbrüt maaşın yüzde yüzü, 

c) Öğretim görevlisi ve uzmanlara brüt 
maaşlarının yüzde yüzü, 

d) Asistanlardan maaşı, 7 nci derece ve 
daha az olanlara 7 nci derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 7 nci dereceden daha yukarı olanlara 
almakta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü, 

c) 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi ge
reğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde ge
çici olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, 
bu görevi fiilen yaptıkları sürece her gün için 
diğer istihkaklarına ve (B) fıkrasında yazılı 
mahrumiyet ödeneğine ilâve olarak (100) lira 
tazminat verilir. 

D) Bu maddede söz konusu olan tazminat ve 
ödenekler haıkkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üniversiteler
de geçici olarak 'görevlendirilenlere 10 Şubat 
1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
42 nci maddesinde kabul edilen geçici görev 
yevmiyesi verilmez. 

E) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesap hak teşkil 
cttaıez. 

F) Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler Üniversiteler Personel Kanununun 
yayınlayacağı tarihi izliyen aybaşına kadar de
vamı eder.. 

BAŞKAN — Efendim, 6 nci madde üzerin
de söz alan arkadaşların isimlerini arz edivo-
rum. 

Sayın Hasan Ünlü, Sayın İsmail Hakkı Yıl
dırım, Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Ali Rıza 
Uzuner, Sayın Nazmi Özoğul. 

Yalnız yüksek tasvibinizi almam iktiza 
eden bir husus var. Şimdi 31 Mart tarihli Bir
leşimde, gündemde bulunan öncelikle görüşül
mesi kararlaştırılan işlerden önce görüşülecek 
kanun tasarılarının bir saat içinde görüşülmesi 
kararlaştırılmış idi. Halen görüşmekte olduğu
muz kanun için de bu bir saat dolmuştur. Yal
nız Samsun Milletvekili Sayın Mclâhat Gedik 
görüşülmekte olan «Karadeniz Teknik Üniver
sitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurul
ması hakkındaki Kanunun bâzı maddelerine bi
rer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının bitirin
ceye kadar müzakeresinin devamına karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim.» diyor. Esasen 
yürürlük maddelerini saymazsak son maddeye 
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gelmiş bulunuyoruz. Bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

SÖz sırası Sayın Hasan Ünlü'de, buyurunuz 
c/Cendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Hakkı Yıl

dırım. 

ÎSMAlL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Efendim, bu görüştüğümüz 6 nci madde Kara
deniz Teknik Üniversitesinde, Atatürk Üniver
sitesinde ve Diyarbakır Tıp Fakültesinde istih
dam edilecek öğretim üyelerine ve yardımcıla
rına ödenecek tazminatları ihtiva etmektedir. 
Buna göre zaten bu bölgelerde çalışanlara her 
ay bin lira mahrumiyet tazminatı verilmekte
dir, profesörlere. En yüksek derecede olanların 
aylığı zanediyonım 2 750 liradır. 2 750 lirayı 
da bu kanunla ödüyoruz. Böylece 6 400 lira 
her ay para ödemiş olacağız. Ayrıca bu üniver
sitenin devamlı kadrosunda olmıyan, bu üni
versiteye geçici olarak ders vermeye gelenlere 
de her gün 100 lira bir hakkı huzur yahut da 
başka türlü bir tazminat ödüyoruz. 3 bin de bu 
olursa 9 400 lira para alacaklardır. Bu kanaa- ' 
timizce mübalâğalı bir rakamdır. 9 400 lira 
(idenek için çok mâkul izahlar bulmak lâzım
dır. Ayrıca bu üç. bin lirayı üniversitenin de
vamlı kadrosunda çalışan profesörlere değil de 
muvakkaten ders vermeye gelenlere ayrıca 
ödediğimize göre, bu, üniversitelerde öğretim 
üyesi olmayı teşvik edici nitelik de değildir. 
Ayrıca her gün dışardan gelenlere yüz lira öde
mek aksine bu üniversitenin kadrosunun teşek
kül etmesini belki de önleyici, engelleyici bir 
hükümdür. Bu itibarla kanaatimizce buna da 
lüzum yoktur. 

Biz bu durumu önlemek için bir teklifte bu
lunduk, bir takriri Başkanlığa tevdi ettik. Sa
dece aldığı maaşın yüzde yüz brüt miktarı ka
dar tazminat almasını kâfi gördük. Ayrıca, mu
kaveleli usul ile personel istihdamını da tesbit 
ettik. Mukaveleli usulle personel istihdamını 
teklif etmekten maksadımız da üniversiteye ha
kikaten çok lâzım ve bulunması şu ödenen üc
retlerle müşkül olan, güç olan değerli ilim 
adamlarını celbedebilmek, onlara araştırma ve 
öğretim vazifelerini yaptırmayı mümkün kıla
bilmektir. Bu teklifimiz kabul edilirse kanaati

mizce Karadeniz Teknik Üniversitesinin persp-
nel işi temelinden halledilmiş olacaktır. Kabu
lünü dilerim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri' getirilmiş bulunan ta
sarının 6 ncı maddesi ile, Erzurum Atatürk Üni
versitesi kadrolarında ve Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesine bağlı olarak çalışan Diyarbakır 
Tıp Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğ
retim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve asis
tanlarla 3 Haziran 104G tarihli ve 493G sayılı 
Üniversiteler Kanununun 7 Ekim 1960 tarihli 
ve 115 sayılı Kanunla değişik G2 nci maddesi / 

gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim 
üyelerine bu görevi fiilen yaptıkları sürece her 
ay her türlü istihkaklarından ayrı olarak brüt 
maaşlarının yüzde yüzü; bunlardan maaşı 7 nci 
dereceden aşağı olan asistanlara 7 nci derece 
maaşının yüzde yüzü oranında mahrumiyet öde
neğinin ödeneceği, (B) maddesinde do yine bir 
mahrumiyet ödeneği verileceği ve bunun dışın
da yine maddenin devamında ayrıca tazminat da 
ödeneceği gibi yeni malî hükümler getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunları 
muvacehesinde belirtilen yerlerde üniversite dı
şında idari, adlî ve malî sahalarda vazife gören 
diğor âmme hizmetlileri de mevcuttur. Bunlara 
maaşlarının yüzde yüzü nisbetinde bir ilâve ya
pılacaksa, bu ilâvenin mahrumiyet zammı şek
linde getirilmiş olması diğer idarceelleri cidden 
üzecektir. Evvelâ bu noktaya değinmek istiyo
rum. Eğer maaşlarına bir ilâve yapılacaksa bu 
mahrumiyet ödeneği değil, ilmin, irfanın icabet
tir diği bir tazminat olmalıdır ve ismi de böyle 
bir malî kanun hükmiyle bu şekilde tasrihan 
çıkmalıdır. Bunun böyle olmasında fayda var
dır. 

Diğer taraftan Hükümetin getirmiş olduğu 
tekliften başka bir değitirgc ile ödenecek olan 
yüz lira günlük tazminatın diğer istihkaklarına 
ilâveten her gün ödeneceği tasrih edilmiştir. İs
tihkakın, yıl 365 veya 3G6 oluşuna göre ödevle
rinin devam ettiği sürece her gün ödenmesi me
selesi, bizim şahsi kanaatimize göre ne hak ve 
nasfet kaidelerine ve ne do cari diğer üniversi
telerde ödenmekte olan şekline uymamaktadır. 
Daha dört beş ay evvel burada gece öğretimi 
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yapacak kimseler için böyle bir şey kabul ettik. 
Ders verdiği müddetçe diye burada uzun müna
kaşalardan sonra kabul ettik. Şimdi de bakıyo
ruz, 365 ve 36G gün devam ettiği sürece veya 
yukardaki anlamda anladığınız takdirde, ders 
kesimine kadar alacağı anlaşılmaktadır. Bir ta
raftan böyle bir madde kabul edip diğer tarafta 
aykırı bir madde kabul etmek, kanunun hiç ol
mazsa tekniği ve tatbikattaki reaksiyonları na
zarı itibara almaraktan doğru değildir, arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Kirbas.li vaktiniz doldu, 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bu bakım
dan bu noktalar üzerinde tekrar teemmül edil
mesini, eğer icabediyorsa Hükümet tasarısının 
tasrih ettiği şekilde maddenin kabulünü istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon adına söz 
istenmiştir. Buyurun Sayın Mesut Erez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; evvelâ bir noktada vuzuha var
malıyız. Sadece üniversitelerde değil, bilcümle 
âmme hizmetlerinde hizmetin iyi görülme
sini arzu ediyorsak, hizmeti iyi ödemek mec
buriyetindeyiz. Binaenaleyh, Karadeniz Tek
nik Üniversitesi içiiı de bu presip caridir. Eğer 
bu üniversiteye hoca bulmak istiyorsak, bu 
üniversitenin bugün karşılaşmış olduğu dertle
rin çarelerini, devalarını araştırıp bulmak isti
yorsak burada görev alacak öğretim üyeleri
ne kendi ihtiyaçlarını karşılıyacak derecede 
ve onları Trabzon'a çekecek derecede bir para 
ödemek zaruridir. 

Muhterem arkadaşım ismail Hakkı Yıldı
rım, bu tasarıdaki geçici görev suretiyle, bu 
üniversitede tavzif edilenlere günde 100 lira 
ödeneceği fıkrasından hareket ederek, bu fık
ranın üniversitenin kendi kadrosunun teşek
külüne mâni olacak nitelikte bulunduğunu 
söylediler. Biz komisyon olarak aynı kanaatte 
değiliz. Muhterem arkadaşım da endişe bu-
yurmasmlar. Çünkü geçici olarak tavzifi temin 
eden 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
değişik 62 nci maddesindeki ilgili fıkra şöy
ledir : «Üniversite öğretim üyelerinden her 
hangi birinin ilgili fakülteler profesörler ku
rullarının teklif ve kararı ile başka üniver

site ve fakültelerin öğretim hizmetlerinde en 
çok iki yılı aşmamak üzere kendi kadrola
rı ile nakledilmek suretiyle görevlendirmeye 
rektörler yetkilidir.» Demek ki, Karadeniz Tek
nik Üniversitesinde geçici olarak görevlen
dirilecek öğretim üyelerinin bu görev süre
leri iki yılla tahdidedilmiş bulunmaktadır. 
Ve bu maddenin gayesi İstanbul Teknik ÜniL 

versitesinder. bâzı öretim üyelerinin şimdi oku
duğum fıkra gereğince görevlendirilerek Ka
radeniz Teknik Üniversitesine gitmelerini te
minden ibaretir. Bu meblâğ verilmediği tak
dirde bunların oraya gitmeleri de mümkün 
değildir, veya vâridolamaz. Çünkü bulun
dukları yerlerde kendi aldıkları ücretlerine, 
maaşlarına ve tazminatlarına ilâveten bu meb
lâğa tekabül eden bir miktarı oralarda gerek 
özel okullardan, gerekse diğer yerlerden al
dıkları paralarla buna tekabül eden bir mik
tarı temin etmektedirler. Siz bunu veya bu
nun üstünde bir meblâğ vermediğiniz tak
dirde oralardan ayrılmaları da vâridolamaz, 
muhtemel değildir. Bu bakımdan bu madde 
konulmuştur ve gayesi Karadeniz Teknik Üni
versitesine İstanbul Teknik Üniversitesinden 
bâzı öğretim üyelerini geçici olarak çekmek
ten ibarettir. 

Muhterem Kırbaşlı arkadaşım da bu mah
rumiyet zammına temas ederek bu mmtaka-
larda âmme hizmeti gören diğer memurlar ol
duğunu, üniversiteye mahrumiyet tazminatı 
verildiği zaman oradaki görevlilere de bu taz
minatın verilmemesi karşısında, bu vazifelile
rin üzüntü duyacaklarını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, ilk defa bir vazifeye 
tazminat veya ödenek veriyor değiliz. Farklı 
olarak çeşitli kanunlarımızda, çeşitli ka
nunlarda çeşitli vazifeler için ek ödenekler ve
ya tahsisat öngörülmüş bulunmaktadır esasen. 
Bizim de gönlümüz arzu eder ki, mahrumiyet 
•mıntakası addedilebilecek yerlerde bilcümle 
vazifelilere mahrumiyet tazminatı verilsin. An
cak bu bir personel reformu, bir Personel Ka
nunu veya Devlet Memurları Kanunu işidir. 
Kül olarak ele alınması icabeder. Bu prensip 
muvacehesinde âcil mevzuları halletmek için 
bazan böyle münferit kanunlarla Meclisin kar
şısına çıkıldığı oluyor ve bu da gayet tabiîdir. 
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Bu önümüzdeki tasarının bir fıkrasına dik
katinizi çekmek isterim, zannediyorum ki Sa
yın Faik Kırbaşlı'nm tereddütlerini bu izale 
edecektir. Bu fıkra da şudur : «Bu maddeye 
göre verilen tazminat ve ödenekler Üniversite
ler Personel Kanununun yayınlanacağı tarihi 
izliyen ay başına kadar devam eder.» Devlet 
Memurları Kanunundan ayrı olarak Üniver
siteler Personel Kanunu da çıktığı zaman bu 
'meseleler bir kül .olarak halledilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALİ KIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, böyle sık sık 
söz aldığım için bilhassa özür dilerim. Ancak 
bu kanunun yüksek komisyonda müzakeresi 
sırasında da üzerinde ısrarla durulan ve bütün 
üniversitelerimiz için halli büyük bir problem 
olan asistanlık meselesine orada da değinmiş
tim. Şimdi öğretim görevlisini halletmek için 
bâzı tedbirler getiriyoruz. Bunlar genel okrak 
tartışma konusu da oluyor. Asistanlık müesse
sesini bu üniversitede sağlam esaslara bağla
mazsak, bu ve buna benzer birçok kanunlar 
ilerde de mutlaka gelecektir. 

Bu üniversitenin ayrı bir özelliği vardıı. 
Teknik üniversite olması hasebiyle, teknik 
üniversiteyi bitiren gençler dışarda geniş çalış
ma şartları ve imkânları buldukları için is
tanbul Teknik Üniversitesi dahi asistan bul-

bettirdim, 263 s'ayılı Kanıma göre zamlı tu
tarları 7 nci derecenin 1 080; ki bendenizin 
vâki teklifim - dün akşam Başkanlığa sundu
ğum teklifte - 5 nci derece olması şeklindedir. 
Bu da 1 400 lira gibi bir meblâğa baliğ olmak
tadır. Yani arada asistanları cezbetmek bakı
mından 400 liralık bir fark vardır. Şayet tek
lif kabul edilirse zannederim ki, teknik üni
versiteyi bitirmiş gençlerimizin bir kısmı bu 
ünversiteye ilgi gösterecek ve asistan olmayı 
kabul edeceklerdir. Çünkü yevmiye kararna
mesini esas olarak hesabettiğimiz de bu raka
mın üstüne çıkmaktadır. Tatbikatta da bir re
alitedir ki, teknik sahada çalışanlar çok para 
kazanma imkânına sahiptirler. Ama asistanların 
arz ettiğim gibi yedinci derecede kabul eder
sek, yedinci dereceyi bir kıstas kabul eder
sek. yani «asistanların maaşı yedinci dereceden 
daha az olanlar» yerine «beşinci derece ve daha 
az olanlara beşinci derece brüt maaşının yüz
de yüzü; beşinci dereceden daha yukarı olan
lara almakta loldukları brüt maaşın yüzde yü
zü» şeklinde bir tadil yapmak imkânını bulur
sak zannederim ki, bu müessesenin yerleşmesi 
(bakımından ve üniversitenin gelecekte öğretim 
görevlisi sıkıntısını, gerçek mânada öğretim 
görevlisi sıkıntısını gidermek bakımından radi
kal bir tedbir almış oluruz. 

Önergem dün verilmiştir. Bugün geçici ola
rak görevlendirilenlerle sürekli olarak görev
lendirilenlere aynen teşmilini tazammun eden 
bir ikinci önerge de takdim ediyorum. Kabu
lünü istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi üzoğul. 

NAZMİ pZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, memleketimizde «Ha
kiki mürşit ilimdir» ibaresini vatan sathına 
yaymak için üniversiteler açmak istiyoruz. Fa
kat görüyoruz ki, bir Karadeniz Üniversitesi 
açılıyor, çok muhterem, çok kıymetli ilim 
adamlarımız, çok muhterem profesörlerimiz Hü
kümetin memlekette ilmi yaymak için açtığı 
bu üniversitelere gitmiyor, maalesef öğretim 
üyesi bulamıyoruz. İşte, öğretim üyesi bulabil
mek için bu 6 nci madde aldıkları brüt maa
şın yüzde yüzü kadar zammı öngörüyor, yani 
bunlara maddi imkân sağlamış bulunuyor. 

Bu kanunun birinci maddesi konuşulurken 
çok muhterem muhaliflerimizin üniversite do-

makta güçlük çekmektedir. Karadeniz Toknik 
Üniversitesi bu güçlüğü daha çok hissetmek
tedir. Ancak bunun yerine kaim olmak üzere 
uzmanlık gibi bir müessese düşünülebilir. Fa
kat bunun kariyerden yetişme öğretim görev
lisi temininde çok faydalı bir sistem olmadığı 
da aşikârdır. Temel olan asistanlıktır. Bunu 
(hallettiğimiz takdirde üniversitenin istikbali 
teminat altına alınmış olur. Bu bakımdan ben
deniz bu tasarı Geçici Komisyonda görüşülür
ken de üzerinde durmuştum, bu vesileyle bir 
kere daba durmak zaruretini hissediyorum. 
Gerek geçici olarak görevlendirilen, gerekse 
sürekli olarak görevlendirilen asistanlara ve
rilecek mahrumiyet zammı 7 nci derece esası 
üzerinden iki sınıfa ayrılmış. Bilhassa (d) 
fıkrasında «asistanlardan maaşı 7 nci derece 
ve daha az olanlar» diyor. Yukarda da aynı 
şey var, (A) fıkrasında. Sonunda bunu hesa-
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kunulmazlığma karşı gelindiği iddiaları zabıt
lara geçirildi Bir Hükümet ki, üniversitede 
öğretmen bulabilmek için imkânlar sağıyor, 
maddenin son paragrafında (Personel Kanu
nu çıkıncaya kadar bu altıncı madde uygulanır) 
diyor, bugün üçyüz bin memur sıkıntı içinde
dir; bu üçyüz bin memur Personel Kar unu
nu bekliyor, çok Sayın Hükümetimiz biran, ev
vel bu Personel Kanunu üzerinde çalışmakta
dır, inşallah yakında Meclisimize de geıccek-
tir. İşte küçük memurların bu imkânsızlıkları 
yanında, memlekette «Hakiki mürşit ilimdir» 
sözü muvaffak olsun diye Hükümetim is bu 
maddeyi getiriyor. Fakat yine tekrar ediyo
rum, zabıtlara geçmesi için konuşuyorum; 
üniversitenin dokunulmazlığına Hükümeti ti ge
tirdiği bu kanunun birinci maddesi ile - zabıt
larda vardır -karşı gelindiği ifade ediliyor. 
Ben bu konuşmayı dinlediğim zaman şu kana
ate vardım : Malûm, burada muhterem arka
daşlarımız konuşacaklar, akşama radyoda ko
nuşmacı arkadaşlarımızın .konuşmaları tekrar 
edilecek, sanki bu kanunla üniversitelerin, 
profesörlerin dokunulmazlığına bu Hükümetin 
mâni olduğunu ve müdahale ettiğini dinliyecek-
ler ve gerekli propagandalarını sağlamış ola
caklardır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne ilgisi var 
madde ile? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Madde ile 
ilgisi vardır. Çünkü yüzde yüz bir maddi im
kân sağlanmaktadır ve Hükümet de dokunul
mazlığa müdahale değil, bilâkis bunlara im
kânlar sağhyarak üniversitede ilim kürsüleri
ne davet etmek için para vermektedir. Birin
ci madde konuşulurken yine söz almıştım, za
bıtlarda vardır. Yeni üniversiteler açılmak 
için yakında kanunlarımız bu kürsüye gele
cektir, Meclisimize gelecektir. Çok muhterem 
üniversitelerin profesörlerinin memleketimizde, 
köyümüzde, kentimizde ilmin yayılabilmesi için 
şimdiden araştırmalara geçmelerini ve lüzumlu 
olan profesör, doçent ve yardımcılarını şimdi
den hazırlamalarını -bu madde dolayısiyle istir
ham etmekteyim. 

6 ncı madde yerindedir, kabulünü arz ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Sayın Köseoğlu, buyurun. 
TALÂT KOSEOĞİ.U (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan bâzı arka-
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I dallarım bu kanunda gösterilen ve kanunun esas 
ruh ve mahiyetinde olan ücretlerin artırılmasın
dan yakındılar ve fazla gördüler. Şimdi esas iti
bariyle konuşmacıların konuşmaları doğrudur. 
Fakat bu kanun köklü bir kanun değildir, köklü 
bir mahiyette tedbirler getirmiyor. Bu kanun ge
çici mahiyette bâzı tedbirler getiren bir kanun
dur, ismi üzerinde. Şimdi şikâyet ediliyor, gazete
lerde, efkârı umumiyede: Karadeniz Teknik Üni
versitesine ve Atatürk Üniversitesine gidilmiyor 
deniyor. Doğrudur, sıkıntı çekiliyor, kapanma 
tehlikesi var, «Asistanlar dahi profesörlerin kür
süsüne çıkmış ders veriyor.» deniyor. Bu böyle. 
Bunu gören sayın Hükümet bu geçici tedbiri al
mak lüzumunu hissetmiş ve bu kanunu getirmiş've 
bunun içinde bâzı geçici mahiyette para fazlalığı 
ile, ücret fazlalığı ile cezbedici bir duruma getir
mek istemiştir. 

Şimdi arkadaşlarımın endişelerini giderici yi
ne aynı kanunun 6 ncı maddesinin (E) ve (F) 
fıkraları bunu önlemiştir. (E) fıkrası ne diyor : 
«Bu maddeye göre ödenen tazminat ve ödenekler 
hiçbir suretle müktesep hak teşkil etmez.» Şu ha
le göre muvakkat bir zaman içindir. Bunun dı
şında bir müktesep hak tanımıyacaktır böylelikle. 
Geçici mahiyettedir, şu sıkıntıyı atlatalım diye 
getirilmiş bir kanundur. İkincisi; ne diyor (F) 
fıkrası : «Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler Üniversiteler Personel Kanununun ya
yınlanacağı tarihi izliycn aybaşma kadar devam 
eder.» Bu çalışma ile iş gören üniversitelerimiz bu 
şekilde bir personel kanunu çıktığı takdirde bu 
hüküm kendiliğinden ortadan kalkacak ve endi
şeler o zaman meydana geimiyecektir. Bu bakım
dan bu geçici tedbirlerin artık üzerinde köklü 
tedbiri ermiş gibi durmakta bir fayda yoktur. 
Doğrudur, her şey üzerinde söylenebilir. Niçin 
İstanbul'daki bir hoca 3 000 lira alsın da, Erzu
rum'daki hoca 6 000 lira alsın? Gayrisosyaldir, 
gayriâdiidir. Ama gerçek de şudur ki, İstanbul'
da hoca çok bulunuyor, Erzurum'da bulunmuyor. 
Bunu giderici mahiyette olan bu kanun üzerinde 
artık bir ciddî tedbirmiş gibi durmakta da fayda 
yoktur. Geçici tedbiri alalını. Üniversite Personel 
Kanunu geldiği zaman üzerinde durup bu dâvayı 
köklü olarak hallederiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
I arkadaşlar, kanun tasarısının malî hükmü çok ye-
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rindedir. Zira ben şimdi vereceğim rakamlarla. 
'bunu izaha çalışacağım. Öğretim görevlilerinin 
ellerine net olarak 6 200 lira ile 7 200 lira ara
sında para geçecektir. Bugün İstanbul ve Anka
ra, gibi üniversitelerdeki fakültelerde çalışan pro
fesörlerin eline ancak üçbin lira para geçmekte
dir. Bu demektir ki, bir profesörün eline Erzu
rum'da, Diyarbakır'da yahut Trabzon'da iki mis
li bir para geçecektir. Bu bakımdan öğretim gö
revlilerinin eline geçecek para gayet uygun, ye
rindedir, eezbedioidir. Sonra asistanların eline. 
geçecek para miktarı da 2 000 Tl. civarındadır. 
Bugün Teknik Üniversiteyi bitiren ve memleketi
mizde en çok geçerli olan İnşaat Fakültesi mezun
ları dahi 10195 sayılı Kararname gereğince G0 
lira yevmiye almaktadırlar. Bu arkadaşların eli
ne ancak net olarak 1 200 lira para geçmekte
dir. 2 000 lira para geçecek Diyarbakır'da, Er
zurum'daki bir Teknik Üniversite mezunu arka
daşımızın eline. 2 000 lira geçmekle öteki akran
larına nazaran bin lira civarında eline fazla bir 
para geçmiş olacaktır. Bu bakımdan artık malî 
hükümlerin getirdiği imkânların memleketimizin 
bünyesine uygun olarak bu derece olması gerekir. 
Bunun dışında gerisi tamamen, asistanlarımızdan 
tutun da profesörlerimize varıncaya kadar, bu ge
ri kalmış ülkelerimize biraz da bu hizmetleri gö
türüp orada vatana hizmet etmelerini bir mecburi 
hizmet addetmekteyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim bu madde ile ilgili ola

rak verilmiş bulunan tâdil önergelerini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki gibi de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 6. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 1. — A) Karadeniz Teknik Üniversi
tesi, Atatürk Üniversitesi ve Diyarbakır Tıp Fa
kültesi kadrolarında görevli öğretim üyeleri ile 
geçici olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve 
uzmanlar bu görevi fiilen yaptıkları sürece her 
ay her türlü istihkaklarından ayrı olarak brüt 
maaşlarının yüzde yüzü; bunlardan maaşı yedin
ci dereceden az olanlara 7 nci derece maaşın yüz
de yüzü oranında mahrumiyet ödeneği verilir. 

B) Karadeniz Teknik üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi ve Diyarbakır.Tıp Fakültesinde söz
leşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmede yer 
alacak malî, akademik ve idari hüküm ve şartlar 
üniversite yetkili kurullarınca düzenlenir ve Mil
lî Eğitim. Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. 
Sözleşmeli personele yukarıda adı geçen Üniver
site ve fakülteler bütçesinden sözleşmede zikredi
lenler dışında hiçbir ödeme yapılamaz. 

Erzurum 
İ. Hakkı Yıldırım 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Karadeniz Teknik Üniversitesi hakkında 

kanun ve buna ek 336 sayılı Kanunla 535 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesi ve bâzı t mad
delerin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının 6 ncı maddesi (d) ('küçük de) fıkrasının 
şif a en arz edeceğim sebeplerden aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

ı«d) Asistanlardan maaşı 5 nci derece ve 
daha az olanlara 5 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 5 nci dereceden daha yukarı olan
lara almakta olduîkları ibrü't maaşın yüzde 
yüzü»*. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı 

maddesi 1. — A) fıkrası sonundaki «7 nci de
rece» kaydmnı «5 nci derece» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Efendim, şimdi aykırılık de
recelerine göre tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rım'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ka'tılıyor 
mu önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir defa 
sözleşmeyle ilgili maddeye katılmıyoruz. Çün
kü Hükümetçe bu tasarı hazırlanmadan önce 
'tetkik edilmiş, mukavele ile asistan istihdamın
da bâzı mahzurlar mütalâa edildiği için tasa-
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vı böyle sevk edilmiştir. Ayrıca Doğu Üniver
sitesi ile Karadeniz Üniversitesi arasında taemi-
nat bakımından bu tasarı bâzı farklılıklar getir
mektedir. Önerge bunların aynı seviyeye geti
rilmesini istihdaf etmektedir. Bir lüzuma göre 
tetkikat neticesinde bunun böyle olmasının da
ha doğru olacağı, diğer taraftan Doğu Üniver
sitesinde çalışanların bâzı im'kânlar sağlamış 
oldukları, ezcümle tabipler sosyalizasyona tabi 
bir mmtaka olduğu için ücretlerinin esasen yük
sek bulunduğu noktasından hareket edilerek 
böyle cüzi bir farklı muamele uygun görülmüş
tür. Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim; komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. Diğer önergeyi okuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'in 
('d) fıkrasiyle ilgili önengesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşımız kendisi burada şifahen yaptığı be
yanlarında asistanların gayet az para aldıkla
rını ve üçyüz, dört yüz lir bir farklılık olduğu
nu hafızam beni yanıltmıyorsa ifade buyurdu
lar. Halbuki bizim yaptığımız hesaplara göre 
mesele kendilerinin buyurdukları şekilde değil
dir. Meselâ 7 nci derece maaşı olan bir asistanın 
bu tasarı kanunlaştığı takdirde eline ayda geçecek 
•olan miktar 1 908 liradır. 8 nci dereceden maaş 
alan asistan 1 805 lira, 9 ncu dereceden maaş 
alan asistan da 1 713 lira, mektebi bitirdikleri 
zaman da 1 612 lira alacaktır. Halbuki bunların 
İstanlbuPda'ki emsalleri 600, 700 lira almaktadır 
Bu balkımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komiisyıon önergeye 
katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenler:.. Kabul edilmemiş-1 ir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Traibzıon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 
(A) fıkrasiyle ilgili önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Aynı mahiyette -olduğu 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner-
igeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 5 nci maddede bir de 5 nci satırda 
«iöğretmen görevlisi» yazılmış.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, müsaade 
Ibuyururmusunuz; bir tabı hatası var. . Şimdi 
5 nci madde olarak oylanmak üzere bulunan 
maddenin, birinci maddesinin (A) fıkrasında 
«üğretmen görevlisi» diye tabedilmiştir. Hal
buki «öğretim görevlisi» olacaktır. 

BAŞKAN — Öğretim görevlisi olarak tas
hih edilmek suretiyle ve beşinci madde olarak 
(Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde tasarıda 7 şimdi 6 oluyor. Okutu
yorum. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibu'l edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurmıl yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tsaraınm tümü üzerinde aleyhinde Sayın 
Ahmet Şener, buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş lehinde. 
ORHAN DENGİZ (Uşak)"*— Üzerinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — içtüzüğe göre üzerinde müm

kün değil efendim. Arzu ederseniz İçtüzüğümü
zün 137 nci maddesine göre vereceğiniz oyun 
rengini belirtmek üzere lehte veya aleyhte size 
ayrıca söz vereyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi üzerinde Trabzon Milletvekili ola
rak beldenin bir çocuğu olarak aleyhinde ko
nuşmak benim için bir talihsizlik ol malda bera
ber fikrimi söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, her yerde nutuk atı
lıyor, deniyor ki, «Üniversiteler muhtardır.» 
Ama, Mrinci maddeye göre bu üniversitenin ta-
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mamcn muhtariyetine son verilmiş bulunmak
tadır. (Gürültüler) Hiç seslenmeyin arkadaşlar 
hiç, gayet rahatlıkla bunları evvelâ dinliydim. 
Çünkü Sayın Bakan ve Bakanlıktan soruyo
rum 'kendilerine, Sayın Nazmi Özoğul arkada-
çıraa da cevap veriyorum. Dediler İd, muhtar 
bir variyettedir. Nasıl olur1? Orada bir beya-
natita bulunan bir profesörü rahalth'kla vekâlet 
emrine alaealktır. Bunun neresinde muhtariyet1? 
Yoktur. Oraya tâyin edeceğiniz doçent, asistan 
ve bütün öğretim üyeleri Sayın Baikanın ve Ba-
ikanhk cıkânın-n om rindedir, istendiği şekilde 
tasarrufa yetkisi vardır. Buna muhltar üniver
site 'denmcız. Muhteremi arkadaşlarım böyle 
(muhtariyeti alındığı için bir okul haline geti
rilen bu üniversiteyi sureti mahsusada bu bi
rincil madÜcrü bulunduğu müddetçe, bn fıkra 
cıkloıi'diği için oraya müspet oy vermiyeceğim. 
Onun için söz almış bulunuyoruım. 

Muhterem arkadaşlarımı; cTüsıünün, f ikrî 
•mıihtariycit varldır, idari muhtariyet varıdır. Be
nim anladığnn mânada bün üniversitenin idari 
mulıtariyeti Bakanlığa verilmiştir; doğrudur. 
Fikrî mulıtariyeti verilmemiştir, verilmemesi lâ
zımıdır. Kuruluş Kanununda, sonraidan çıkan 
bütün kanunlaıila bu ortadadır. Onun için şim-
i'dı'i düşünün; Karadeniz Teknik Üniversitesine 
'tâyin edJilen Teknik Üniversiteden, istanbul'-
'bir doçent, asistan veya profesör oraya gülecek, 
daha evvel muhtar idi, muJhtar hüviyete haiz 
idi, oraya gildip hoca olduktan sonra bu ma'dile 
takriz edildiği müddetçe muhtar olması üze
rimden alınmıştır. Öyle olmadığı ijd'dia c'diliyor
sa zapta gcçTiıek üzere Sayın Bakan veya Ko
misyon üyeleri bu kürsüden beyanda bulunsun
lar. Ama benim anlamış okluğunu mâna şuldur : 
Rektörünü kendisi tâyin edecek, Atatürk Üni
versitesi misaldir, Karadeniz Tekn'lk Üniveml-
'te'dVjdc hali h.nzımla muamele öyi eldir. Rektö
rünü, doçentini, asistanını ve sairC'Sİni, her şe
yini kendisi tâyin ediyor. Kendisinin tâyin ct-
rrJlş olduğu mc^nnı da elbette ki vekâlet emri
ne alacalk'tır. Düşününüz bir doçenlt, bir pro
fesör İstanbul'da muhtar idi. Simidi oraya gel
diği zaman da muhtarlığı üzerimden abnıyor. 
Nasıl, olur hu kanunun bu fıkrası? Sayın Komis
yon BaHkanı profesör olan arkadaşıma da biz
zat söyledim, kendisi de bana dedi M, haklısı
nız. Hiç, tereddüdetmeyin, sayın arkadaşlarım, 

ibu kanunun bu maddesi ile muhtarlığı üzerin
den alınmak suretiyle Karadeniz Tekni'k Üni
versitesine büyük bir darbe indirilmiştir. 

493ö sayılı Kanunun, Üniversiteler Kanu
nunun 4 neü geçici maddesi sarihtir. Ordu 
milletvekili arkadaşımız gayet rahatlıkla ve 
gayet veciz bir şekilde ve bir hukukçu olarak 
izah etmiştir. İstriham ederim, bu kanunun bil 
maddesi hükmünce üniversitede 12 profesör 
bulunduracaksınız. Sayın yetkililer 11 profe
sörü tâyin edecek, fakat onikirıeisini isterlerse 
tâyin etmezler. Ben demiyorum ki yetkililer 
bu niyettedir. Asla. Böyle bir niyette bulunan 
arkadaş tâyin etmez. Ne yapacaksınız? Siyasi 
baskı yaptıracaksınız, tâyin ettireceksiniz. Böy
le ilim olmaz, arkadaşlar. Bu memlekette eğer 
ilim hürriyeti! varsa, fikir hürriyeti varsa, üni
versite kurulduktan sonra bu üniversitenin muh
tariyeti verilir. İdari muhtariyet Millî Eğitim 
Bakanlığında muayyen bir zamana kadar ka
labilir, Atatürk Üniversitesinde olduğu gibi. 
On senesi doluyor Atatürk Üniversitesinin, 
şimdi tereddüt halindedir, Bakanlığın bütün 
erkânı tereddüt halindedir. Ordaki bulunan 
profesörler, kurduk, biz okutuyoruz, muhtar 
olacağız diyorlar. Bakalım verecekler mi? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Verecek
ler, verecekler... 

AHMET ŞENER (Devamla) — Ama geçi
ci maddeleri veren liyceektir sayın arkadaşım. 
Bütün geçici maddeleri, bu sene yok oluyor, 
kalkıyor ortadan. Ama bugünkü direnme odur, 
ondan çekinerek Karadeniz Teknik Üniversi
tesine böyle bir fren koymuşlardır. Ama bu 
fren eğer bu şekilde devam ederse ben öyle 
zannederim bir yerde kopar. 

HASAN FEHMİ. BOZTEPE (Antalya) — 
Parlâmento çatısı altında olsun, bırakın bu şe
kildeki lâfları.. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı. konuşmıya-
lım efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Muhterem 
'arkadaşım, konuşurken buyurun buradan, ko
nuşan, yerinizden değM. Ben burada fikrimi 
•söylüyorum ve konuşanları da dinledim. Siz 
bir tane söylerseniz on tane söyliyeceğim size. 

BAŞKAN —• Sayın Şener lütfen kendi ko
nuşmanızı yapın, müdahaleye cevap verme
yin. 

m -
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AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşlar, 
ben vereceğim reyin ifadesinde bulunuyorum. 
Başka bir şey değil, aksini iddia ediyorsanız ge
lir buradan konuşursunuz. 

BAŞKAN — Sayım Şener, lütfen yapılan 
müdahalelere cevap vermeyin. Sinirlenmeyin 
lütfen, biraz daha sakin olun. Hatip biraz sa
kin olur, siz müdahalelere bakmayın, kendi 
konuşmanızı yapın, istirham ediyorum. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun 1 nci maddesinde
ki izah ettiğim gerekçe ile, bu kanun Karade
niz Teknik Üniversitesine temenni ederim ki, 
öğretim görevlisi veya profesör veya doçent da
vet edilebilsin. Hükümet, davet, hakikaten 
memleketimizin malî politikası ancak bugün 
bunlara bu kadar para verebiliyor. Buna hiç 
itirazım yoktur. Ama fikir hürriyeti bakımın
dan, muhtariyet bakımından bu kanuna veril
mesi icabeden müspet reyi maalesef bu husus
ta menfi rey olarak vermiş olacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ve le
hinde buyurunuz Sayın Çelikbaş. 

Sayın Orhan Dengiz size 137 e göre lehin
de mi, aleyhinde mi söz verilmemesini istediniz? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Özoğul, sizinki... 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) Lehinde. 
BAŞKAN — Maalesef bir kişiye verebile

ceğim. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, tasarı Karadeniz: Teknik Üniver
sitesinin çok âcil iht'yaçlarına cevap vermek 
maksadını gözettiği için reyimi müspet olarak 
kullanacağım. Fakat reyimi bu konuda müspet 
kullanacağımı ifade ederken Türkiye'de mem
leketin gelişmesine muvazi elarak üniversite
lerin mevcudiyeti ve çalışmaları üzerinde ye
ni baştan ve sentetik bir görüşle eğilmek za
rureti olduğu kanaatini taşımaktayım. Hâdise
ler zorlaştıkça onun tedbirlerini getirmek su
retiyle salim bir idareye kavuşmak mümkün 
değildir. Üniversiteler Kanunu 1946 yılında 
'fevkalâde güzel hazırlanmış bir kanun olarak 
meydana getirilmiştir. Ama o günden bugüne 
21 yıl geçmiştir. Türkiye demokratik hayatta 

gelişmiştir ve vatandaşlar liselerden mezür 

olan çocuklarının yüksek öğrenimde hususiyle 
üniversitelerde yetişmelerini arzu etmektedir
ler. Milletvekilleri ve hükümetler mevcut üni
versitelerin adedini artırmak için çalışmak
ta ve fakat üniversitenin asıl esası öğretim üye
leri olduğu halde üniversitede kifayetli tedri
sat yapacak öğretim üyelerinin yetiştirilme
si hususunda küllî bir çalışma yapılamamak
tadır. Garp memleketlerinden Fransa'da, Pa
ris üniversitesine Provence üniversitelerinden 
kademe kademe yükselerek gelirler ekseri
yetle. Tulüz, Bordo, Strazburg'dan yetişirler 
Paris'e gelirler. Türkiye'de tamamen bunun 
aksi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ba
kımından hakikaten miktarca kifayetlidir ve 
taşraya ünivertise üyesi bulamamaktadırlar, 
bulunamamaktadır. Erzurum'da üniversite açı
yoruz, on yıl çabalıyoruz Erzurum Üniversite
sinin tam kadro ile tedrisat yapma imkânını 
sağlıyamıyoruz. E.. Bu bir problemdir, arka
daşlar. 

Karadeniz'de üniversite açıyoruz, hattâ mad
de koyuyoruz. 56 ncı madde, demin arkadaşı
mızdan dinledim, İstanbul Teknik Üniversite
si iki yıl olarak görevlendiriyor. Orada, mad
de var, ama yürümüyor. Bu bir derttir arkadaş
lar. Bu bakımdan komisyon kurmak suretiyle 
değil, üniversite öğretim üyeleri içerisinde de
kanlar veya rektörler tercihan bir kişiye... 
4936 sayılı Kanun böyle hazırlatılmıştır. Tür-
kiyo'nin ihtiyaçlarını Vekâlet ortaya koyarak, 
çünkü derdin büyük kısmını politikacılar ola
rak biz ve Hükümet biliyor. Bu dertlerin ne 
şekilde cevaplandırılması lâzım geldiğini • de 
prensipler koymak suretiyle öğretim üyeleri 
yetişmesi hususunda bir gayret sarf etmek ve 
bu öğretim üyelerinin çeşitli üniversiteler ara-
sıoıda muayyen devrelerde vazife görmeleri
nin esaslarını vazetmek lâzımgelir. kanaatin
deyim. Bir aralık yedi tane üniversite talebi 
vardı, Konya'ya şu, Diyarbakır'a şu, falan yer
de bu... Arkadaşlar bunu istiyor. Ama bakın 
Karadeniz Teknik Üniversitesi açılmış, orada 
okuyan çocuklar iyi yetişmek istiyor, bu im
kânlara kavuşturulmuyor. Böyle üniversitenin 
mânası yoktur arkadaşlar. Bu itibarla hele 
özel yüksek öğretim müesseseleri de açıldık
tan sonra, bu problemin ehemmiyeti bir kat 
daha artmıştır. Bu bakımdan ben bugüne ka
dar taşıdığı icra sorumluluğu dolayısiyle Sa-
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ym Bakanın tezelden bunu üniversite rektör-
lcriyle temas ederek, bir dert halinde, halli 
lâzım bir problem olarak ortaya kayup ted
birlerinin bulunması lüzumuna işaret etmek 
isterim. 

Üniversiteler Kanununda bir tadilâttan öte
den beri bahsederler. Bunu hep duyardık. Ama 
bugün Adalet Partisinin imkânı koalisyon hü
kümetlerine göre biraz daha artmıştır. Çün
kü istikrarlı bir idare daha uzun müddet de
vam edebilir. İki - üç sene tek başına, bu idare
yi yürütmek durumundadır. Koalisyonların 
gürültüsünden ve sairesinden bu meselelere 
eğilip altı aylık bir mesai yapmak güç olabi
lir. Eğer Adalet Partisi memleketin ihtiyacı 
olan, mebusların, vatandaşların haklı tazyik
leri dolayısiyle üniversite adedini çoğaltmak ba
kımından getirdikleri teklifleri ve bir kısım 
da Hükümetin benimsediği tasarılarla üniyer-
site adedi erinin çoğalması yanında, burada 
üniversite öğretim üyesi bulundurmak zaru
retini bugünden ele alarak - çünkü bir öğre
tim üyesi 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda yetişmez, ko
lay değil - bunu süratle bir neticeye kavuştur
manın tedbirlerini hakikaten bir sene, altı ay 
içinde getirmelidir. Bu vazife yapıldığı andan 
itibaren Türkiye'de geniş bir nefes alma im
kânı hâsıl olabilecektir. Aksi takdirde her yıl 
son bahar gelecek, üniversitelere giremiyen ta
lebeler olacak, istedikleri yere giremiyecekler 
olacak, aileler endişeli, yürüyüşler yapılacak, 
teklif verecekler. Bu hal çaresi değildir. Bu 
itibarla ben rica ediyorum, hükümetlerin va
zifesi ileriyi görerek, bunun tedbirlerini almak 
sanatı. Politika bu. Bu yolda çalışma imkânı daha 
kolaylıkla vardır Hükümette. Bu yolda Garp 
memleketlerinin tatbikatından da istifade et
mek suretiyle öğretim üyelerinin çeşitli kad
rolarında mübadeleler de yapmak suretiyle bir 
yıl, iki yıl ne gibi tedbirler, kanuni tedbirler 
almak lâzımgelirse bunu dört başı mamur bir 
esasa bağlamak suretiyle hazırlayıp tasarı ha
linde getirmek memleketin mühim bir derdine 
çaro bulmuş olacak kanaatindeyim. Buna müs
pet oy verirken çok âcil bir ihtiyaç... Her ta
rafında durmaya imkân yok esasen. Bu kısma 
temas etmeyi zaruri -gördüm. Gündemimizin 
diğer bir maddesi gelecek, o da gece tedrisatı. 
Bu da her ihtiyaç duyuldukça falan yerde ge
ce tedrisatı diye gelmemeli, Türkiye'de yüksek 

öğretim kurumlarında, üniversitelerde ve aka
demilerde gece tedrisatının mecellesi, kodu 
yapılmalı, hâdise zuhur ettikçe teklif getir, ta
sarı, getir, bu tedbir değil. Ben bunun biran 
evvel yapılmasında memleket için büyük fay
da görüyorum. Zaruret çok şiddetlidir ve buna 
cevap vermek de sorumlu kişilerin vazifesidir. 

Mâruzâtım budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz, vereceği

niz oyun esbabı mucibesini izah etmek üzere 
ve lehinde olmak üzere buyurunuz efendim. 

OK-I-IAN DENGİZ (Uşak) — Çok Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu konu 
üzerinde geqen yaz sonundan itibaren ça.luşma-
lar yapılmaya başlanmıştı. Kanunu Büyük Mec
lise intikal ettirmek vazifesi benim üzerimde 
bulunuyordu. Müzakereler sırasında çok muh
terem Yeni Millî Eğitim Bakanı arkadaşım
la aynı düşünceyi taşıyarak reyimi nasıl izhar 
edeceğimi ifade ederken, buna ait de bâzı cüm
leleri arz etmek istiyorum. 

Muhterem Ahmet Şener arkadaşım, böyle 
bir kanunun çıkması üzerinde daima lehte ko
nuşmalar yapmıştır. Çünkü kendisi Trabzonlu
dur, Bir mcmletin, aynıı zamanda, memleketinin 
bir parçası ve Trabzon Teknik Üniversitesinin 
de öğretim üyesi sıkmsıtı çekmemesi suretiy
le o bölge çocuklarının veya memleketimizin 
diğer bölgelerinden gelen çocuklarının sıkın
tılı bir öğretim yerine iyi bir öğretim yapması
nı her zaman bu kürsüden istemişlerdir. Fa
kat burada hassasiyetle bir nokta üzerinde 
durduğunu ifade etmişlerdir. O da muhtariyet
tir. Kanunu bendeniz hazırlamış bulunduğum 
ve sevk etimiş bulunduğum için bu nokta üze
rinde biraz durmayı lüzumlu addederim. Şüp
hesiz Bakan arkadaşım da lüzumlu şeyi söyle
yebilirler. 

«Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanma
sı; o fakültenin kadrosunda, profesörler kuru
lunu teşkil edecek aylıklı en az 6 profesörün 
bulunmasına bağlıdır». Burada muhtariyetle 
ilgili ve muhtariyeti durdurucu bir mâna ol
mamak lâzıın-gelir ve böyle bir mâna yoktur. 
Yalnız muhtar olabilmesi için altı profesörün 
olması şarttır. Bundan tabiî bir şey olamaz. 
Profesör adedi zikretmemek suretiyle muay
yen bir yıl içinde muhtardır demeyi herhalde 
Sayın Şener tervicedemezler. Çünkü o takdir-
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de profesörü clmıyan bir üniversitenin veya 
bir fakültenin muayyen bir müddet sonra muh
tar olmasını arzu ediyor hali ortaya çıkar. Bu 
takdirde Sayın Şener'in bir paradoks içinde bu
lunduğunu ifade etmek mecburiyetindeyim. 
Gayet tabiîdir ki, bir fakültenin ilmî hüviyete 
ulaşması ve muhtar bir çalışma anlamı içerisine 
girmesi için muayyen bir seviyede hem aded-
de ve hem de nitelikte kuvvetlenmesi icabc-
der. Bu, olsa olsa burada bu 'kuvvetin dozunu 
veya vüsatini tâyin etmiş olan bir maddedir, 
bu bakımdan muhtariyete halel gelecek bir ta
rafı yoktur .Kaldı ki, A. P. hükümetleri hiçbir 
zaman, muhtariyeti zedeleyici bir tek kelime 
söylememiş, bir tek tasan getirmemiş, bunu 
düşünmemiştir, üniversite muhtariyetine halel 
gelecek, hiçbir ifade Adalet Partisi hükümetle
rinin ve hattâ milletvekillerinin ağzından çık
mamıştır. Bu takdirde muhtariyeti önleyici bir 
tedbir, kamufle edilmiş bir tedbir olarak bu
rada bunun ifade edilmesini hem bu mevzuda 
çalışmış ve bu tasarıyı hazırlamış arkadaşınız 
olarak, hem de bir milletvekili olarak ciddiyet
le yadırgamış bulunuyorum. 

Adalet Partisi hüküm etlerinin üniversiteler
le çok sıkı münasebetleri olmuştur. Üniversi
telerimiz Adalet Partisi Hükümetinin bu sıkı 
münasebetlerini ciddiyetle ve samimiyetle be
nimsemişler ve hükümetlere yardım etmişler
dir. Nitekim bu yardımları geçen yıldan beri 
belli şekilde ortadadır. Gece üniversiteleri aç
mak Adalet Partisi İktidarına nasibolmuştur ve 
bunun süratli devam etmesi ve yayılması te
cellisi de ortadadır. Bu, üniversite ile Hüküme
timizin ne kadar derin ve geniş bir anlayış içe
risinde bulunduğunun da bir delilidir. Muhtari
yete halel getirecek bir Hükümete karşı bir 
hissi beslememiştir üniversiteler. Böyle bir his 
beslenmemiştir, öyle ise Sayın Şener çok uzak
ta, ufukların ötesinde, hattâ görülmiyen bir 
yerdeki bâzı müphem anlayışları veya sezişleri 
burada hakikat oluverecekmiş gibi dile getir
mek istiyorlar. Üniversite muhtariyetinden biz 
çok uzaklarda kalmışızdır, çok uzaklarda kal-

I 

mıştır üniversite muhtariyeti meselesinin müna
kaşası artık. Üniversitelerimiz bugün kendi ha
linde çalışmakta, kendi işlerini kendileri gör
mektedir. Kaldı ki, Anayasa bunu gayet sarih 
olarak da ifade etmiştir, üniversite muhtariye
tini, Anayasayı değiştirmeden bozmak müm

kün değildir. Bu yeni kurulacak üniversiteler
de gayet tabiîdir ki, Hükümetin bir müddet 
murakabesi olacaktır, bundan tabiî bir şey ola
maz. Sanki, başka bir hükümet olsa bunu baş
ka bir şekilde mi düşünecek? Bu gayet tabiî
dir, bunların kurulur kurulmaz muhtar olmıya-
cağı gayet tabiîdir. Ama, bunun kısa zamanda 
olması Adalet Partisinin daima istediği bir şe
kildir, böyledir bu. Bu madde içinde de başka 
şeyler aramaya katiyen lüzum yoktur. Sayın 
Ahmet Şener arkadaşımın yalnız bundan dolayı 
kırmızı oy vereceğim, demesine ben şahsan üzün
tü duymaktayım. Eğer ikna edcbilmişsem, 
Trabzonlu bir arkadaşımızın Trabzon Teknik 
Üniversitesi Kanununa ve Trabzon Üniversite
sini çok iyi bir şekle getirecek bir kanuna bu 
maddeden ötürü kırmızı oy vermemesini, beyaz 
oy vermesini istemek hakkım mıdır bilmiyorum, 
daha uygun olur zannediyorum. Sırf bu açıkla
mayı yapmak için arz ettim. Tabiî bunun neti
cesinde siyasi baskı veya frenleme gibi bâzı ke
limeler kullanıldı. Böyle bir şey de yoktur, 
böyle bir şey düşünülmemiştir, bu kanun tasa
rısı gelirken. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bir - iki düşün
cemi de arz etmek istiyorum. Muhtelif zaman
larda vekâlete çocuklar gelmişlerdir, hocasız-
lıktan bahsetmişlerdir ve zanediyorum bugün
lerde de derslere girmiyorlar. Hakikaten bu 
üzücüdür. Hele Millî Eğitim Bakanlığı sandal
yesinde oturmuş bir kimse için cidden okulun 
hocasız olması kadar üzüntü verici bir hâdise 
yoktur. Fakat bu, geçmiş yıllardan beri alın
mış tedbirlerin kâfi olmaması şeklinde mütalâa 
edilebilir. Bununla bir tariz yapmak istemiyo
rum. Açık söylüyoram; bununla bir tariz yapmak 
istemiyorum. Fakat yaptığımız işlerin sağlam ol
ması lâzımgeldiğini bu misal ortaya koymuş
tur. İşte bunun neticesidir ki, yeni üniversite
ler kanunu hazırlanmıştır. Ama Karadeniz Üni-

versitesinin hem görünüşü karşısında bunu, 
öğretim üyesi temini bakımından bir defa dr.Iıa 
gözden geçirmenin faydalı olacağı kanaati de 
bugün Bakanlıkta ve Hükümette hâkim hale 
gelmiştir. Adalet Partili arkadaşlar içerisinde 
de hâkim hale gelmiştir. Bunun da faydası ol
muştur. Bundan sonra yeni yüksek okullar ve 
üniversiteler açılırken adımların bu misal kar
şısında daha sağlam atılması muhakkak doğru 
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olacaktır ve çocuklar da öğretmensiz kalmaya
caktır. Bendeniz beyaz oy veriyorum; çünkü bu
nun sıkıntısını çekmiş bulunuyorum ve bu ka
nuna, benim zamanımda sevk edilmiş bulundu
ğu için de, beyaz oy vermek mecburiyetinde
yim. Çocuklarımız hakikaten orada hocasız kal
dığı müddetçe bu sıkıntı devam edecektir. Bu 
kanun, hoca teminine yardim eden bir kanun
dur. Ümidederim ki bu kanun ile profesör ve 
hoca olarak öğretim üyelerini temin edecektir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesine bu kanun 
ile, bundan sonraki çalışmalarında başarılar di
ler, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü oyu- • 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmi-
yenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemin diğer maddesine geçiyo
ruz. 

2. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, 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 — Sayın Geçici Komisyonun ve 
Hükümetin yerini almasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresine hayli 
zaman önce başladığımız iş kanunu tasarısının 
bâzı maddeleri verilen önergelerle birlikte ko
misyonca geri alınmıştı. Şimdi komisyon bu 
maddeleri tekrar getirmiş bulunuyor. Sırayla 
okutup müzakere edeceğiz. Evvelâ geri alınmış 
olan maddelerden 5 nci maddeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa ı 

Verilen tadil önergeleri ile birlikte komisyo
numuza iade edilen İş kanunu tasarısının 5 nci 
maddesi komisyonumuzda yeniden müzakere 
edilmiş ve madde metni aşağıdaki şekli ile ka
bul edilmiştir. 

1 I 

Yüce Meclisin tasvibine arz edilmek üzere 
saygıyla arz ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

istanbul Burdur 
Kaya özdemir 1. Hakkı Boyacıoğlu I 

İstisnalar 
Madde 5. — a) Deniz ve hava taşıma işleri 

ile tarım işlerinde ve aynı çatı altında birlikte 
yaşıyan bir ailenin üyeleri veya hısımları ara
sında ve aralarına dışardan başka biri katıl-
mıyarak ev içinde yapılan işlerle, ev hizmetle
rine bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

b) 507 sayılı Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç 
işçinin çalıştığı iş yerlerinden hangileri hakkın
da bu kanun hükmünün uygulanmıyacağı Ça
lışma ve Ticaret Bakanlıklarınca birlikte hazır
lanacak bir tüzükte belirtilir. 

Şu kadar ki : 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge

milerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri, 

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işler, 

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, ma
lana ve parçalarının yapıldığı ateîye ve fabri
kalarda görülen işler, tarım işletmelerinde yapı
lan her çeşit yapı işleri, 

d) Halkın faydalanmasına açık veya işyer
lerinin eklentisi durumunda olan park ve bah
çe işleri, 

e) Birden fazla daireyi ihtiva eden konut
larda çalışan vo çalışma şartları Çalışma Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükte belirtile
cek olan kapıcılık hizmetleri. 

Bu kamın hükümlerine tabidir. 
BAŞKAN — Evvelâ önerge sahiplerinden 

bir hususu anlamak istiyorum. Komisyonca ye
niden tedvin edilen bu 5 nci madde muvacehe
sinde acaba önergelerini geri alan arkadaşları
mız var mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, daha 
evvel komisyon sözcüsü arkadaşımız tarafın
dan Yüksek Başkanlığa sunulan önergeyi geri 
alıyoruz. Bu önerge komisyon adına takdim 
edilmişti. 

BAŞKAN — Komisyon daha evvel verdiği 
önergeyi geri alıyor. Bu önerge geriverilmiştir. 

Ankara Milletvekili Sayın Rıza Kuas ve ar
kadaşları tarafından verilen vo 5 nci madde ile 
ilgili, 5 nci maddenin birinci fıkrasındaki «ta
rım işleriyle ve» ibaresinin metinden çıkarılma
sını istiyen önerge de geri istenmiştir. Bu öner
ge de geriverilmiştir. 
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5 nei madde üzerindeki söz sırası şöyle olu
yor. Evvelâ, Adalet Partisi Grupu adına lehte 
Saym Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sonra konu
şacağım. 

BAŞKAN — Lehinde istediğiniz için evvelâ 
konuşmanız lâzım, öyle yazdırmışsınız. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Sizin grup adına konuşmanız 
aleyhte mi Sayın Şeref Bakşıld 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Evet, aleyhin
de efendim. 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Rıza 
Kuas, aleyhte mi efendim1? 

RIZA KUAS (Ankara) — Aleyhte Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Saym Talât Köseoğlu, sizin efen
dim? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Üzerinde 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Hilmi İşgüzar... Yok. Sa
yın Hasan Ünlü siz? 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) - - Üzerinde efen
dim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Ben de söz 
istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sırasiylc 
soruyorum. 

Saym Hamdi Orhon... Yok. 
Saym Reşat özarda1?... 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) -~ Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, Söz sırası sizin, bu

yurun Saym özarda. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Beyefendi, 

evvelce bir liste vardı?.. 
BAŞKAN — O listeyi okuyorum, grup adı

na lehte olarak Adalet Partisi vardı, vazgeç
tim, dedi. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — İsmen veril
miş evvelki sıraya göre... 

BAŞKAN — Aynı liste efendim. 

Müsaade ederseniz hepsini okuyayım. En
ver Turgut, Talât Köseoğlu, Rıza Kuas, Hilmi 
İşgüzar, Hasan Ünlü, Hamdi Orhon, Reşat öz
arda, Hasan Tez, Hasan Türkay, Saym Enver 
Turgut Adalet Partisi Grupu adına, Saym Rıza 
Küas T. î. P. Grupu adına, şimdi de Saym Şe

ref Bakşık C. H. P. Grupu adına istiyor, onu 
da kaydetim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Bizim de is
mimiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel Meclisin 
vermiş olduğu bir karar var. Lehinde, aleyhin
de, üzerinde diye. Evvelâ lehinde olana vermem 
lâzım. Saym Enver Turgut vazgeçiyor, zorla 
konuşturamam ki. Lehinde konuşacak olanların 
da başında Saym Reşat özarda, onun için ona 
veriyorum. Şimdi bir lehte, bir aleyhte, bir üze
rinde, tekrar bir lehte, bir aleyhte, bir üzerinde 
olmak üzere devam edeceğiz. İsterse tekrar söz 
alır konuşur. Bir yanlışlık yoktur efendim.' 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Beyefendi, 
evvelce bizim ismimiz de vardı. Sıra geliyordu. 

BAŞKAN — Saym Nazmi özoğul, bakınız 
beşinci madde için daha evvel tutulan liste bu
rada, burada zatıâlinizin ismi yok. Ama istiyor
sanız şimdi yazayım. Kifayet de yok. 

Buyurun Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Bendeniz be

şinci maddenin komisyon tarafından değiştiril
meden evvelki şekli lehindeyim. Hükümetin ve 
komisyonun getirdiği tasarıdaki metnin lehin
deyim, Bu defa yapılan değişikliğin aleyhinde-
yim. Kanunun elimizdeki metninin lehindeyim. 
Bir defa en mühim konuları kanun metninden 
çıkarıp Çalışma Bakanlığının hazırhyacağı bir 
tüzükle düzenlenmesine bırakmak doğru bir şey 
değildir. Bakanlığın yapacağı takdir ile hangi 
işlerin, hangi esnaf grupunun İş Kanununun 
şümulüne gireceğini tâyin ve tesbit etmek gibi 
önemli bir konuyu bir bakanlığın yapacağı bir tü
züğe terk etmek cidden çok garip, çok tuhaf
tır. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bugün tek işçi 
çalıştıran yerlerin İş Kanunu şümulünden çı
karılması için büyük gayret sarf edilmektedir. 
Bir defa küçük işylcrlerinin bundan şikâyetçi 
olmalarının sebebi çalıştırdıkları bir veya iki iş
çi için ödedikleri sigorta priminden ileri gelmek
tedir Ancak bundan evvel kabul edilen ve yü
rürlükte bulunan Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre yine tek işçi çalıştıran yerlerde sigorta pri
mi ödenmekte devam edilecektir. Bir taraftan 
Sosyal Sigortaya dâhil edip diğer taraftan İş Ka
nununun şümulü dışında bırakılması da iki ka
nun arasında bir çatışmaya yol açmaktadır. 
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enaleyh Komisyonun yaptığı değişikliğin- aley-
hindeyim. Hükümetçe getirilen, ve Komisyonda 
evvelce kabul edilmiş, önümüze getirilmiş, mü
zakere konusu edilmiş olan esas metnin lehimle
yim. Bu şekilde reyimi kullanacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Rıza Kuas yerine Sayın Bellice Boran. 

T. 1. P. GRUPU ADİNA BEIIİCE IIATKO 
(BORAN)' (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, bundan önceki bir birleşimde bu be
şinci madde tekrar müzakere edilirken ben ko
nuşmamda bu maddenin tertibinde, kaleme 
alınışında temel bir sakatlık, bir hata olduğuna 
işaret etmiştim. Şimdi Komisyon bir fıkra ek-
liyerek güya bu meseleye bir çare bulmak gay
retini göstermiş bulunuyor. Meseleyi hatırlat
mak için kısaca tekrar edeyim. Mesele iki taraflı 
idi : Bir taraftan bütün işçileri bu İş Kanunu
nun koruyucu hükümlerinden faydalandırmak 
gerekir. İşçilerin çalıştıkları işyerleri bir - iki 
kişi çalıştıran küçük işyerleri ise bundan onlar 
mesul değillerdir. Binaenaleyh, 1, 2, 3 işçi çalış
tıran bir küçük işyerinde çalışıyor diye o işçileri 
kanunun koruyucu hükümlerinden yoksun bı
rakmak ne sosyal adalete uyar, ne hakkaniyete 
uyar, ne mantıka uyar. Binaenaleyh birinci 
mesele bütün işçilerin çalıştıkları işyerini, bü
yüklüğü küçüklüğü ne olursa olsun, bu kanunun 
teminatı altına almaktır. Fakat kanun işveren 
kavramını tarif ederken bir hataya düşmüştür, 
işveren katagorisi içinde aynı durumda olmıyan 
iş sahiplerini bir araya koymuş, sermayedar 
olan, bilfiil istihsalde çalışmıyan, çok işçi çalış
tıran, gerçek anlamda işverenle, 1 - 2 işçi çalış
tıran sermayesi kıt, kendisi de bilfiil istihsalde 
çalışan küçük esnaf ve sanatkârın durumu aynı 
değildir. Kanun ele alınırken bu tefrik göz önün
de bulundurularak bütün maddeler ve bu arada 
beşinci maddenin getirilmesi gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlar, bugün teker teker iş
çileri göz önüne aldığımız takdirde ortaya bâzı 
gözden kaçmıyacak örnekler çıkmakta, göze çarp
maktadır. Bunun en önemlilerinden birisi şo
förleri ele alalım. Bugün belediye otobüslerinde 
çalışan şoförler bu kanunun şümulüne girmekte, 
işçi sayılmakta, bakanlıkların, bakanların araba
larında çalışan şoförler işiçi sayılmakta, işçi sen
dikalarına girmekte, fakat Ali'nin, Veli'nin, Ha-
sa'nm, Hüseyin'in parasını verip elli altmış bin 
liraya aldığı taksisinde çalışan şoförler İş Ka
nununun şümulü dışında kalmaktadırlar. Bu 
çok gariptir ve aynı meslekin mensubu olup ay
ni hizmetleri yapan insanlar arasında bir ayrılık 
yaratmak suretiyle de büyük haksızlıklara yol 
açmaktadır. Bugün Türkiye'de 400 000 kadar 
şoför vardır. Bu 400 000 şoförün yüzde 90 mdan 
fazlası taksilerde, kamyonlarda çalışan şoför
lerdir. Bunlar tek işverenin tek işçisi duru
munda oldukları için, şimdi kanunun metninde 
mevcudolmasma rağmen, komisyonca yapılan 
değişiklikten sonra bunlar İş Kanununun şümu
lü dışında kalmakta ve sendikalara girememekte 
ve sendika kuramamaktadırlar. Peki 400 000 
şoför, her gün hayatımızı, canımızı, ' malımızı 
emanet ettiğimiz şoför her gün kazalarla karşı 
karşıya gelir, hayatı daima tehlikededir. Bun
ların bu gibi hallerde çoluk çocuğunun, kendisi
nin tedavisini, istikbalini teminat altına alacak 
bir kanun önümüze kadar gelmiş, müzakere 
edilmişken sonradan bundan rücu edilerek bun
ları kanun kapsamı dışında bırakmak cidden 
hak ve adalet prensiplerine aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Özarda vaktiniz doldu 

efendim... 
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 

Bir misal daha verip sözümü bitiriyorum. 
Tabakanclerde çalışan işçiler, deri işlerinde çalı
şan işçiler, bunların yaptıkları işler gayet tehli
kelidir, pis koku içerisindedir ve bugün bunları 
çalıştıran kimse, patron bir bina tutup, o bina
nın 20 odasında, her bir oda da ikişer, üçer, işçi 
ayrı ayrı çalıştırmak ve her odayı ayrı ayrı iş
yeri göstermek suretiyle 40, 50, 100 işçiyi İş Ka
nununun kapsamı dışında tutmak ve en ağır 
şartlarla çalışan bu işçiler de İş Kanununun 
teminatından mahrum bulunmaktadırlar. Bina-

Şimdi küçük esnaf ve zanaatkar aslında pat
ron ve sermayedar değildir, emekçidir. Binaen
aleyh Anayasamızın ikinci maddesindeki sosyal 
Devlet kavramına göre ve onun gerekçesine göre 
yanındaki çalıştırdığı işçiyle birlikte korunmak 
ve kalkındırılmak zorundadır. Bunun için gö
nül isterdi ki, bu İş Kanuniyle birlikte nasıl 
Deniz İş Kanunu, geldiyse, bir de küçük es
naf ve zanaatkarı gerçekten koruyacak ve kal
kındıracak, pazarlama meselesini, kredi meşe-
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leşini, mamullerini değerinden satma mesele
sini, hammaddesini ucuza elde etme meselesini 
halledecek gerçekten bir küçük esnaf ve zanaat
kar kanununun da aynı zamanda yapılması ve 
aynı zamanda sevk edilmesi gerekirdi. Şimdi bir 
ek fıkrayla küçük esnaf ve zanatkâr meselesini 
Çalışma ve Ticaret Bakanlığının tüzüğüne bı
rakmak, ki o tüzükte kimler istisna edilecek, 
kimler istisna edilmiyccek belli değildir. 

ikincisi böyle bir istisna yapıldığı takdirde 
bir, iki, üç işçi çalıştıran işyerlerindeki işçilere 
karşı bir adaletsizlik yapılmış olacaktır. Bu 
işçiler âdeta küçük iş yerlerinde çalıştıkları 
için sanki bir kabahatmiş gibi cezalandırıl
mış olacaklardır. Bu doğru değildir. Diğer 
taraftan da küçük esnaf ve zanaatkar için 
gerçekten koruyucu bir teminat getirilmiş ol-
mıyacaktır. O tüzük esnafın gerçek mese
lelerini katiyen halletmiyecektir. Mesele kısa 
olduğu için yeniden tekrar edeyim : Küçük es
naf ve zanaatkar emekçi -olduğu için yanında 
çalıştırdığı işçi ile beraber özel bir kanunla 
korunmalı ve kalkmdırılmalı ve bu korunma 
ve kalkmdırılmanın malî yükü Devletin üze
rinde olmalıdır. Bu şekilde bu madde hem iş
çiye haksızlık edecek, hem de küçük esnaf ve 
zanaakâra haksızlık edecektir ve aslında bun-
lai'i, kaderi bir olan bu emekçi kütleleri bir
biri ile karşıkarşıya getirecek birbirine dü
şürecektir. Bu haliyle bu maddeyi kabul et
meye imkân yoktur. Bu maddenin daha iyi 
tekemmül etmesi ve olgunlaşması için tekrar 
komisyona iadesini teklif ediyoruz. 

Tarım işçileri her halde Özel çalışma şartları 
var, diye bu kanunun kapsamı dışında bıra-

' kılıyor. Ama Deniz îş Kanunu getirildiği gibi 
bu îş Kanunu ile birlikte tarım işçilerine 
ait bir kanunun da mutlaka getirilmesi lâzım
dır. En zor şartlar altında çalışan, en büyük 
haksızlığa uğrayan bir işçi zümresi tarım iş
çileridir. Bu kanun ise senelerden beri sav
saklanmaktadır. Onun da küçük esnaf ve za
naatkarlara ait kanunla birlikte Meclise aynı 
zamanda sevk edilmiş olması icabederdi. Ka
pıcıların kanun kapsamına alınmasından mem
nunluk duyarız. Fakat kapıcılar kanunun kap
samına alınırken ev hizmetlerinde çalışanlar 
acaba niçin alınmadı bunun da mantığını an
lamak zordur, 
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BAŞKAN — Sayın Behice Boran vaktiniz 
doldu. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Tarım işçilerinin ayrı bir kanuna tabi ol
ması anlaşılır. Fakat bu kanun biran önce 
getirilmelidir. Hattâ aynı zamanda sevk 
edilmeliydi. Fakat diğer taraftan parklarda, 
müesseselerin bahçelerinde çalışan işçilerin ta
rım işçisi telâkki edilerek bu kanunun kapsa
mı dışında bırakılması anlaşılacak bir nokta 
değildir. Bu yönden de bu maddenin karşı
sındayız. Ve bu haliyle kabul edilmemesini, 
daha iyi tekemmül ettirilmek üzere komisyona 
iadesini talcbediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, madde 
üzerinde. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Komis
yonun getirmiş olduğu, yaptığı değişiklik 
tam mânasiyle bizi tatmin etmiş değildir. 
Çünkü îş Kanununun kapsamını ilgilendiren 
bu madde işçi çalıştıranlar arasında bir tef
rik yapmak suretiyle küçük esnaf ve zanaat
karları bir yana, onun dışında kalanları bâzı 
ticari veya yarı mamul işlerinde çalışanları 
ayrı bir yana itmek suretiyle birtakım ayı
rım yapmanın ilmî bir Ölçüsünü aramak ve 
bulmak meselesidir. Eğer mesele burada iş
çilerin menfaatini korumak ise, bu ayrımı yap
maya lüzum yoktur. Kül halinde bu kanu
nun tatbik edilmesi lâzımdır. Değilse kül ha
linde, üç kişilik bir ayırımı yapmak, bu mem
leketin şartları göz önünde bulundurularak, 
üç kişilik bir istisnayı kabul etmekte umumi 
bir fayda vardır. Bu bakımdan yeni gelen 
tasarı dâvayı kül halinde halletmiş değildir. 
Sadece bir geçici tedbir olarak düşünülmüş
tür. Zanaatkarlar ve küçük esnaflar da üç ki
şilik istisnayı kabul etmiştir. Halbuki bu is
tisnanın kül halinde bütün iş yerlerinde tat
bik edilmesinde bugünkü içtimai bakımdan 
zaruret vardır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, lehinde. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, işverenin, bir kişi çalıştırdığın
da ilk getirilen maddeye göre bu îş Kanunu
na tâbi olmasının aleyhinde konuşmuştum ve 
aleyhinde konuşmanın yegâne sebebi; meselâ 
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bir kundura tamircisi ayakkabı tamir etmek
tedir, kendisi hem işveren hem de işçidir. 

Halbuki bu kanun hazırlanırken işçilerle iş
veren arasındaki münasebeti kurmak için hazır
lanmıştı. Yine bir tenekeci, köyde bir demirci, 
köyde bulunan bir terzi, köyde bulunan bir nal
bant bu îş Kanununa dâhil edilmişti. Şimdi 
küçük esnafı onlarla temas edip, onların hakiki 
dertlerini şu zabıtlara geçirmek isterim. Küçük 
esnaf bugün seksen ilâ doksan lira vergi vermek
tedir. Fakat defter tutuculara senede üç yüz, 
dört yüz lira para vermektedir. Bugün küçük 
esnafla konuşursak, onlarla hemhal olursak 
bize aynen şöyle demektedirler. Bugün verdi
ğimiz verginin iki mislini verelim. Ama, bu 
defter tutanlardan bizi kurtarın, diyorlar. 80 li
ra bugün vergi veriyorsam, 160 lira, 200 lira 
vereyim. Şimdi bu kanunla biz eğer bir kişi ça
lıştıran küçük esnafı, bu ıstırabı çeken küçük 
esnafı, iki - üç kişi çalıştıran küçük esnafı bu 
îş Kanununa tâbi tuttuğumuz takdirde ne ola
caktır? Evet, primini ödiyecektir ama, o defter 
tutanlar bu primin 10 mislini alacak; yani yüz 
lira ödiyecekse yine bu defterleri tutan zatlara 
200, 300, 400 lira para ödemek durumun
da bulunacaktır. Bu 'bakımdan getirilen 
yeni tasarıda 3, 2, 3 kişinin İş Kanunundan 
çıkarılması uygundur ve bugün iki milyona 
yakın küçük esnafın da hakikî isteği budur. Bu 
küçük esnaf zaten aynı zamanda işveren ve aynı 
zamanda işçidir. Biz eğer bir kişiyi dâhil etti
ğimiz takdirde işçileri yani hem işçi hem işveren 
dediğimiz kundura tamircisini, elinde çekiciyle 
çalışan o kundura tamircisini bu kanuna dâhil 
ettiğimiz takdirde kazancının bir kısmını, kendi 
çoluk çocuğuna vereceğinin bir kısmını yine mu
ayyen defter tutan insanlara ayırmak zorunda 
olacaktır. Binaenaleyh üç kişinin kabul edil
mesi yerindedir ve Türkiye'deki küçük esnafın 
ihtiyacını karşılamaktadır, yerindedir. Isttirham 
ediyorum, hakikî durum budur. Köylerde ve 
küçük kazalardaki durum budur. Aksi halde, bu, 
bir kişi kabul edildiği takdirde büyük bir ıstırap 
olacaktır, yük binecektir, bu iki milyon esnafın 
kazancının yüzde 50 sine yeniden bir ortak sınıf 
çıkacaktır, o da defter tutanlardır. 

KEMAL NEBIOĞLU (Tekirdağ) — Ne def
teri?.. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Muamele
leri ikmal edip, lüzumlu şeyi tutabilmek için çı

kacaktır. Bu bakımdan kanunun üç kişi üzerin
den kabul edilmesini istirham ediyorum. 

Defter demiyorum, muamele bakımından. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Bakşık, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına ve beşinci madde aley
hinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(İzmir) — Sayın milletvekilleri, şimdi görüşül
mekte olan madde, istisnalar maddesi olup bu 
maddenin mahiyeti, kanunim kapsamını tesbit 
edecektir. Komisyon maddeyi geri almıştı, 
şimdi yeni şekli ile Yüce Kurulunuza sundu. 
Görülen şudur: Komisyon, Hükümetin de katıl
ması ile kanunun kapsamını daraltmıştır. Bir İş 
Kanununun kapsamı ne kadar darsa, o kanun 
o kadar zaıf ve noksanlık taşıyor demektir. İş 
Kanunu daraltıldı mı, bu kanunun kapsamı dı
şında bırakılmış olanlar, İş Kanununun nimetle
rinden mahrum edilmiş demektir. 

Tasarı, tek işçi çalıştıran işyerlerine de uygu
lanmak üzere geçen dönemde Meclisin geçmiş 
ve bu şekli ile de Cumhuriyet Senatosunda ka
bul edilmiş idi. Fakat buna rağmen, şimdi yçr-
siz, haksız ve bir bardak suda koparılmış fırtı
nalar, anlaşılıyor ki Komisyonu ve Hükümeti 
etkilemiştir. Bu yüzden de iktidar, kanunda ge
rilemeyi kabul etmiş vo geri bir hüküm getirmiş
tir. 

Kanunu geriye götürürken ileri sürülen ge
rekçe sunidir. Çünkü esnafın bu geri hükümle 
himaye edildiği iddiası gerçeklere aykırıdır. 

Önce şunu söylemek lâzımdır: Esnafın hi
mayesi gerektiği gibi, onun yanında çalışan 
adamın da himayesi gerekmektedir. Beş işçiden 
fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanları hima
yeye hak kazanmış saymak, bunun altında işçi 
çalıştıran işyerlerindeki işçileri himayeye hak 
kazanmamış saymak, bırakınız sosyal adalet ip
tidai adalet duygusunu zedeler. 

Tasarıda, İş Kanununun kapsamını tek işçili 
işyerlerine kadar yayarken, öne sürülen gerekçe 
şu idi: İşyerlerinin belli bir alanı İş Kanunu
nun dışında tutulduğu zaman kapsam dışında 
tutulan işyerleri, kendilerini az işçi çalıştırır 
hale getirmekte veya böyle göstermektedir. Bu 
zaman, tıpkı Muamele Vergisi Kanununun vak
tiyle yaptığı tahribat gibi işyerleri parçalanmak
tadır. Ayrıca Çalışma Bakanlığı, bu kaçakları 
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yakalamak içjn tahammülünün üstünde ve za
man kaybına yol açan fuzuli teftişler yapmak 
zorunda kalmaktadır. 

Kaldı ki, esnafın himaye edildiği iddiasının 
yersizliğini açıklamak ve tasan böyle kabul edi
lirse esnafın silineceği safsatasına açıkça ve sa-
ndyetle cevap vermek lâzımdır : 

Çünkü bu İş Kanunu, 3008 sayılı îş Kanunu
na nazaran yükü çok hafif bir kanundur. Bu, 
iki sebepten böyledir. Birincisi, toplu sözleşme 
düzeni gelmiştir. İkincisi 506: sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu, kendi kapsamını, İş Kanunundan 
bağımsız olarak tek işçili işyerlerine kadar geniş
letmiştir. Bununla şu olmuştur: Eskiden 3008 
sayrk Kamına girmek, sosyal güvenlik tedbirle
rinin getirdiği sosyal sigortalar primleri külfe
tine mâruz kalmak demek idi. Şimdi ise, bu İş 
Kanunu ile işçi, Borçlar Kanununun liberal 
esaslı hükümlerine göre değil, İş Kanununun 
sosyal amaçlı hükümlerine göre bir akde bağlı 
olacaktır. Asgari ücretten faydalanacaktır, iş 
güvenliği sağlanacaktır. Bundan ibaret bir ye
niliğin esnafa ezici külfet getireceği iddiası yer
sizdir. 

Esnafın yanındaki adamı bir sosyal politika 
nimetinden faydalandırmak, dolay isiyle esnafa 
hizmet etmektir. Çünkü insanca muamele gör
düğü hissi ve fikri, esnafın yanındaki adamı 
esnafa daha fazla bağlıyacaktır. Bunun ise iş 
verimini artıracağı muhakkaktır. 

BIT kanunla sağlık şartları bakımından esnafa 
tahammül edemiyeceği külfet getirileceği iddiası 
da doğru değildir. Çünkü sağlık şartlarını dü-
zenliyecek olan tüzüktür. Ve bu tüzüğün bu 
bakımdan âdil, insaflı ve gerçekçi olmasını sağ
lamak Hükümetin elindedir. 

Çırağın esnaf için olan önemini kabul ediyo
ruz. Ve bu maddeyi çıraklık müessesesinin ge
lişmesine: engel olmıyacak biçimde düzenlenme
si düşüncesine katılırız. Ama bunu sağlamanın 
yolu, Kanunun kapsamanı daraltıcı bir hüküm 
getijmek değildir, çıraklığın tarifini ve özellik
lerini. belirten bir metin hazırlamaktır. 

Esnafı gerçekten himaye etmek istiyorsak, 
esnafı kalkınma programlannın öngördüğü Sos
yal Sigortalar Kanununa biran önce almaktır. 
Hükümetin, bu konuda geciktiğini bütçe görüş
melerinde söylediğimiz zaman Hükümet susmuş
ta.. 

Esnafı gerçekten himaye etmek istiyorsak, 
esnafa bol kredi sağlarız. 

Esnafı gerçekten korumak istiyorsak, bugün
kü iktidarın sebebolduğu hayat pahalılığına yol 
açmayız. Çünkü esnaf, Adalet Partisi İktida
rının sebebolduşu hayat pahalılığının ezici bas
kısı altında bunalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
İşte bu haklı gerekçelerle ve 1965 seçim bil-

dirgesindeki sözüne bağlı kalarak C. H. P. Meclis 
Grupu, tasarının kapsamını daraltıcı bu geri 
metnin karşısındadır 

Sayenlarımı sunarım COrtadan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, madde üze

rinde. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, beşinci madde hükmü
nü komisyon geri alarak kapsamını daraltmak 
suretiyle huzurunuza getirmiştir. Komisyonun 
bu hareketiyle esnafların yanında çalışan ve 
üç kişiden az sayıda alam, aynı zamanda evlerde 
hizmetçi olarak çalışan ve sayılan milyonlara 
yaklaşan insanların hayatlan göz önüne alınma
makta, bunların ıstırap içinde havatlannı de 
vam ettirmeleri hoş görülmek gibi bir muamele
ye başvurulmuştur. Demin Şeref Bakşık arka
daşımızın bahsettiği gibi, işçi ve emekçi duru
munda olan insanların çalışma hayatını, ücret 
durumunu ve aynı zamanda bilhassa bunların 
çalışma müddetini garanti altına almak husu
sunda bu İş Kanunu ile birtakım hükümler ge
tirilmiş ve bu hükümlerle birçok insanların ha
yatını garanti altına almış ve bu şekilde sosyal 
adalet sağlanmıştı. Lâkin bu kanun kapsamı 
dışında bırakılan ve demin de arz ettiğıim gibi 
sayıları bir hayli olan vatandaşlar bunun dışın
da bırakıldığı takdirde Borçlar Kanununun 
liberal ve sosyal adalete uymıyan hükümleri 
dairesinde muameleye tabi tutulmuş olup ve za
yıf durumda olan ve bilhassa hizmet durumun
da olan bu gibi kimselerin hayatlarının ne de
recede feci bir vaziyete girmiş olduklarını Yü
ce Meclis elbette takdir ediyor kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım, bu sebeple komisyonun 
getirmiş olduğu bu hükmün aleyhinde bulunu
yorum ve komisyondan da istirhamımız bu gibi 
olaylara başvurmamak ve esnafın muamele zor
luğu sebebiyle bunu göz önüne alarak ve es
naf bu muameleyi yaptığı takdirde birtakım 
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zorluklar karşısında kalmıyormuş gibi birtakım 
iddialarla huzurunuza bu hükmü getirmemin, ile
ride bu kanunun ve bu gibi kimselerin istikbâ
li için iyi bir hareket ve iyi bir davranış oldu
ğunu kabul edemiyeecğian. 

Bir de maddenin ('C) fıkrasında şöyle bir 
hüküm vardır: «Tarım sanatları ile tarım alet
leri, makina ve parçalarının yapıldığı aitelye ve 
fabrikalar da görülen işler, tarım işletmelerin
de yapılan her çeşit yapı işleri,» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu tarım işletmele
rinde yapılan her çeşit yapı işleri bu kanunun 
şümulü içine alınmıştır. Fakat tarım işletmeleri 
'ilcinde yapılan her türlü yol işlerinde çalıdan (işçi
lerin durumları ne olacaktır? Bu husus düşü
nülmemiştir. Benim kanaatime göre «Itarım işlet
melerinde yapılan her çeşit yapı ve yol işlerinde 
çalışan işçiler» şeklinde değiştirilmesi lâzımdır. 
Bir ıtarım işletmesinde yapı yapılır, fabrika ya
pılır ve bu gibi işlerde çalışan işçiler bu iş Ka
nununa tabi olur. Tarım işletmelerinde nakliye 
vasıtalarının rahatça çalışması hususunda çalış
tırılan işçiler tarım işçisi değildir benim kanaa-
tııma göre. .Bir işçi diğer bir sahada çalışırsa, 
bir yol yapılması hususunda bir tarım işçisin
den farklı olarak, farklı bir bilgiye sahip ve bil
hassa tarım işinden anlamayan birçok işçiler 
bu yol işlerinde çalıştırılabilir ve çalıştığı tak
dirde bunun tabiî olması lâzımdır. Sayın ko
misyondan rica ediyorum, (C) fıkrasının son 
teriminde «her çeşit yapı ve yol işleri,» şeklin
de bilhassa «yol» kelimesinin bu fıkraya arın
ması suretiyle bu gibi tereddütlerin halledilme-
i'.m arz odOvorııım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 

gelmiştir. Altı arkadaş görüştü. 
HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, benim 

sıram var.. 
BAŞKAN — Reddedilirse efendim, müsaade 

buyurun. 
Komisyon konuşacak mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Komis

yon adına Sayın Kaya Özdemir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ

DEMİR (İstanlbul) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; komisyonumuzca Yüce Meclisin 

temayülüne uygun olarak geri alman beşinci mad
de üzerinde çeşitli arkadaşlarımızın yaptıkları ko
nuşmaları büyük bir dikkatle dinledim. Ama, ar
kadaşlarımızın genellikle ya bir tereddüdün içe
risinde bulunduklarını veya sayın Şeref Bakşık 
gilbi dalıa önce tasarıyı hazır!ıyan komisyonda 
görev aldıkları için eski metne sadakatle o metni 
savunma gayretinin içinde bulunduklarını üzün
tü ile tesbit etmiş bulunuyorum. 

Evvelâ arz etmek istediğim konu şu: Biz 507 
sayılı Kanun, Küçük esnaf ve zanatkârlar Kanu
nunun ikinci maddesinin tarifine uygun üç işçi
nin çalıştığı iş yerlerinden hangileri hakkında bu 
kanun hükümlerinin uygulanmıyacağını Çalışma 
ve Ticaret Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
bir tüzüğe ibıraktık. 

Şimdi bu madde komisyonumuzda, tahmin 
ediyorum, 6 - 7 saat müzakere edildi. Yetkili tek
nik arkadaşlarımızın da tam salâhiyetle ve vu
kufla katıldıkları bu müzakerelerde arkadaşları
mızın verdikleri 'teknik malûmat ile komisyon 
üyelerinin yaptıkları aydınlatıcı konuşmaların 
neticesinde madde metninde, 507 sayılı Küçük 

' esnaf ve zanatkârlar Kanununun ikinci madde
sinin tarifine uygun üç işçinin çalıştığı işyerle
rinden hangileri hakkında bu kanun hükmünün 
uygulamayacağının Çalışma ve Ticaret Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzüğe bıra
kılması uygun bulundu. 

Mulhterem arkadaşlarım, Türkiye İde şunu ka
imi etmek mecburiyetindeyiz; küçük esnaf ve za
natkârlar, arkadaşlarımızın da üzerinde ısrarla 
durdukları gilbi, büyük ticaret erbabının içerisi
ne girmezler. Onlar, kanunun tarifinden de anla
şıldığı üzere emeklerini sermayeleriyle birlikte 
birleştirerek kendilerine geçim kaynağı bulan in
sanlardır. Elbette ki, Hükümetin programında 
zikredilen ve Yüce Meclisin tasvibine sunulan Hü
kümet programlarında derpiş edildiği üzere; pa
zarlama ve küçük esnaf ve zanatkârlar için diğer 
hususlar ellbette ki, gerçeklaştirilecektir. Bu konu 
bizim taımamen yetkimizin dışındadır. Ancak 
eğer bir sosyal güvenlik meselesi olarak, mütalâa 
ediyor isek; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
(bir işçiye kadar istisnasız olarak bu Sosyal Sigor
talar Kanununun ka/psamını genişletti. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığının 
23 ilde çalışma müdürlüklerinin bulunduan ve 
kontrol imkânlarının Yüce Metisçe kabul edilen 
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bütçelerden de anlaşılacağı üzere memleketimizin 
şartlarına göre gayet maJhdudalduğu bir devrede 
ve bir düzende bir köyde bir bakkalın yanında 
çalışan bir vatandaşımızın bu kanunun kapsamı 
içerisine alınmasında veya kapsamı dışında kal-
masmdaki farkı nasıl tefrik edersiniz? Bunu Yü
ce Heyetin takdirine arz ediyorum. Farz ediniz 
ki, Çemişkezek'in bir köyünde bir bakkalın yanın
da bir vatandaşımız çalışıyor. Sekiz saat mı ça
lıştı, dokuz saat mı çalıştı, fazla mesai mi yaptı, 
kanundan doğan haklarının tescili ancak şikâyet 
kapısı olarak bölge çalışma müdürlüğüne tevdi 
edilecektir. Bölge çalışma müdürlüğünün imkân
larını arz ettim. Türkiye'de 23 ilde, maalesef 
muhterem arkadaşlarım, bölge çalışma müdürlü
ğü var ve bunlar imkânsızlıklar içerisinde, elle
rindeki müfettişleri de mümkün olduğu kadar 
istihdam imkânına sahip değildirler. Hulâsa ola
rak şunu arz etmek istiyorum, derin bir tetkikin, 
uzun müzakerelerin ve teknik arkadaşlarımızın 
verdiği izahat sonunda huzurunuza getirilen mad
dedeki (B) bendinde zikredilen tüzük içinde han
gi vatandaşın yer alacağını, bugünden kestirmek 
ve bugünden huzurunuzda ifade etmek mümkün 
değildir. 

•Saym Reşat Özarda arkadaşımız, şoförler bu 
kanunun kapsamı dışında kalıyor dedi. Şimdi bu 
kanunun kapsamının içinde mi kalacak, dışında 
mı kalacak, bunu şu dakikada huzurunuzda tescil 
ettirmek ve huzurunuzda ifade etmek mümkün 
değildir. Çalışma ve Ticaret bakanlıkları birlik
te hazırlıyacakları bir tüzükte, muhterem arka
daşlarım, bu kanunun kimler hakkında uygulan-
mıyacağmı, yani 507 sayılı Küçük esnaf .ve za-
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine 
uygun üç işçinin çalıştığı iş yerlerinde kimler 
hakkında uygulanmıyacağmı bir tüzükte sarahat
le belirtecekler. Yüce Malûmunuz olduğu üzere 
tüzükler hazırlanırken, diğer bakanlıkların müta
lâaları alınır ve yürürlüğe konacağı zaman da 
diğer bakanlıkların mütalâaları alınır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun arasında Tür
kiye'de piyasa rekabetini halen ticaret erbabının 
aleyfhinde çalıştırılabilecek birtakım kombinezon
lar da vardır. Meselâ muharrik kuvvetle çalışan 
iki veya üç kişinin yaptığı işi; geniş çapta misal 
vermek istemiyorum, Çünkü, tüzüğe bıraktığı
mız için bir misal vermek suretiyle Yüce Meclis
te yatılış bir beyanda bulunmak istemem; ama 

ımulharrik kuvvetle elde edilen istihsalin bugün 
Türkiye'nin pazarlarında geniş çapta satışa arz 
edildiği ve netice itibariyle bu küçük esnafın yap
tığı imalâtın büyük ticaret erbabının elinden pi
yasada satışa arz edildiği de bilinmektedir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum: Bu 
madde büyük çapta yapılan müzakerelerin neti
cesinde tedvin edilmiş bir maddedir. Kabulünü
ze mazhar olduğu takdirde, iltifatınıza mazhar 
olduğu takdirde büyük sıkıntıları giderecek, işçi 
ile, emekle sermayesini birleştiren esnaf vatan
daşlarımızın da sıkıntısına cevap verebilecek bir 
niteliktedir. Bu maddeyi kabul etmenizi hassaten 
rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Çalışma Bakanı, buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Saym Başkan, muhterem milletvekil
leri; müzakeresini yaptığımız 5 nci madde, ger
çekten vâki takrirler münasebetiyle Komisyonca 
geri alınmış ve evvelki gün 10,5 saat süren ko
misyon müzakeresi sırasında, alâkalı kuruluşların 
iştiraki ile müzakere edilmek suretiyle, biraz ev
vel kıraat edilen şekle getirilmiş ve bunun bu-
igünkü Türkiye'ımizin gerçeklerine en uygun 
bir metin olduğu hususunda mutabakat hâsıl 
olmuştur. 

Maddeyi tetkik ettiğimizde; evvelâ bâzı 
noktaları, konuşmalarda bulunan arkadaşları 
cevaplamak t; ur etiyle vuzuha kavuşturmak is
tiyorum. Sayın Talât KÖseoğlu 'konuş'maisın'da, 
507 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir atıfta 
bulunmak suretiyle bir tefrik yapmanın doğru 
•olmıyacağını, üç rakamını mücerret olarak alıp, 
bunu (kriter olarak kabul etmenin lâzımigeldi-
ğini beyan ile küçük esnafın sadece bu kanu
nun kapsa'mı dışında kalması hususunda bir 
ayırıma gitmenin doğru olmıyacağını ifade et
tiler. 

Muhterem arkadaşlarım ifade etmek isterim 
ki, bu tarzda bir ayırıma kati surette iştiralke 
i'mikân yoktur. Evvelâ, küçük esnafın ne oldu
ğu hususunda muhterem Heyetinizde denhatır 
Ibuyurhıaklığmız için bâzı aydın noktaların işa
ret taşlarını gidereceğimiz yol üzerinde diz
mek istiyorum. 

1902 yılında Belçika'da Brüksel'de çalışma
larına 'başlıyan ve Birinci Cihan Harbini nıü-
taakıp demokratik Parlömanter rejimin ve in-
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sanca yaşama düzeninin varolma gayretleri içi
ne giren Batı Camiası, emeğiyle çalışanlarla 
kapitalleri arasında muvazene unsuru bulu
nan küçük esnafın, bir başka deyimle orta sını
fın, orta tabakanın güçlendirilmesi yolunda 
bir enstitü kurulmasına ve bir beynelmilel teş
kil fı'bn varolmasına karar vermişlerdir. Bu 
teşkilâta Türkiye'den hasbelkader ilik defa da
vet edilen bir şahıs olarak, 1965 yılının 12 nci 
ayında iştirak etmişimdir. İkinci defa yine İs
panya'da, Madrit'te yapılan bu toplantıya da
vet edildim. Kısa hatlariyle küçük esnafın, ge
niş tabiriyle orta tabakanın meseleleri ile meş
gul olan bu beynelmilel toplantı esas hatlariyle 
emeği ile geçinen, 50? sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde, ticaretini yalnızca sermayesi ile 
değil, emek ve sermayesini birleştirerek sağlı
ya n insanlar deyimini mütalâa etmişler ve kü
çük esnafı, imalâtçıyı şu şekilde tarif etmişler
dir : 

«Gayretini, mesaisini sermayesi ile birlikte 
•ortaya vaz'eden bu insanlar, demokratik parlö-
manter nizamın yerleşmesi hususunda her türlü 
aşırı cereyanlara karşı tek mâni sebeptir. Kü
çük esnaf, insan sevgisi ile meşbudur; insan .; 
sevgisinin olduğu yerde mutıak surette demok
ratik nizam vardır. Binaenaleyh, korunması ; 
icalbeden, güçlendirilmesi icabeden tabaka or- \ 
ta talbaikadır». j 

Sayın Şeref Bakşık, grupu adına yaptığı 
konuşmada, bunun esnafa ezici bir hal getire- • 
ceği yanlıştır, fikrine temas ettiler. ; 

Muhterem arkadaşlarım, 1.960 senesi nüfu- : 
suna göre Türkiye'de aktif nüfus, 15 ilâ 65 yaş : 

arasındaki nüfus 12 232 881 dir. Bunun içeri
sinde tarım kesiminde çalışanlar 10 milyona 
yaklaşıktır. Geri kalanların bir kısmı genel 
âmme hizimetlerinde çalışmakta, bir, biribuçuk i 
-milyonu da işçi olarak görünmekte, yine birbu- i 
çuk ilâ iki milyon kısmı da küçük esnaf ola- 1 
raf mütalâa edilmektedir. i 

Türkiye'nin tablosu içerisinde küçük esnafı ! 
tetkik ettiğimiz zaman şunları görmekteyiz; 1 
Neden ezici bir hal getiremiyeeeği hususuna ; 
arzı cevapta bulunmak için söylüyorum. îş Ka- ; 
nununda çalışma müddeti koymuşsunuz, çok \ 
güzel; modern hukukun icabı, sosyal Devlet 
esprisinin esası. İzin günleri koymuşsunuz. Sağ
lık, iş güvenliği ile alâkalı işverene bâzı külfet

ler talh.mil etmişsiniz. Kısaca, insanca yaşıy.a'bil-
mesi için icalbeden huussları bu kanuna koy
muşsunuz. Küçük esnafın durumunu birlikte 
teiMk edelim. Halihazırda bir tek banka, Halk 
Bankası küçük esnafa kredi açar. Bu da bin 
ilâ beşlbin lira -arasındadır. 

Donatım kredisi 15 bin liradır, İstihsale iş
tirak eden tesis kredisi 25 bin liradır, 19*66 se
nesi sionuna kadar. 1.9G6 da Halk Bankası'nın 
kredi nisbeti 650 milyon lira idi. Bu 1967 de 
1 milyar liraya çıkarılmıştır. 25 bin liraiıik te
sis kredisi, istihsalde bulunan küçük esnafın 

~ kredisi 100 bin liraya çıkarılmıştır. 
Bir küçülk esnaf kütlesi düşününüz, Sana

yi Bakanlığım sırasında ilk defa Türkiye'de 
Güney - Doğu Anadolu'da küçük esnafın me
seleleri ile meşgul olmaık üzere bir toplantı 
yaptık. Esnaf Konfederasyonu Genel Başkanı 
Sayın Hasan Tez de burada, bir ikinci toplantı 
yapılmadığını da söyliyebilirler. 

Bu toplantıya gi'tltim. Size bir iki tablo çiz
mek istiyorum. 

Diyarbakır Çarşısını dolaşıyoruz, - bunlar hep 
gördüğünüz tablolar, yalnız Muhterem Heyetini
zin hatırlaması için sadece söylemek istiyorum -
Diyarbakır çarşısını dolaşıyoruz, bir yere girdik; 
sobacılar. Sordum, günde kaç saat çalışıyorsu
nuz, dedim. «Zaman mefhumu saatle belli değil
dir, tâyin edilmemiştir, gün doğmadan başlar, 
gün bitimine kadar dövam eder.» dediler. Bu se
kiz saat, bâzı hallerde 10 - 12 saat, 14 saat de de
vam ediyor demektir. Günde kaç tane soba boru
su yapıyorsunuz, dedim. «Siparişle mukayyetiz,» 
dediler. Bir soba borusunu kaça maledersiniz, de
dim ki bunlar teneke borudur, yaptıkları so
balar da tenekedendir, teneke sobalardır, dökme 
sobalar değildir «225 kuruşa mal ederiz, 250 ku
ruşa satarız.» dediler. Peki, sipariş olmadığı gün
ler ne yaparsınız?, dedim. «Eğer bir tarafta bir 
tarlamız varsa ayağımızın birisi de tarlamızın 
içindedir.» dediler. 

İkinci bir tablo Urfa'da; Urfa'yı dolaşıyoruz. 
Urfa'da bir yere girdik, yine bir ufacık çarşı, bir 
nsan toprağı kazmış, oturmak için bir tezgâh 

koymuş. Toprağın üzerinde, askıya alamamış tez
gâhı ve tezgâh ile elleri aynı seviyeye gelsin, diye 
de toprağı kazımış. Dokuduğu şey de bir kilim, 
bir bez kilim, bizim anamızın evlerde olan kilim
lerden. Ne kadar çalışırsınız, dedim. Diyarbakır'-
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da bana cevap veren sobacının söylediği aynı şey- I 
leri, aynı konuşmaları yaptı. Peki, başın yastığa 
düştüğü zaman seni ariyanın, soranın olur mu?, 
dedim. «Yok Bey» dedi, «sağdan, soldan eğer eşim 
dostum olursa arayan olur...» Bu ikinci tablo. 

Üçüncü tablo Maraş. Maraş'ta Bakırcılar Çar
şısını dolaşıyorum. Bakırcılar Çarşısının içerisine 
girdiğim zaman bakırcıların her biri ile ayrı ayrı 
konuştum. Kredi nisbetiniz nedir, dedim. Dediler 
ki, «Beyefendi, 1 000 000 lira.» Kaç ortak üye
niz vardır, dedim. «2 100 kişi», dediler. 2 100 
ortak ve bir milyon kredileri var. Esnaf Kefa
let Kooperatifinden istifade edecekler. Âzami nis-
bet ne alıyorsunuz, dedim. «2 500 lira», dediler. 
Ne kadar gelir temin edebilirsiniz, dedim. «Beye
fendi, biz esasında günde bir tane yapıp satarsak 
HakTsa şükürler olsun deriz.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tabloları Türki
ye'nin içerisinde döndürüyorum, Nevşehir'in Ava- • 
nos'una getiriyorum. Avanos'u gezen arkadaşla
rım görmüşlerdir, çanak çömlek yaparlar. O ça
nak, çömleği yapanlar, bir merdane vardır, ayak- ; 
lariyle döndürürler, elektrik henüz girmemiştir, ; 
toprağın altında bulunan insanlardır ve ayaklan- j 
nın parmak uçlariyle- bu merdaneleri çevirirler. <\ 
Kendileriyle aynı konuşmaları yayptım. Gördüm i 
ki, netice olarak ortaya çıkan tablo şudur: Pazar- : 
lama politikası yok. Kredi politikası temin edil- ; 
memiş, hammadde temini henüz programlanma- | 
mış. Türkiye'de küçük esnaf, orta tabaka işte bu. : 

Pazarlama politikası henüz yok. Yapmış olduğu i 
şeyin satılıp satılmıyacağı endişesi içindedir. Yap- i 
mış olduğu şeyin satılması keyfiyeti teminat altın- | 
da olsa serî imalâtın içine, girecektir. Serî imalâ- û 
tın içine giremez; çünkü yaptığı şeyin satışının ( 
mümkün olup olamıyacağını bilmemektedir. Biran ] 
için kredi politikasını temin etseniz, yapmış oldu- j 
ğu şeyin satılıp satılmıy a cağının yine endişesi i 
içerisindedir. Çünkü depolaması için mutlak su- İ 
rette plasmana ihtiyacı olacaktır. Böylece, pazar- ! 
lama politikasını halletseniz karşınıza kredi poli- ; 
tikası çıkacaktır. Kredi politikasını hallettiğiniz : 
takdirde karşınıza hammadde politikası çıkacak- \ 
tır. Binaenaleyh Türkiye'de küçük esnafın meşe- 1 
lelerine baktığımız zaman, siparişle çalışan, pa- ı 
zarlasması yapılmıyan, serî tiımıal'âlfca gteçültmiyen j 
henüz bir küçük esnafın olduğunu mütalâa ederiz. 1 

Muhterem arkadaşlarım, esasında bir tek işçi- ; 
ye teşmil keyfiyeti güzel bir şeydir, ideal olan bir 
şeydir. Türkiye'de bu konuda yetkili ve bu mev- J 

zuda mütehassıs olarak getirilmiş olanlarla yap
mış olduğumuz çalışmaların bir iki noktasını 
Muhterem Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Belçika'da küçük esnaf vardır. Holânda'da da 
vardır, Almanya'da da vardır. Ve fakat bun
ların cümlesi makro sanayiinin ufak yedek par
ça üniteleridir, yedek parça depolarıdır. Bun
lar yedek parça imal ederler. Büyük sanayie 
akarlar. Türkiye'de henüz imalât sadece lokali-
zedir. Kendi hudutları içerisinde mahduttur. 
Orada satış imkânlarını ararlar. Bunun dışında 
satış imkânı aramaz. Erzurum'un Tortum'un-
daki sobacı imalâtını meydana getirdiği, imal 
ettiği şeyi eğer orada satabiliyorsa ne âlâ. Onun 
Ankara'ya yönelmesini, onun İstanbul'a akışını 
düşünememiştir. Henüz 'böyle bir şey yapılmış 
durumda değildir. Kayseri'yi dolaşan arkadaşla
rımız görürler, Sanayi Sitesini. Kayseri'de ya-
pılmıyan hiçbir şey yoktur. Ufacık üniteler, 
büyük makro sanayi henüz Türkiye'de gelişme
diği için, oradan ince damlarlarla makro sana
yiin kesifleştiği yerlere akmış durumda değil
dir. 

Şimdi bu arkadaşları, küçük esnafı bu kanun 
kapsamı içerisine aldığınız zaman ortaya bir tab
lo çıkacak. Bir iki tablo verelim; hep bildiği
niz hâdiseler. Türkiye'deki bir iki misalden bi
riyle konuşmamın misaller kısmına başlamak 
istiyorum. Terziler : Türkiye'de terzüer, belli bir 
iki terzi müstesna, iki mevsimde çalışır, belli 
başlı iki bayramda, Bunlardan birisi Şeker 
Bayramıdır, birisi Kurban Bayramı. Bunlar, 
arefeden 15 gün, 20 gün evvel mesaiye girerler, 
sabaha kadar çalışırlar. Hepimiz için aynı şey
dir. Çünkü hepimiz gideriz, bayrama kadar ye
tişmesini isteriz. Geriye kalan müddetleri ölü 
günlerdir, mort günlerdir. Beklerler, sadece 
günler boş geçmesin diye ya yanında çalışan 
çocuğa teğel ördürür veyahut da paritalon ütüle-
tir, geçen günleri «böyledir. 

Aynı şekilde kundura tamircilerini düşünün, 
öteye gitmeye lüzum yok, siteleri dolaşın, hep 
birlikte dolaştığımız yerlerdir. Bir yeni insan 
göreceksiniz orada. Sitelerde bir gün aynı şe
kilde bir dolaşmam «ırasında, bundan 15 gün 
evvel bir akşam üstü, bir kundura tamircisinin 
dükkânına girdim, kendisine sordum, dşdim ki; 
Ağam naisıl çalışıyorsun? «Bey» dedi, «işte şu 
anda bir iş geldi onunla meşgulüm.» Sizin de 
aynı şekilde, hepinizin başına gelen... 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniyenizi rica 
edeceğim efendim. 

Muhterem arkadaşlar, 5 nci madde üzerinde 
verilen kifayet önergeleri oylanıncaya kadar gö
rüşmelerin devamını arz ve teklif edeceğim, bu 
Ihususu kabul buyuruyor musunuz? («Kaibul» ses
leri) 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM 

(Devamla) — Gönlümüz çok arzu ederdi ki, 
ortaya koyduğumuz bu tablolar içerisinde bu me
seleler halledilsin. Ama işte bu meseleler he
nüz halledilmediğinden dolayı ortaya bir zaru
ret çıkmıştır. Bunun içerisine büyük sermaye
darı, bunun içerisine büyük sanayici, bunun içe
risine tüccarı ithal etmenize imkân yok. Bu
nun içerisine, bu maddede düşünebileceğimiz tek 
•kütle vardır; orta tahaka. Ancalk onları düşü
nebilirsiniz. Bu madde Komisyonda müzakere 
edilirken Hükümet olarak söylediklerimiz bun
lardan ibaret ol'du ve takriri Komisyona tevdi 
ettik. Orada bu takrir verildi. Bu takririn 
verilmesi sırasında, sözlerimin başında söyledi
ğim gibi, madde ile ilgili olarak konfederasyon
lar hazırdır. Konfederasyonların yanında bu 
münakaşalar yapılmış ve onun neticesinde böyle 
ibir takrirle mesele bağlanmıştır. 

Sayın Reşat özarda'ya bir iki noktasiyle ce
vapta bulunayım : Sayın özarda, hali hazırda 
Türkiye'deki şoförlerin miktarı 413 1:13 tür. 400 
binin üzerinde. Bunlar 507 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine tabi olabildikleri gibi dilerlerse 
sendika da kurabilirler. Hali hazırda bir ihtilâf
ları, şoförlere trafik 'karnesinin hanlgi taraftan 
verileceği noktasında toplanmaktadır. Bunun 
dışında bir ihtilâfları yoktur. Çünkü Şoförler 
Federasyonu bu karnelerin kendileri tarafından 
verilmesi iddiaasında bulunurlar. Haklı olarak, 
Türk İş Konfederasyonu bunun senldikalar ta
rafından verilmesi iddiasında bulunurlar. Böyle 
bir şey bu kanunun kapsamı dışında kalacağı 
keyfiyetini mutazamımm değildir. Bunu cevap
lamak isterim. 

Esasında Türkiye işçi Partisi adına konuşan 
Behice Boran hanımefendi, pazarlama politika
sı, kredi politikası, ve hammadde temini politi
kasından bahsettiler. Hükümet programımızda 
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esasında bunlar böyledir. Ve sözlerimin bir ye
rinde belirttiğim gibi Hükümet olarak progra
mımız da böyledir ve gönlümüz çok arzu eder
di ki; bugüne kadar vazife almış olan hükü
metler, küçük esnafın pazarlama politikasını. 
kredi politikasını, hammadde temini politikasını 
temin etsinler ve şu maddenin üzerindeki müza
kerelerin hiçbirini yapmıyalım. Çünkü o za
man karşımızda 'küçük esnaf güçlüdür, pazarla
ma politikası halledilmiştir, kredi politikası hal
ledilmiştir, hammadde temini politikası halledil -
miştirtir ve bunun neticesinde de yanlarında ça
lışan şahısların, îş Kanunununun getirdiği iş ha 
yatının düzenlenmesine matuf şartlar içerisin
de yaşamaları temin edilmiş olsun. 

Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Son söz olarak lcihte Sayın 

A'bldüllbâri Akdoğan buyurun. 
HASAN TEZ (Ankara) — Ben de söz iste-

mistim. 
BAŞKAN — Siz yeterlik aleyhinde söz iste

diniz efendim, kaydettik. Kifayet reddedilirse, 
gelecek. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri, değerli Çalışma Bakanımızın 
izahlarına benim mühim ilâve edilecek bir şeyim 
yoktur. Yalnız Komisyon tarafından verilen 
değişiklik önergesi aleyhinde konuşmuş olan ar
kadaşlarımı iz ,'işi 'bir Ikaimufle halinde küçük za
naatkarları ve esnafları güya müdafaa edercesi
ne aleyhinde bulunmuşlardır. Eğer sanayiin kü
çük kollarından tutun da büyük sanayie varın
caya kadar Türkiye'de sanayii geliştirmek arzu
sunda isek, biran evvel Sayın Bakanımızın delil
leriyle, ispatlariyle de izah ettiği gibi, bun
ların gelişmesini arzu ediyorsak küçük esnafın 
ve küçük zanaıtkârlarıın geflıişmesinii 'arzu edi
yorsak bu şekilde konuşmamaları gerekirdi. 
Kendilerine teklif ederiz; lütfen küçük esnaf-
'ların arasına girerdk hakiki dertlerini ve işle
rin mahiyetini öğrenerek bu kürsüyü işgal et
sinler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Yeterlik önergelerini okutu

yorum : 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetine 
karar verilmesini rica ederim. 

„ Hatay 
Talât Kösıeoğlu 
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Sayın Başkanlığa 
5 nci madde üzerinde yeter derecede görüş

me yapılmıştır. Kifayetini arz ve teklif ederim 

izmir 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ha
san Tez buyurun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 5 nci maddenin yeni 
şekli 'Türk esnaf ve sanatkârlarını memnun et
miştir. Bunu Yüksek Meclisin huzurunda ifâde
ye mecburum. 

Huzurunuzda konuşurken hiçjbir siyasi mü
lâhaza ile değil, Türk esnafının bir mümessili, 
bir milletvekili olarak arz edeceğim arkadaş
larım. (Soldan «Sağol», sesleri ve «Grup ka
rarı değil mi?» sorusu). Grupumun böyle bir 
'kararı yok. Milletvekili olarak Anayasanın ba
na verdiği hakka dayanarak konuşuyorum. 
(«Grup kararı» sesleri). Grupumun böyle bir 
kararı yiotktur. («Ortanın neresindesin» sesleri). 
Ortanın neresinde olduğum beni alâkadar eder, 
bu kadar ileri gidip sual sormaya da hakkın 
yoktur. 

BAŞKAN — Saym Hasan Toz müdâhalelere 
cevap verirseniz yeterlik aleyhinde görüşemi-
yeceksiniz bu beş dakika içinde. 

7 , 4 . 1967 O : 1 

HASAN TEZ (Devamla) — Efendim, kü
çük sanat işyerlerinin, 3 - 5 kişi çalıştıran kim
selerin kanun kapsamı dışında bulunmalarının 
nedenlerini 2,5 milyon esnafın içinde bulundu
ğu sıkıntıların nedenlerini Yüksek Meclise arz 
etmek üzere, Sayın Komisyon Başkanı arka
daşıma bir işçi mümessili olarak burada Türk 
esnafının hakları üzerine konuşmasından dola
yı kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek iste
rim. 

İş Kanunu hakkında çıkarılan iş güvenliğini 
ve iş emniyetini sağlıyan kanunların da işçiden 
farklı olmıyan bir esnaf teşekkülünün mümes
sili olarak onların hakkının verilmesine de ta
raftar olduğumuzu ifade etmek isterim. Bun
ları layilkı ile Yüksek Meclise arz e'dehilmek 
için her türlü politikanın üstünde Yüksek Mec
listen benim konuşmama imkân verilmesi mak
sadına matuf olarak takririn reddini istirham 
ederim, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini 
toyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, vakit gecikmiştir. 10 
Nisan Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. , 

Kapanma Saati : 18,15 

' » » i H 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 4 . 1 9 6 7 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ UEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — 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) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler 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. Sayısı : 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 l l iüî 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. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye iş
letmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Senatosu 1/368) 
(S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı 
255) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 .1966] 

7. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanunun ve buna ok 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddele-rmin değişthı'rknesıi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından 7 şer üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/338) (S. Sayısı : 234) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK tŞLUR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 saydı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci madesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi 1 . 2 . 15)66] 

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 ihsan Göğüs, 
ve 12 arkadaşının, 568ü sayılı Basın Kanunu
nun 31 nei 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 tmar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyon!anndan 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 Keşinhesabina ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı VP 
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 Kesinhesabına 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-
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nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanımu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (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 bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1903 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının. 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

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) [Dağıtıma 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. Sayısı: 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) (iS. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 



16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunoeli 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
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami 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 Karma 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
ğıtıma 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 İçişleri 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 

3 — 
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) LDağıtma 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
sı : 892 ye ek [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1967] 

V 

IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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 maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v» 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi koraisyonla-

' 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 tarihi : 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] 



4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla derişik 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: 
22 . 7 . 1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı vı 
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 neı maddelerinden «tş kâğıtları» keli 
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarı* 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu, d / l27 ) (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 İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağılma tarihi : 19.2.19661 

X 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerimin 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 nei 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 İzmir 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 : 138) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

12. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 13. — 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] 

14. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde 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] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplam ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kamunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kamun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yıllında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihraç olunanların 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] 

16. — Uşak Milletvekili Fahri Ugrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nei maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1966] 

X 17. — 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) [Dağılana tarihi : 17 . 1 . 1967] 

18. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kamun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı • 191) [Dağıtma tarihi: 

3 . 2 . 1987] 
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19. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . İ967] 

20. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 neı 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 21. — Ankara ve İstanbul şehirlerine 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 22. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'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 : 21™ 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

23. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ,vc 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 

26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258)' (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

24. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259,) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

25. — 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] 

26. — 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] 

27. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri ve 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir 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 : 
C . 3 . 1967] 




