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5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun, Dış Ticaret rejiminin,
Anayasaya, Kalkınma Plânına, Ulusal çı
karlarımıza ve halk yararına uygun bir ha
le getirilmesi şartlarının tesbiti için, Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi.
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1. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi
ve buna sebebolan çalışma zorlukları hak
kında demeci ve Devlet Bakanı Seyfi özttirk ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın
cevapları
89:92,92:94
2. — Görüşmeler sırasında devamlı
müdahalede bulunan Ankara Milletvekili
Rıza Kuas'a iki ihtar cezası verilmesi
3. — Vazife ile yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1065)

6. — Ulaştırma Komisyonunca talebedilen İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın, «5434 sayılı Kanunun 38 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi» hakkın
daki kanun teklifinin sunulmuş olduğuna
dair Maliye Komisyonu Başkanlığının tez
keresi. (2/621,3/1067)
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7. — Ulaştırma Komisyonunca talebedilen Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 arkadaşının, «5434 sayılı T. O.
Emekli Sandığı kanununun 32 nci mad
desine iki bend ve Kanuna geçici madde
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sunulmuş olduğuna dair Maliye Komis
yonu Başkanlığının tezkeresi. (2/682,
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nununa bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân
komisyonlan raporları (2/290) (S. Sayı
sı : 719 a 1 nci ek)
105:124,132:135
3. — Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Ada
na Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve
23 arkadaşının Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'm,
Kooperatifler kanunu teklifi ve Tarım,
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı :
351 ve 351 e 1 nci ek)
124:131
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1. — İmar ve iskân Bakanlığı kuruluş
ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştiril
mesine, bu kanuna bir madde eklenmesine
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kısmında
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
ve imar ve İskân komisyonlarından seçilen
9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki)
97:105
2. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'in, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı ile bu
nunla ilgili kanun tekliflerinin maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü.

Başkan
Başkanvekili
Nurettin Ok

Kâtip
Bursa
Barlas Küntay

Kâtip
Kütahya
Mehmet Ersoy

17 .1.1969 Cuma günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi.
SORULAR
Yazılı soru
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin su taş

kınlarından korunmasına dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1016)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarı
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı. (1/604) (Bütçe Karma
Komisyonuna)
Teklif
2. — Cumhuriyet Senatosu Van üyesi Ferid
Melen ve 19 arkadaşının, Van'da, (Van Üniversi
tesi) adı ile bir üniversite kurulmasına dair ka

nun teklifi (2/803) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına)
Rapor
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 4/74)
(S. Sayısı : 776)

»&<*
— 88 —

M. Meclisi

B : 31

17 . 1 . 1069

BtRÎNCl OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Barlas Küntay (Bursa), Muslihittin Gürer (Sakarya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum :
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar.

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona ermiş
tir.
Çoğunluğumuz vardır, müzakereye başlıyo
ruz.

(Yoklama yapıldı.)

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in,
Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi ve buna
sebebolan çalışma zorlukları hakkında demeci ve
Devlet Bakanı S ey fi Öztürk ile İçişleri Bakanı
Faruk Sükan'm cevapları.
BAŞKAN — Sayın Sadun Aren, Singer grevi
hakkında gündem dışı kısa bir beyanda bulun
mak istiyorsunuz, buyurunuz.
SADUN AREN (istanbul) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri, İstanbul Kartal'da Singer
Fabrikası işçilerinin işverenden ve toplum poli
sinden gördükleri insanlık dışı davranışları, mu
ameleleri anlatmak için söz almış bulunuyorum.
Olay üzerine 13 Ocak Pazartesi günü Kar
tal'a gittim ve işçilerle görüştüm. Olayın içyüzü
hakkında öğrendiklerimi üç nokta etrafında toplıyarak sizlere sunacağım.
Singer Fabrikasmdaki çalışma şartlan, bir
esir kampının şartlarına benzemektedir. Singer,
bir Amerikan iş verenine aittir. Bu fabrikadaki
iş şartlan son derece kötü ve sıkıcıdır. Meselâ;
işçiler tuvalete gitmek için müsaade almak mec
buriyetindedirler. işyerine bir dakika geç gelen
bir işçi, ne kadar devamlı bir işçi olursa olsun,
o gün fabrikaya alınmamakta, o günkü ücretin
den, yevmiyesinden mahrum bırakılmaktadır.
Hastalann doktora havale edilmesinde bü
yük bir çekingenlik gösterilmekte, özellikte haf
ta sonlarında, yani eğer bir istirahat alırsa Cu
martesi, Pazara gelsin diye hafta sonlarına bıra
kılmaktadırlar. Aile efradının doğumunda, ölü

münde, ameliyat gibi büyük hastalıklarında iş
çilerin izin almaları bir hâdise olmakta ve çok
defa izin alamamaktadırlar.
işveren, Türk iş Kanununa ve Türk işçisinin
âdetlerine, geleneklerine saygı duymamaktadır.
işçileri direnmeye iten asıl hâdise budur, yani
işverenin bu tutumudur. Bundan ötürü işçiler
kendi haklannı savunacağını zannettikleri, tah
min ettikleri Maden - iş Sendikasına geçmek is
temişler ve bu sendikaya geçmek istiyen işçiler
işlerinden atılınca işçiler direnmeye başlamışlar
dır. Hâdisenin patlak noktası budur.
ikinci nokta, toplum polisleri işçileri insaf
sızca dövmüştür. Bilindiği gibi işçiler iki gün
fabrikada aç kalmışlardır. Sendikanın kendile
rine gönderdiği ekmeği toplum polisi işçilere
vermemiştir. Bir müddet sonra sis bombalan,
göz yaşartıcı bombalar atılmıştır, fabrikanın içi
ne. Bunun üzerine ve aç da kaldıkları için işçi
ler çıkmaya karâr vermişlerdir. Emniyet kuv
vetlerinin, kendilerine hiçbir şey yapılmıyacağı
vaadi üzerine de çıkmışlardır. Fakat çıktıktan
sonra toplum polisi vadini tutmamış, işçilerin
üzerine hunharca saldırmış, yüzü aşkın işçiyi
tekme tokat otobüslere bindirmiş...
HtLMl İNCESULU (Çorum) — Ne demek
hunharca!.. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan
müdahaleler)
SADUN AREN (Devamla) — Toplum poliîsi merkezine götürmüştür.

— 89 —

M. Meclisi

B : 31

17 . 1 . 1969

O :1

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Hunharca j
BAŞKAN — Sayın Aren, lütfen bağlayınız.
olur mu .. «Hunharca» ne demök, Tünk polıi- j
SADUN AREN (Devamla) — Bitiyor efen
sine hu kadar haikarıelt edilmez. Bu, bir kelime dim.
ile, alçaklıktır. (A. P ; sıralarından gürültüler
Onun için, fabrikanın çalışmaya 'engel hiçbir
ve müdahaleler)
tarafı yoktur, işçiler haklı direnmelerinin so
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim,
nucu olarak bugün hem mahkemelere düşmüş
müdahale etmeyin. (Gürültüler)
ler, hem de işsiz kalmış durumdadırlar. Hükü
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ediyo metin meseleye el koyması, kanunlarımızı uy
rum efendim, siz oraya müdahale edin!.. (Gü
gulayarak lokavtı kaldırması ve ayni işçileri tek
rültüler)
rar işlerine iade etmesi lâzımıdır.
BAŞKAN — Müdanale ötmeyin efendim!..
Saygılarımla.
KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Sayın Baş
SADUN AREN (Devamla) — Olayları an
kan, aym konuda gündem dışı söz istiyorum,
latıyorum.
müsaitse.
Ayrıca, 'götürüldüğü yerlerde, bilhassa Üs
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
küdar 'daiki merkezlerinde işçiler insafsızca dö
nuz.
vülmüştür. İşçilere liderlik yapmış olanlar fa
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
lakaya çekilmiştir. Hattâ, falakaya çekilen iş
kişehir) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
çilerin falakalarını diğer işçilere tutturmuşlar
larım,
dır.
Meri kanunlarımıza göre, suç olduğu için
KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Söyledikle
yüce adalete sevk edilmiş olan suçluları ve on
rinin hepsi yalan..
ların ika ettiği kanunsuz fiilleri, bir sayın ar
SADUN AREN (Devamla) — Bunu bana bir
kadaşımız bugün yüce huzurunuzda savunmuş
işçi ağlıyarak söyledi, (Gürültüler) arkadaşı
tur. Aslında bu savunma son derece dikkate
mın faılakasımı bana tutturdular, dedi. (A. P. sı
sayandır. Adalet organlarının üzerinde dikkat
ralarından, «yalancı» sesleri)
le duracağı bir husustur.
BAŞKAN — Müdahale ötmeyin..
Singer Fabrikası işyerinde cereyan eden ha
SADUN AREN (Devamla) — Ben gözlerim
diselerim
gerçek müşevviki, muharriki ve terle, davaik yemiş isçileri gördüm.
tipçiısi
kimdir,
sualinin cevabını, biraz evvel
KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Teşvik et
bu
kürsüde
konuşan
arkadaşımız zapta tescil
tiniz. dayak yedirdimiz.
ettirmiş
bulunmaktadır.
(A. P. sıralarmdan
SADUN AREN (Devamla) — Teşvikin işve
«Bravo» sesleri) Demokratik nizam içeriğimde
ren tarafından yapıldığını belirttim.
hür sendika, toplu sözleşme ve grev hakkı, hak
KAYA ÖZDF.MİR (istanbul) — Bunları
lar
manzumesinin bir parçasını teşkil eder. Ça
Komisyonda da söyledin.
lışma şartları kanunlarla düzenlenmiştir. Top
SADUN AREN (Devamla) — Üçüncü nok lu sözleşme, işverenle sendika arasında serbest
ta, halen Simger işvereni fiilen ve kanunsuz ola
çe müzaJkere konusudur ve bu müzakere sonunda
rak lokavt durumundadır. İşveren, fabrikada
da bir anlaşmaya, mutabakata varılmaktadır.
«talhrfbalt yapılmıştır» diye ertesi gün iş yerine
Arkadaşımızdan soruyorum, neyin müdafapv»i'wı Kpska bir vardiya isçilerini işe almamış
sını
yapıyor?.. Gayrimeşru olan şeyin müdafaa
ve halende kapılarını işçilere kapalı tutanakta
sını
mı
yapıyorlar, kanunsuzluğun müdafaasını
dır Oysa. fabrikanın işletmesini engelliyecek
mı
yapıyorlar,
yoksa, kanunların çizdiği sınır
hiçbir tahribat olmamıştır, işçiler, kendi elemek
lar içerisinde bir hakkın müdafaasını mı yapı
kapıları olan tezgâhlara talhribetmemişler, hiç
yorlar?...
(T. i. P. sıralarından ianlaşılmıyan
bir zarar vermemişlerdir. Sadece toplum poli
müdahaleler)
sinin içeriye gaz bombası, göz yaşartıcı bomba
attığı, zaman onlarda mukaibil olarak montaj
Mulhtereım arkadaşlarını, grev kanunların
parçalarını, yani civataları, çarkları ve saireyi
tâyin ettiği sınırlar içinde ve kanunlara uygun
atmışlardır. Yoksa tezgâhlara dokunmamışlar- olarak, şartları mevcutsa, yapılır. Bu normal
dır.
bir haktır.
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RIZA KUAS (Ankara) — (Kanunlarda gaz
'bombası atmak ta var mı?..
(BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, bu kadar ba
ğırmaya hakkınız yok, oturunuz ve dinleyiniz.
RIZA KUAS (Ankara) — Onlar da bağır
dılar, müdahale etmediniz.
BAŞKAN — Onları da ikaz ettim, müdahale
etmeyiniz, diye.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu hak kullanılır. Ancak hiçbir za
man gayrimeşru olarak, kanunların müsaade
etmediği şekil ve surette bir grev hakkı isti
mal olunamaz. Demokrasi, anarşi rejimi değil
dir.
, BEHİCE BORAN HATKO (Urfa) — De
mokrasi, işten atma rejimi de değildir.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Demokraside kanunlar vardır, nizam
vardır, usul vardır, işgal yoktur. Sayın arka
daşım, işgalin meşru bir hareket olduğunu söy
lerseniz, 2 500 liraya Amerikalılara kiraya ver
diğiniz dairenin işgalini yarın müdafaa edeme
yiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
BEHİCE BORAN HATKO (Urfa) — O da
irede kendisi oturuyor.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Onun için işgal keyfiyetini, menku
le tecavüzü, mülkiyete tecavüzü hiçbir zaman
makbul bir fiil olarak göstermeyin.
Ne olmuştur Singer işyerinde? Kanunsuz
grev, işgal, tahrip, yangın. Bunun müdafaasını
yapıyorsunuz. Bunun müdafaasını yapıyorsa
nız söyleyin, gayrimeşru hale geldiğinizi, Mec
lisin zaptına tescil edin.
BEHİCE BORAN HATKO (Urfa) — Yan
gını kim çıkardı?
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Yanığını çıkaranların kim olduğunu
adliye bilir. Türk adliyesi var...
ŞABAN ERİK (Malatya) — Siz Amerikalı
ları üslerden çıkarın!..
BAŞKAN — Sayın Erik!..
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Türk adliyesi meseleyi tahkik edi
yor.
Yalnız şunu gayet iyi bilmeleri gerekir ki,
orada kanunları tatbik eden, asayişi ve nizamı
temin ile mükellef olan Cumhuriyet Zabıtası
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hunharca bir tecavüzde bulunmamıştır. Aksi
ne Cumhuriyet Zabıtasına, polisine vâki olmuş,
15 polis yaralanmıştır. Yaralı polislerden bah
setmiyorlar. Kimi bekliyor o polis?..
ALİ KARCI (Adana) — işvereni bekliyor.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sizin haysiyetinizi bekliyor, memle
kette mülkiyeti bekliyor, adaleti bekliyor, niza
mı bekliyor.
Binaenaleyh, bu kürsülerden memleketin
huzurunu, asayişini teminle mükellef olan za
bıta kuvvetlerini, hunharca saldıran birer sal
dırgan gibi, efkârı umumiyeye ilân etmek,
muhterem arkadaşlarım, gayrimeşru olmanın
ta kendisidir.
Muhterem içişleri Bakanımız bu hâdisenin
oluş tarzını bertafsil izah etti. Ben bu izahat
üzerinde durmıyacağım, bugün adliyeye inti
kal etmiş bir konudur. Üzerinde bağımsız hâ
kimler durmaktadırlar. Elbette tetkik edilecek
tir, karar verilecektir.
Yalnız şu kadarını söyliyeyim; «Fabrika
yakmak» diye bizim kanunlarımızda bir diren
me hakkı yok.
YUNUS KOÇAK (Konya) — öğrenci öl
dürmek var mı?..
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, haksız
olduğunuzu bile bile bağırmayınız, oturunuz
ve dinleyiniz.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Polis yaralamak, polis dövmek gibi
hak yok, tecavüz diye birşey yok. Herkes ka
nunlar dairesinde meşru hakkını kullanacak.
Bugün zabıtanın yaptığı vazife kanuni vazife
dir; saldırganlara karşı kanunların kendisine
tevdi etmiş olduğu vazifeyi yapmıştır. Hiçbir
zaman şahsi ve keyfî bir davranışta bulunma
mıştır.
Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı konu
şan arkadaşımızın bu sözlerini dinledikten son
ra, Türkiye'de anarşist hareketlerin mihrak
ve kaynağını keşfetmeye lüzum yok. G-ayet
a,çikça «Benim» diyor «anarşiyi tahrik eden
benim» diyor, «kanunsuzluğu tahrik eden be
nim» diyor... Elbette Türk hâkimleri, Türk
savcıları cüretkâr bir şekilde kanunların karşı
sına çıkan bu zihniyeti takibetmek mevkiinde
dir ve buradaki beyanlarını kendi kendilerini
ihbar eden suçluların davranışı içerisinde de
ğerlendirip üzerinde gereğini yapacaklardır.
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Bizim icra olarak beyan edeceğimiz husus
şu; çekin elinizi bu yerlerden, çekin elinizi ka
rışık işlerden, temiz yürekli insanlar gibi ka
nunların meşru sınırları içerisinde hareket et
mesini öğrenin, vazgeçin bu usullerden.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nuz.
ŞABAN ERİK (Malatya) — Sen elini bu
memleketin kaderi üzerinden çek...
BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, Sayın Ali
Karcı, Sayın Rıza Kuas, rica ederim efen
dim; bu şekilde öylesine hareket ediyorsunuz
ki, Riyasete kadar ulaşıyor. Hakkınız yok efen
dim böyle müdahale etmeye, bağırmaya, çağır
maya. Burası Meclis, sükûnetle dinleyiniz. Ar
kadaşınıza söz verdim, beni pişman etmeyiniz,
rica ederim oturunuz.
ŞABAN ERİK (Malatya) — Sayın Bakan
çok gayriciddî konuştu...
BAŞKAN — Gayriciddî veya ciddî, oturu
nuz ve dinleyiniz. Siz daha gayriciddî oluyor
sunuz.
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, ilk
mektep talebelerine hitabeder gibi hitabedemezsiniz, bağırmaya hakkınız yoktur. (A. P.
sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sizin de o şekilde yerinizden
bağırmaya hiç hakkınız yok. Meclisin içtüzüğü
var, Meclisin nizamı var, Meclisin usulü var,
o usule riayet ediniz.
RIZA KUAS (Ankara) — Ancak ihtar ve
rirsiniz, bağırmaya hakkınız yok.
2. — Görüşmeler sırasında devamlı, müda
halede bulunun Ankara Milletvekili Rıza Kuas'a iki ihtar cezası verilmesi.
BAŞKAN — O halde size bir ihtar veriyo
rum.
RIZA KUAS (Ankara) — tik mektep tale
belerinle bağırır gibi bağıramazsınız.
BAŞKAN — Bir ihtar daha veriyorum.
RIZA KUAS (Ankara) — Verebilirsiniz,
ama bağıramazsınız.
BAŞKAN — Beyefendi, hitabettiğini şa
hıs da millî iradeyle gelmiş, milletvekili ol
muş bir şahıs. Ayrıca bu Meclisin itimadı ile
Meclisi idareye vazifelendirilmiş. Ben burada
içtüzüğü tatbik ediyorum. Bütün kavgalar, mü-
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nakaşalar, mücadeleler sizin müdahaleleriniz
den çıkıyor. Müdahale etmeyiniz, dinleyiniz,
içtüzüğe göre hareket ediniz. Sizin dinlemek
ten başka hakkınız ve vazifeniz yok, oturun..
RIZA KUAS (Ankara) — Sizi, milletve
killerine bağırasmız diye seçmedik. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) İlk mektep talebelerine
hitaber gibi bağırmanız için sizi seçmedik. Mil
letvekiline milletvekili muamelesi yapılır.
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — O ta
raftakiler de bağırıyorlar, onları görmüyorsu
nuz.
BAŞKAN — Onları da görüyorum, efendim.
Her türlü müdahaleyi önlüyorum. Sizin sözcü
nüze söz verdim onu sükûnetle dinlettirdim,
ama siz burada Hükümet üyesini dinlemek lûtfunda bulunmuyorsunuz. Dinleyiniz diyorum,
başka bir şey demiyorum. (T. i. P. sıralarından
anlaşılmıyan müdahaleler.)
Efendim, müdahale yersiz, müdahale haksız,
müdahale manasız; müdahale etmeyiniz ve
lütfen dinleyiniz.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Haklısınız,
ama taraf tutuyorsunuz Sayın Başkan.
1. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in,
Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi ve buna
sebebolan çalışma zorlukları hakkındaki deme
cine Devlet Bakam Seyfi Öztürk ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm cevabı. (Devam)
BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Ba
kanı.
İÇİŞLERİ
BAKANI FARUK
SÜKAN
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım;
Sayın Sadun Aren tarafından Kartal'da Sin
ger Sanayiine ait fabrikada meydana gelen
olaylarla ilgili yaptığı gündem dışı konuş
maları sırasında burada bulunamadım, yetişe
medim. Umumiyetle polisin müdahalesi, polis ko
nusu olduğu için Sadun Aren tarafından, T. i. P.
tarafından kanunlara rağmen, Anayasaya rağ
men mesele Meclise getirilir diye bekliyorduk.
Bunu tabiî karşılamak lâzım. Türkiye'de kendi
iç bünyelerindeki anarşiyi, bünyeleri ve tabiat
ları icabı dağınıklığı toparlamak için yine ka
rakterlerine uygun tarzda nizama karşı davra
nışlarını bu vesileyle ortaya koymaktan çekinmiyecekleri malûm bir keyfiyetti. Onun icabını
yine bugün Mecliste yerine getirmiş oluyorlar.
92 —
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Kıymetli milletvekilleri, hâdise şudur: İstan- I at 7,40 ta olan hâdise ertesi günü saat 11,00 e
bul Kartal İlçesi Cevizli mıntakasında faaliyet kadar başta İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü
te bulunan Singer Sanayii Anonim Şirketine ait bizzat, zabıta kuvvetleri ve polis şefleri, işgali
fabrikada çalışan bir kısım işçi 10 . 1 . 1C30 yapan işçilere, yaptıkları hareketin kanunsuz
günü sabahleyin saat 7,40 ta fabrikayı işgal te olduğunu, suç olduğunu, çatışmaya mahal bırak
madan terk etmelerini defaatle ve çeşitli yollar
şebbüsünde bulunuyorlar.
fşgale teşebbüs eden işçiler Maden - is Sen la ikaz etmelerine rağmen, hiçbir netice vermi
dikasına mensup kimselerdir. DİSK Sendikası yor. Üstelik fabrika içerisinde ne kadar levye,
nın kuruluşlarından olan Maden - iş Sendikası taş, sopa ve saire varsa onlar da toparlanıyor.
T. t. P. nin yan teşekkülü olan bir sendika. Sen Bu müddet zarfında fabrika personelinden 40
dikanın başındaki zat da T. i. P.'in faal eleman Mşi de dışarıya katiyen çıkarılmıyor.
larından olup istanbul'daki bütün anarşist ha
Bunun üzerine gayet tabiî olarak kanunun
reketlerden dolayı çeşitli vesilelerle mahkemeye
icabını yerine getirmek vazifesini üzerine alan
gitmiş olan kimse.
zabıta icabını yapıyor. Yani, ihtar yapıyor, ikaz
ALİ KARCI (Adana) — Sonra mahkemede |
yapıyor, ondan sonra gaz bombası kullanıyor.
ne olmuş?..
Bir kısım yere giriyor, orayı tahliye ediyor, di
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
ğer kısma geçiyorlar ve zabıtanın üzerine biraz
vamla) — Mahkemede altı kişi tevkif edilmiş.
evvel arz ettiğim, bütün vasıtalarla hücum edi
BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, içtüzüğü uy
yorlar. Onbir polis, raporla sabittir, 10 - 20 gün
guluyorum, zatıâliniz yerinizden haksız yere bir
lük rapor alıyor, yaralanıyor, tecavüze uğruyor.
müdahalede bulunduğunuz için, size bir ihtar
Buna rağmen polis soğukkanlılığını muhafaza
cezası veriyorum.
ediyor. Nihayet saat 11,00 den sonra gaz kulla
ALİ KARCI (Adana) — Yanlış beyanda bu narak ve icabını yerine getirmek suretiyle tah
lunuyor da Sayın Başkan; tevkif edilenler de liye ediyor ve kanunları hâkim kılıyor. Zanne
bırakıldı.
diyorum ki, bundan tevahhuş edecek, şikâyetler
edecek,
sinirlenecek bir taraf olmamak, bilâkis
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
memnun
olmak lâzım, Türk zabıtası kanuni gö
vamla) — Aynı müesesede Çelik - İş Sendikası
var. Çelik - iş Sendikasına mensup işçiler ekse revini en uygun tarzda yerine getirmiştir diye.
riyette, Maden - işe mensup işçi mensupları Bunun grevle falan alâkası yoktur arkadaşlar.
ekalliyette.
Mer*i olan toplu sözleşme Çelik - iş tarafın
dan yapılmıştır. Bütün hâdise de buradan ne
şet etmektedir.
Maden - İşe mensup bir grup işçi Çelik - işe
mensup çalışan işçi gruplarını saat 7,40 tan iti
baren çalıştıkları yerleri taşla, sopa ile, ellerine
ne geçirmişlerse onları mahsur hale getiriyorlar.
Fabrika personelini de keza aynı tarzda dışarı
çıkartmıyorlar.
Bu durum, işveren tarafından Kartal Cum
huriyet Savcılığına intikal ettiriliyor, şikâyet
ediliyor. Kartal Cumhuriyet Savcılığı da işga
lin ve bu tarzda davranışın kanun dışı hareket
bulunması hasebiyle, gereği yapılmak üzere, is
tanbul Emniyet Müdürlüğüne havale ediyor.
Meseleye ıttıla kesbeden ve emir alan zabıta
hâdise mahalline geliyor. Zabıta, hâdisenin bü
yümemesi için evvelâ muslihane yollara başvu
ruyor ve gerekli ikazı yapıyor. Ayın 10 unda sa- |
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Grev Anayasamızın 47 nci maddesine göre
kabul edilmiş bir haktır. İşverenle işçiler arasın
daki sosyal ve iktisadi münasebetlerin tanzimi
ve hakların alınması bir Anayasa hakkı olarak
kabul edilmiştir ve istimal ediliyor. Ama siyasi
grevi Anayasa ve kanunlarımız yasaklamıştır.
Maden - iş ve DİSK'in başındakiler bir siyasi
partinin, T. i. P. in aleni elamanlarıdır. Burada
da maksat, hedef siyasidir ve bu denemeler bili
yorsunuz Haziran 1968 den itibaren Türkiye'de,
bilhassa İstanbul'da cereyan eden talebe hare
ketleriyle tev'em olarak başlamıştır; Prellide
başlamıştır, Kavelde başlamıştır, ona mümasil
bütün işyerlerinde başlamıştır ve hâdiselerin
mürettibi, müsebbibi, müşevvik!, muharriki hep
si aynı siyasi teşekküle mensup, sendikalara
mensup zevattır ve muayyen isimlerdir. Bunla
rın bir kısmı da halen mahkemelerde veya ce
za evlerinde bulunmaktadırlar.
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Bu hâdise üzerine Kartal Cumhuriyet Savcı •
lığı 20 kişinin nezarete alınmalını uygun g'irmüş ve müzekkere keTLHİŞ, mahkemeye sevk edil
miştir. Kartal Mahkemesi cEvamn gayrimevkuf
olarak devamına karar vermiş, Savcılık tara
fından itiraz edilmiş Kadıköy Ağır Ceza Mah
kemesi bunlardan 6 kikinin tevkifine karar ver
miş ve rabıta da vazifesini yapmış, bu 6 kişiyi
yakalanış, ceza evine göndermiştir. Bundan si
nirlenmek, tevahhuş etmek niçin?
Türkiye'de eğer kanunlara marnlıyorsa, ko
nuşan arkadaşım için söylüyorum, hakka rıza
göstermek lâzım, haksızlık varsa tecelli eder.
Zabıtanın bir yanlış davranışı varsa keza yolu
vardır, usulü vardır, kanunlar bunu tâyin ve
tesbit etmiştir, icabı yapılır. Ama illâki «Top
lum polisi hizmet gördü» diye ve «görerecektir»
diye onu küçültecek tarzda faaliyette bulunmak
boş lâftır, bunlar olmayacaktır, Türkiye'de hu
kuk Devleti idaresi ve müesses Anayasa nizamı
nın müdafaileri - art düşünce sahibi olanlar ha
riç - kararlı bulunanlar devam ettiği müddetçe
bu kabil hareketlere kimse tevessülde muvaffak
olamıyacaklar ve boş yere uğraşmış olacaklar
dır. Türk zabıtası, kanunların kendine verdiği
hizmetleri büyük bir hassasiyetle ve mesuliyet
anlayışı içerisinde ifa etmektedirler.
Hükümet olarak ve içişleri Bakanlığı olarak
bu tarzda kanunları hâkim kılmaya ve Devlet
otoritesini zedeletmemeye kararlıyız. Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Büyük Türk Milletinin
nıümesilleri ve ona niyabet eden temsilcileri ola
rak, Büyük Millet Meclisinden aldığımız kuv
vetle bu kararlılığa ve kanunları hâkim kılmaya
devam edecektir. Suçluların telâşı içinde olan
lar, ancak suçlu kimselerdir. O itibarla hakka
inanan insanlar kanunların tatbikatından ve ne
ticesinden de emin olmalı ve sükûnetle neticeye
intizar etmelidirler.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bü
yük bir tarafsızlık ve hüsnüniyet içerisinde, tak
dir hakkımı kullanmak suretiyle, Sayın Şadım
Aren'e söz verdim. Fakat buna rağmen arka
daşlarımız verilen cevabı gerekli düzen içerisin
de dinlemek lûtfunda bulunmadılar. Bu balom
dan üzüntülerimi beyan ederim, kendilerine.
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3. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakam Ahmet Topaloğlu'na Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabcyli'nin
vekillik
etmesinin
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1065)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tekeresi var,
okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına,
Vazife ilo yurt clışma giden Millî Savunma
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar,
Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Hü
samettin Atabcyli'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Saııın üyelerden bâzılarına izin verilme
si kakında Başkanlık tezekresi (3/1066).
BAŞKAN — Bâzı milletvekilerine izin veril
mesine mütedair Başkanlık Divanı kararı var,
okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle
vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 16.1.1969
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir.
Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur.
Mifllet Meclisi Başkanı
Ferruh Bozbeyli
Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli, 10 gün,
hastalığına binaen, 9 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren.
Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdu, 30
gün, hastalığına binaen, 9 . 12 . 1968 tarihin
den itibaren.
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun,
35 gün, hastalığına binaen, 21 . 12 . 1968 tari
hinden itibaren.
Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu, 35
gün, hastalığına binaen, 12 . 12 . 1968 tarihin
den itibaren.
Ankara Milletvekili Orhan Eren, 15 gün, has
talığına binaen, 6 . 1 . 1969 tarihinden itibaren.
istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 30 gün,
hastalığına binaen, 15 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren.
Gümüşane Milletvekili Necati Akagün, 10
gün, mazeretine binaen, 13 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren.
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Gümüşane Milletvekili Necati Akagün, 10
Gaziantep Milletvekili Mi İhsan Göğüs, 45 1
gün, mazeretine binaen, 13 . 1 . 1969 tarihin
gün, mazeretine binaen, 26 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren.
den itibaren.
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci,
10 gün, mazeretine binaen, 16 . 1 . 1969 tari rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
hinden itibaren.
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs, 45
Hatay Milletvekili-Yahya Kanpolat, 10 gün,
gün, mazeretine binaen, 26 . 1 . 1969 tarihin
mazeretine binaen, 16 . 1 . 1969 tarihinden iti
den itibaren.
baren.
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu, 10
gün, mazeretine binaen, 16 . 1 . 1969 tarihin rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
den itibaren.
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci,
BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
10 gün, mazeretine binaen, 16 . 1 . 1969 tari
lisin oyuna sunacağım.
Diyarbakır Milletvekili Metin" Cizreli, 10 gün, hinden itibaren.
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
hastalığına binaen, 9 . 1 . 1969 tarihinden iti
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
baren.
edilmiştir.
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat, 10 gün,
rum. Kabul edenller... Kabul etmiyenler... Kabul
mazeretine binaen, 16 . 1 . 1969 tarihinden iti
edilmiştir.
Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdu, 30 baren.
gün, hastalığına binaen, 9 . 12 . 1968 tarihin
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
den itibaren.
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
edilmiştir.
rum. Kabul edenller... Kabul etmiyenler... Kabul
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu, 10
edilmiştir.
gün, mazeretine binaen, 16 . 1 . 1969 tarihin
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, den itibaren.
35 gün, hastalığına binaen, 21 . 12 . 1968 tari
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
hinden itibaren.
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
edilmiştir.
rum. Kabul edenller... Kabul etmiyenler... Kabul
5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı
edilmiştir.
E sat oğlu'mm, Dvş Ticaret rejiminin, Anayasaya,
Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu, 35
gün, hastalığına binaen, 12 . 12 . 1968 tarihin kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza ve halk
yarasına uygun tir hale getirilmesi şartlarının
den itibaren.
tesbiti için, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
rum. Kabul edenller... Kabul etmiyenler... Kabul
(10/47)
edilmiştir.
Ankara Milletvekili Orhan Eren, 15 gün, has
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu an
talığına binaen, 6 . 1 . 1969 tarihinden itibaren. da Salâhattin Hakkı Esatoğlu tarafından veril
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 30 gün,
hastalığına binaen, 15 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren.
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
|
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miş bulunan bir Meclis araştırması açılması
önergesi gelmiştir; önergeyi, okutuyorum.
Ankara, 5 . 1 . 1969
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Anayasamızın 2 nci maiddeısi Türkiye Cumhu
riyetinin insan haklarına dayanan sosyal bir
hukuk devleti olduğunu gösiterıneiktedir. Ana
yasamızın 41 nci maddesi ise : «İktisadi ve sos-
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yal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış Seviyesi sağlaması amacına göre düzenlene
ceğini» belirtmiştir.
Bu Anayasa hükümlerinle göre Türkiye'deki
bütün sosyal ve ekonomik faaliyetlerin toplum
yararına olması şarttır. Toplum yerine belli bir
azınlığın yararı için hiçbir kesimde faaliyette
bulunamaz. Sosyal devlet, toplumdaki çalışma
ların, 'halk ve (toplum yararına, devlet tarafın
dan düzenlenmesi, denetlenmesi ve ulusal gelir
dağıtımımda adaletin sağlanması anlamlarını ta
şımaktadır. Bu nedenle her kesimdeki çalışmala
rın toplum ve halk yararına olması devlet tara
fından düzenlenip denetlenecektir.
Halbuki bugün dış ticaret kesimimizde bu
temel görüşlerden uzaklaştırıldığı görülmekte
dir. 'Meclis olarak dış ticaret alanında uygulan
makta olan sistemi, bu sistemin sakıncalarını
bilmekte büyük yarar vardır. Yapılacak bir
Meclis araştırması sonucunda, eğer dış ticaret
kesiminde toplum ve ekonomik kalkınmamız za
rarına işliyen bir rejim varsa, bunu, düzelterek
dış ticaretimizi sosyal devlet ilkelerine ve top
lum yararına uygun bir şekilde yeniden düzen
lemekte büyük ulusal çıkarlar olduğu şüphesiz
dir.
Nitekim bugün birçok çevreler tarafından dış
ticaretimiz ağır ve ciddî eleştirilere uğramakta,
dış ticıaret mevzuatımız karışıklıklar göstermek
te, her gün yeniden yönetmelik ve kararname
lerle değiştirilmekte, herkesin kolayca anlıyaibileceği ve çalışabileceği bir iş alanı olmaktan
çıkmakta, dış ticaret, ancak, belli iş çevreleri
nin uğraştığı bir tekel durumu göstermektedir.
Dış ticaretimize yöneltilen başlıca eleştiril
me şu noktalarda toplanmaktadır.
1. Dışardan aldığımız malların fiyatları,
çeşitli yollarla, yüksek gösterilip bu yolla dışa
rıya döviz kaçırılmaktadır.
2. Dışarıya sattığımız malların fiyatları
çeşitli yollarla az gösterilmek suretiyle döviz
kaçırılmaktadır.
3. Dış ticaret belli şahıslar ve firmaların
elindedir. Bâzı firmalar gönderdikleri mallara
yabancı cislim karıştırmak suretiyle hem ticari
ahlâkla bağdaşmıyacak bir tutuma girmekte,
hem de memleketin dışarıda itibarını zedele
mektedirler. (Zeytinyağına madenî yağ karıştı— 96
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rılması, fındığa taş katılması, kurtlu üzüm ih
racı v.s.)
4. ithalât politikamız, 4 Ağustos 1958 tari
hinde uygulamaya başlanan istikrar programı
na uygun olarak düzenlenmiş, ithalâtta temel
olan kota sistemi on yıl önceki ekonomik du
ruma göre tanzim edilmiş, çeşitli etki ve neden
lerle değişikliklere uğramış, bugünkü ihtiyaçla
ra cevap vermez hale gelmiştir.
5. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının
(Anailkeler ve metot) bölümünde belirtilen;
iktisadi kalkınmıatmızın Sosyal adalet ilkeleriyle
bağdaştırılarak ahenkli bir gelişmenin gerçekleştiniilmesi yoluna gidilmesi şeklindeki plân
amacı ile bugünkü dış ticaret mevzuat ve uygu
laması arasında çelişmeler bulunmaktadır.
6. Toprağa bağlı üretici köylünün ürettikle
rinin kendisi veya bağlı bulunduğu kooperatif
ler tarafından değil, belli ihracatçılar tarafın
dan dış ülkelere gönderilmesi nedenliyle üreti
cinin emeğinin tam karşılığını allamadığı ve böy
lece Anayasamızın 52 nci maddesi uyarınca dev
let, üreticinin ürününü değerlendirme görevini
yapamamaktadır.
7. Dış ülkelerden getirilen (malların fiyat
ları çeşitli yollarla artırıldığı için ithal malları
tüketiciyi sıkıntıya sokacak ve bunların satmalmmasını güçleştirecek bir fahiş fiyatla piyasa
ya çıkarılanıalktadır.
8. İhracat gereği gibi devlet tarafından
desteklenmediği, ve ihracatı artıracak ciddî ted
birler alınmadığı için ihracat günden güne
azalmakta, bu sebeple de dış ticaret açığı her
yıl biraz daha artmaktadır.
9. Dış ticaretteki bu düzensizlik ve denge
sizlik dış ticaret açığının günden güne artması
na, transferlerin zamanında yapılamamasınla,
devletin yabancı firmalara borçlu kalmasına yol
açmaktadır.
10. Bâzı müessese, müteahhit ve montajcı
lara yapılan tahsisler, başkalarınla satılmak ve
devredilmek suretiyle haksız kâr sağlanmakta
dır.
11. Dış ticaret kazancından toplum yerine
çok küçük bir azınlık, çok büyük bir kâr ve çı
kar sağlamakta, buna rağmen ihraç malı üreti
cisiyle, ithal malı tüketicisi büyük sılkmıtlar çek
mektedir.
Yukarda sıralanan ve benzeri şikâyet, eleş
tiri gerek konu ile ilgilenenler, gerekse basını-
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mızda her gün açıkça ortaya konulmaktadır.
Dış ticaret alanındaki bütün bu aksaklık ve
bozuklukların gerçeklik derecesini, nedenini
tesbit etmek, bugünkü dış ticaret rejimimizin
Anayasamıza,, kalkınma plânına ve ulusal çı
karlarımıza uygun olup olmadığınım, eğer bu
günkü dı§ ticaret rejimi Anayasamıza, kalkın
ma plânımıza ve toplum yararınla uygun değilse,
Anayasaya, kalkınana plânına ve hıaüJk yararına
uygun bir dış ticaret rejiminin şartlarının tesbiti için Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırmam açılmasını saygıyla öneri
rim.
'Nevşehir Milletvekili
Salâhattnı Hakkı Esatoğlu
BAŞKAN — Gündeme alınarak gereği icra
edilecektir.
6. — Ulaştırırla Komisyonunca talebedilen,
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nm,
«5434 sayılı Kanunun 38 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi» hakkındaki kanun teklifinizi sunul
muş olduğuna dair Maliye Komisyonu Başkan
lığının tezkeresi. (2/621, 3/1067)
BAŞKAN — İzmir Milletvekili Hüsamettin
Gümüşpala'nın, 5434 sayılı Kanunun 38 nci
madesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifinin Ulaştırma Komisyonunca talebedildiğine dair Maliye Komisyonu başkanlığının tez
keresi var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Ulaştırma Komisyonunca talebedilen izmir
Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın, 5434
sayılı Kanunun 38 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi, ilişikte sunul
muştur.
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Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz
ederim.
Maliye Komisyonu Başkanı
Çankırı
Tabir Akman
BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonuna havale
edilmiştir.
7. — Ulaştırma Komisyonunca talebedilen
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6
arkadaşının, «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve Ka
nuna geçici madde eklenmesi» hakkında kanun
tekliflerinin sunulmuş olduğuna dair Maliye Ko
misyonu Başkanlığının tezkeresi. (2/682, 3/1068)
BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Himmet
Erdoğmuş ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli ıSandığı Kanununun 32 nci
maddesine iki bent ve kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Uaştırma
Komisyonunca talebedildiğine dair Maliye Ko
misyonu Başkanlığının tezkeresi var, okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
Ulaştırma Komisyonunca talebedilen, Kütah
ya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 arkada
şının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine iki bend ve kanuna ge cici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi,
ilişikte sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz
ederim.
Maliye Komisyonu Başkanı
Çankırı
Tabir Akman
BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonuna hava
le edilmiştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
11. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü
ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar v İskân Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılmasına dair kânun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi-

len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki) (1)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce
Meclisin almış olduğu karar gereğince 1 saatlik
süre zarfında görüşülecek kanunlara geçiyoruz.
(1) 739 ve eki S. Sayılı basmayazı tutanağın
sonuna eklidir.
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Raporda öncelikle görüşülme teklin vardır.
Öncelik teklifini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir.
Lütfen Komisyon ve Hükümet adına yetkili
Balkan yarimi alsın.
Raporu okutmadan evvel bir noktaya Yüce
Meclisin dikkatim celbetmek isterim.
739 ve eki Sıra Sayısında kayıtlı bu kanun
tasarısında bâzı tepe ve baskı hataları vücut
bulmuştur. Bu baskı hatalarını telâfi için mev
cut ve milletveklillerine dağıtılmış bulunan ta
sarının somuna düzeltici mahiyette bir sayfa ilâ
ve edilmiştir. Buradan, maddeler okunduğu sı
rada düzeltilmiş şekli okunacak ve ona göre
oylanacaktır. Yüce Meclisin bilgisine sunarım.
Raporu okutuyorum.
(Geçici Komisyon raporu okundu).
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta
yım. Rapor üzerinde söz alan milletvekillerine
sırası ile söz vereceğim.
Güven Partisi Grupu adına Sayın Dursun
Akçaoğlu, buyurunuz efendim.
G. P. GRUPU ADINA DURSUN AKÇAOĞ
LU (Çankırı) — Sayın Başkan. Millet Mecli
sinin değerli üyeleri, imar ve İskân Bakanlığı
kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Ka
nunun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 3656 sayılı Kanunda bir sayılı cet
velin imar ve İskân BaJkanlığı kısmında deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkın
da, Güven Partisi grupu adına, görüşlerimi arz
ediyorum.
imar ve iskân Bakanlığının çeşitli görev
lerle yüklü bulunduğu hepimizin malûmudur.
Birbirinden ağır ve o derece önemli bulunan
bu görevleri şöylece özetlemek mümkündür :
Yurdumuzun imar plânlarını hazırlamak,
uygulamasını sağlamak,
Mesken politikamızın esaslarını tesbit ve
tatbikini temin etmek,
Memleketimizin şart ve imkânlarına en uy
gun olan yapı ve malzemesinin tedariki husu
sunda gerekli tedbirleri almak,
Nüfus sıklığı, toprak yokluğu, toprak ye
tersizliği veya verimsizliği sebebiyle başka böl
gelere nakillerini istiyenlerle, dış memleketler
den yurdumuza gelen göçmen ve mültecilerin
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ve yurt içinde özel kanunlara göre yerleştirile
cek vatandaşların iskânlarını sağlamak.
Keza su balkını, yangın, deprem ve saire
gibi, her türlü âfetlere karşı gerekli tedbirleri
almak ve bunların en iyi şekilde ifası için lü
zumlu etüt ve araştırmaları yapmış,
Ayrıca 7269 sayılı Âfetler Kanununun ve
774 sayılı Gecekondu Kanununun icaplarını ye
rine getirmek.
Muhterem arkadaşlarım, bu kadar yüklü ve
o nispette, önemli olan bu çeşitli görevlerin ifa
sından sorumlu olan bakanlığın, bu vazifelerin
yapılmasında ne kadar güçluK çektiği aşikâr
dır. Genel ihtiyaçlarının bu ağırlığı ve artış sey
ri yanında tekerür etmemesini temenni ettiği
miz tabiî Âfetler de, zaten güçlükle yapılan iş
leri daha da çoğaltmış ve bu yüklü hizmetlerin
ifa şartlarını ağırlaştırmıştır. işte getirilen bu
tacarı ile hizmetlerin daha yeterli ve daha ve
rimli bir şekilde yapılmasının düşünülmüş ol
duğunda şüphe yoktur. Bu sebeple biz Güven
Partisi grupu olarak, tasarıya müspet oy )ıullanacağız.
Muhterem arkadaşlarım, bu ]kanun tasarısı
vesilesiyle bir dileğimizi belirtmekte fayda gö
rüyoruz. Bakanlık, bu görevleri ifa ederken
(konuları sadece günlük ihtiyaçların giderilme
si açısından değil, kısa veya uzun gelecekte kar
şılaşılması muhtemel ve kaçınılmaz durumları
da göz önüne almalı, ilgili bakanlıklar ve mü
esseselerle de geniş ölçüde işbirliği yaparak
plânlı ve uzun vadeli bir çalışmaya koyulma
lıdır.
Muhterem arkadaşlarım, tasarı hafkkındaki
temel görüşlerimizi böylece belirttikten sonra
te-îknik sayılabilecek bir hususa da işaret et
meden geçmiyeceğim.
Değerli arkadaşlarım, dağıtılan ilk tasarıda
ki bir No.lu cetvelde kadro adedi, 24 ü merkez,
184 ü taşra teşkilâtına aidolmak üzere, cem'an
203 olarak gösterilmişti. Bilahara, geçen hafta
dağıtılan cetvelde ise önemli değişiklikler ya
pılmış, kadro adedi 390 a yükseltilmiştir. Her
ne kadar doğrusunun, sonradan dağıtılan cet
vel olduğu düşünülebilir ise de, bunun hangi
sebepten dolayı yapıldığı daha önce açıklan
madığı için, aklımıza türlü ihtimalleri getir
miştir.
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Bu fark, en hafifi ile, bir zühulün tashihin
den ileri gelmiş olsa dahi, hoş (karşılamak müm
kün değildir. Bu ölçüde bir zühulü, yasama or
ganında olması iktiza eden ciddiyetle, titizlik
le kabili telif bulmadığımızı üzülerek beyan
etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi grupu adına muhterem heyetinize saygılar suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Onan, buyurunuz efen
dim.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın
Başkan, muhterem milletvelkilleri, imar ve is
kân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki
7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci maddeleri
nin değiştirilmesi h&fckmdaki kanun tasarısı
üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere söz almış
bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, yurdun bölge plân
lama ve imar bölgelerini ve nizamını tesbit ede
rek, şehir, kasaba ve köylerimizin imar ve ih
yası, memleket gerçeklerine uygun bir mesken
politikasının tesbiti ile mesken ihtiyacının en
müsait şartlarla karşılanması işlerine muvazi
olarak, tabiî âfetlerden evvel ve sonra alınacak
tedbirlerin tesbiti ve ihtiyaçları zamanında karşılıyacak ş:|:ilde yapılması işleri meyanında,
memleketin yapı malzemeleri ihtiyaçlarının tes
biti ile bu ihtiyaç karşılıklarının tedariki ve
rasyonel bir şekilde istihsal imkânlarının artı
rılması, yapı malzemesi, norm ve standartları
nın tesMt hususlarının sağlanması ve ucuzlatıl
ması çarelerinin aranması vazifeleriyle yüküm
lü olarak 7116 sayılı Kanunla imar ve İskân
Bakanlığı kurulmuş idi.
Değerli arkadaşlarım, 7116 sayılı kanunla
âfet işleri, Mesken Genel Müdürlüğüne bağlı
bir müdürlük olarak başlangıçta işe başlatıl
mıştı. Sonra Âfetler Müdürlüğünde işlerin çoğaflmasiyle, bakanlık olarak bir genişleme ol
muş, bir müddet de böyle idare edildikten son
ra Türkiye çapındaki âfet işlerinin aşırı dere
cede fazlalaşması sebebiyle, mevcut teşkilât bu
<pniş hizmeti tatmin edememiştir. Bu yüzden
mecburen Mesken işleri Genel Müdürlüğünden,
Âfet isleri ayrılarak, müstakil bir genol mü
dürlük halini almak suretiyle çalışmalarına de
vam etmiştir.
— 99
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Şeklen bir genel müdürlük hüviyeti ile faa
liyet gösteren Âfet işleri Genel Müdürlüğünü
kanuni teminat altına almak zarureti vardır.
Esasen, yeni Anayasamızın ve Kalkınma Plânı
mızın icaplarına göre, son yıllarda Devletin ko
nut politikasındaki gelişmeler ve gecekondu
probleminin başlıtoaşına halli gereken bir durum
alması, Mesken Genel Müdürlüğünün âfet iş
leriyle uğraşmasına imkân bırakmamış ve di
ğer aslî vazifeleriyle meşgul olması mecburiye
tini doğurmuştur. Bu mecburiyet
karşısında,
iki seneden beri ayrı bir genel müdürlük halin
de çalışan Âfet işleri Genel Müdürlüğünün 7116
sayılı Bakanlık Kuruluş Kanunundaki yerini
alması ve görevlerinin açıkça belirtilmesi, ilgili
lere ferahlık getirecektir.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye toprakla
rının jeolojik yapısı ve iklim şartları icabı sık
sık meteorolojik âfetlerle karşıkarşıya geliyo
ruz. Hiç umulmadık bir zamanda vukua gelen
bir deprem, bir sel feâketi, bir yangın, bir top
rak kayması ve buna benzer çeşitli âfetlerden
dolayı pek çok mal, can ve hayvan kayıplarına
duçar oluyoruz. Bilhassa, memleketimizde her
sene değişik şekliyle karşılaştığımız bu büyük
felâketlerin oluşunda milletçe çektiğimiz sıkın
tılarımız, hele felâkete duçar olanların ıstırap
ları sonsuz ve ölçüsüz derecede acıklı olmakta
dır.
1937 yılındaki Kırşehir, 1939 yılındaki Er
zincan, Erbaa, Balıkesir, Çanakkale, Dikili zel
zele felâketlerinde, Manisa kazalarındaki yan
gınlarında, Varto, Muş, Sakarya, Tunceli ve
Amasra zelzelelerinde, Kırşehir, Muğla ve bu se
ne vukubulan Çukurova sel baskınlarında sayı
sız derecede can kaybımız olmuş, pek çok ocak
lar sönmüş, değeri ölçülemiyecek derecede bü
yük maddi zararlarımız olmuştur.
Değerli milletvekilleri,
Felâket ânında birden her şeyini yitiren fe- lâketzede vatandaşlarımızın imdadına derhal
koşarak, onları. Devletin müşfik bağrına bas
ması şarttır. Bu hizmeti, evvelce sadece Kızılay
yapıyordu, bilâhara 1958 yılında kurulan tmar
ve İskân Bakanlığı ile müştereken yapmakta
dırlar.
Âfet işleri Genel Müdürlüğü mağdur ve fe
lâketzede zümrelerin kara gün dostu olmakta-
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dır. Halen hu teşkilât îmar ve tskân Bakanlığı
nın başarılı bir kuruluşu olarak çalışmaktadır.
Son üç sene içerisinde âfet görmüş bölgelere 454
milyon lira sarf edilmiş olduğunu memnuniyetle
öğrenmiş bulunuyoruz. Lâkin bu masraflar lâyıkı veçhile yapılıyor mu? Hakikaten vatandaş
larımızın yaralarına merhem oluyor mu? Har
canan para ve sarf edilen emeklerin karşılığı,
eserler halinde meydana geliyor mu? Bunların
ciddî murakabesi yapılıyor mu? Bunların vebali
de, sevabı da mesul şahsiyetlere aittir. Felâket
görmüş bölgelerden, içinde yaşadığım bir sel
baskını felâketinden örnek vermek isterim.
1966 yılında Kırşehir'de vukubulan sel bas
kınından zarar gören, evleri yıkılıp açıkta kalan
vatandaşlarıma imar ve tskân Bakanlığı, Hü
kümet olarak, vadettiği halde maalesef vadettiklerini yapmamıştır. Söz verdikleri halde,
Hükümet olarak, hâlâ mağdur vatandaşlarıma
karşı borçludurlar. Felâket görmüş bölgelerin
milletvekillerinin Meclis kürsülerinden yer yer
vâki şikâyetleri de mâruzâtımı teyideylemektedir. Onun için, A.P. Hükümetinin bundan son
raki hizmetlerinin kusursuz olarak yapılmasına
dikkat etmesini rica ediyorum.
Savın milletvekilleri, gerek felâket görmüş
bölgelerin ve gerekse köyünde issiz ve topraksız
kalmış vatandaşlarımızın, büyük şehirlere akın
ettikleri bir vakıadır. Bunlar şehir kenarlarına
kurdukları gecekondularda ikamet etmektedir
ler. Halen sayısı 500 000 den fazla olan gece
kondu sâkinlerinin hali perişandır. Şehirlere
akın edenlerin çokluğunu gören bâzı açıkgöz
ler, kaibadayı geçinenler Hazineye ve hattâ şa
hıslara ait tapulu arsaları dahi parselleyip par
selleyip bedeli mukabilinde, usulsüz, tapusuz
olarak satıp para kazanmaktadırlar.
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, bir nok
tayı rica edeceğim. İşbu kanun tasarısı, dikkat
ederseniz, tamamen teknik mahiyette ve muay
yen kadroların imar ve iskân Bakanlığına ve
rilmesini öngörmektedir.
Zatıâlinizin beyanı ise, daha ziyade imar ve
iskân Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi mahi
yetinde oluyor.
Lütfediniz, bu kadrolar verilsin mi, verilme
sin mi, verilirse ne olur, verilmese ne olur, müs
teşarlık, özel kalem müdürlük, müşavirlik ge-
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rekli midir, değil midir? Lütfen, bu tarafa biraz
meylediniz.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem Başkanım, imar ve tskân Bakanlığının iç
bünyesi içerisinde mütalâa edilen âfetlerle, ko
nutlarla alâkalı bir problem olduğu için bu ko- nulara değinmeyi zaruri gördüğümden arza ça
lıştım.
BAŞKAN — Efendim, o kadar çok değindi
niz ki, esasa değinmek imkânı bulamıyacaksınız.
(Gülüşmeler)
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Esasta
dır, efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — imar ve
iskân Bakanlığının hizmetleri sadece plân ve
projelerin tatbik ve tetkikinden ibaret değildir.
Bölgelerin planlanması, şehircilik, harita, kamu
hizmet ve tesisleri, arsa ve mesken işleriyle ge
cekondu ve âfet işleri de yer almaktadır. Bun
lara muvazi olarak memleket çapında fizikî
imar koordinasyonu sağlanırken
belediyeler,
köyler ve il sınırları içindeki merkezi hükümet
dairelerinin bina, su, enerji, elektrik, kanalizas
yon ve yol gibi kamu inşaat işleriyle köyleri
mizdeki ve kasabalarımızdaki özel inşaat ve te
sis işleriyle uğraşması şarttır.
Aziz arkadaşlarım; imar ve tskân Bakanlığı
köylerde yaşıyan kerpiçten, sazdan ve toprak
tan yapılmış gayrisıhhi evlerde, damlarda ya
şıyan milyonlarca Türk köylüsünün rahat ve
sıhhi bir yuvada yaşamaları için, onları daha
mükemmel evlere kavuşturmak bakımından ça
lışmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, tekrar
zatıâlinize rica edeceğim.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bitiri
yorum, Sayın Başkanım, lütfen kesmeyiniz,
sözümü. Hepsi içinde, ben hikâye okumuyorum.
BAKAN — Başkan, hiçbir zaman, hiçbir ar
kadaşın sözünü kesmek istemez ve kesmez. Ama
içtüzük ona emrederse kes diye, o zaman kes
meye mecbur kalır. Mesele o.
Buyurun.
SÜLEYMAN
daha mükemmel
Şayet arz etmiş
lerse, köylerden
100 —

ONAN (Devamla) — Onları
evlere kavuşturması şarttır.
olduğum taktiği tatbik eder
şehirlere akınlar duracaktır.
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Tasarı münhasıran teftiş kurulları ila
Köylü, köyündeki rahat evini, toprağını ve I
İmar ve iskân Bakanlığının kuruluş kadroları
işini daha çok sevecektir, dolayısiyie gecekondu
ile ilgi! il imar müdürlükleri kurulsun mu, kurul
problemi de hafiflemiş olacaktır.
masın mı, hukuk müşavirliği kadrosu veril
tmar ve İskân Bakanlığı plânlı, programlı
sin mi, verilmesin mi, bu teknik doküman
çalışarak şimdiden arsa stoku yapmalıdır. Arsa
tasyonu ihtiva etmektedir. Buna riayet edil
vurguncularına daha fazla fırsat verilmemesi
mesini rica ederim.
lâzımdır. Ani âfetlerin vukuunda felâkete uğra
mış olan vatandaşlarımıza derhal kendi ar
Sayın Sadi Binay? Yok.
sası üzerinde mesken yapılabilmelidir.
Sayın Kırbaşlı, buyurunuz efendim.
tmar ve iskân Bakanlığı illerimizde teşki
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
lâtı e t a y a n bdr bakanlıktır. Her ilde, bilhassa
kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getiril
geri kalmış bölgelerimizde ve sık sık âfetlere
miş bulunan kanun tasarısı İmar ve İskân Ba
mâruz kalan illerimizde derhal teşkilâtını
kanlığının daha evvel çıkarılmış bulunan ve
kurmak suretiyle köylerimizin, kasabalarımızın
bugün tatbik mevkiine konan alâkalı kanunla
ve illerimizin imar ve iskân işlerini, belediye
rın 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesi
hizmetillerM, halkın yaşantılarının
medeni
ne mahsus kanun tasarısıdır. İmar ve İskân
hale gelmesi için gerekli çalışmalarını nizama
Bakanlığı iki yönü ile plânlı devremizde
koymalıdır.
çok mühim bir rolü üzerine almış bulunmakta
Muhterem arkadaşlarım, âfetlerin vukuun
dır'. Bunların geniş çapta bir tanesi imar, diğe
da yardım için müdahalede bulunan İmar ve
ri iskân ve bir de istikbale muzaf plânlama ve
İskân Bakanlığı sadece konut üzerindeki ka
ekonomik gelişme ile Jîöy ve şehir olarak, kasa
yıplar içinde yardımda bulunmaktadır. Me
ba olarak alâkalı etütlerin yapılması, bir de bu
selâ bir köyü ve arazisini sel baskını ve fe
arada âfetlerle Türkiye'nin jeolojik ve meteoro
lâketi tahribetmiş olsa, Âfet işleri Genel Mü
lojik durumları nazarı itibara alınarak bunlar
dürlüğü, sadece yıkılan evler için ilgi göster
la alâkalı işleri görmesine vabestedir.
mektedir, felâketzede köylülerin bütün maddi
Kıymetli arkadaşlarım; bu tasarı, bu kadar
kaderinin üstünde toplanmış olduğu tarım
önemli ve bu kadar hayati bir görevle görevlen
ürünlerinin ve canlı sermayesinin durumuyla
ilgilenmemektedir. Her konuyu ayrı ayrı ba
dirilmiş bulunan tmar ve tskân Bakanlığına
kanlıklara dağıtmak doğru değildir. Âfetler
bölge kuruluşlarında vazifenin daha isabetli,
konusuyla ilgili olan mesul kuruluş münhası
daha iyi ve yerinde görülebilmesini ve inisiya
ran bu işle meşgul olmalıdır ve mağdurların
tifini de elinde tutmasını teminen bâzı kadrola
yaralarını derhal bu şekliyle sarmalıdır.
rın verilmesinden ibarettir ve bu da bugünjcii
tatbikatın vazife görebilmenin zorlamasından
Bu kanunun İmar ve İskân Bakanlığına
ileri gelen bir tadil teklifinden ibarettir. Ve
ve Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını di
tamamiyle yerindedir- isabetlidir. Bu vesile
ler Yüce Meclise ıen derin hürmetlerimi tak
ile temenni mahiyetinde olmak kayıt ve şartiydim eylerim, oyum müspet olacaktır.
le Sayın tmar ve tskân Bakanlığından bir iki
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
hususu kendilerine duyurmak istiyoruz. Tür
noktayı belirtmeyi mutlak olarak lüzumlu his
kiye'de bölgevî olarak, daha doğrusu dar böl
setmekteyim.
gelerde felâkete duçar olmuş, gerek sel ve top
rak kayması ve gerekse zelzele münasebetiyle
Arkadaşlarımızın bu kanun tasarısı üzerin
felâkete duçar olmuş jköy itibariyle nakli ka
de görüşmeye çıkarken bu kanun tasarısının
rarlaştırılmış,
kararnamelerle bu iş tebeyyün
öngördüğü esası iyice tesbit edip ona göre
etmiş,
fakat
malî
yıl içerisinde gerekli istical
konuşmalarını rica edeceğim. Başkanlık hiçbir
gösterilmediği için öbür malî yıla, öbür malî
zaman arkadaşların sözünü kesmek temayü
yıl içerisinde gösterilmediği için başjka malî yı
lünü gütmez. Ama içtüzük ile de hatibi sa
la intikal etme gibi durumlarla felâketzedeler
dede davet etmek mecburiyeti ve hakkı Baş
karşılaştırılmamalıdır. Çünkü bunlar, bir iki
kana verilmiştir. Bu sebeple sadet dışı beyan
da bulunulmamasını rica edeceğim.
I köydür. Meselâ, benim mmtakamda Tefenni böl— 101
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gesinde bir Höyük köyü vardır. Höyük köyü,
1964 zelzelesini müteakip yıkılmış, oturulamımıyacağı ve katiyen iskâna müsaidolmadığı
tesbit edilmiş, kararnamelere geçmiş, fakat bu
na rağmen, nakil yapılacağı yer de tesbit edil
meline rağmen, bir türlü bu nakil imkânı temin
edilememiştir. Araştırdım, netice itibariyle böl
ge müdürlüklerinin - tabirimi çok mazur görü
nüz - müşfik davranmamaları yüzünden mese
lenin geciktirildiği kanaatma vardım. Bu be
nim bölgemde olduğu için ifade ediyorum. El
bette başka bölgelerde de böyle Höyük köyü
gibi köylerin henüz birt:1'ıım meseleleri tamam
lanmamış olanları vardır. Bizim, İmar ve İskân
Bakanlığının Âfetler Genel Müdürlüğünden,
hem de bakanlık olarak istirhamımız; ya me
seleler ele alınmamalı veya meseleler ele alın
dıktan sonra muhakkak surette en kısa zaman
da realize edilmelidir. Felâketzedenin bekledi
ği budur. Zaman geçtiği müddetçe onun felâ
ketinin ıstırabı bir kat daha artmaktadır. Bu
benim bölgemde olduğu için söylüyorum, istir
hamım, bu noktalar üzerinde biraz daha sürat
li durulmasının teminini sağlamalarından iba
rettir.
Kanun tasarısı tamamen yerindedir ve mem
leketin realitelerinden ve teşkilâtın zorunlulu
ğundan gelmektedir. Kabulünü ben de istirham
ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Abdülbari Akdoğan, bu
yurunuz.
Siz de Sayın Akdoğan lütfen kanun tasarırısmm çerçevesi içinde görüşlerinizi Yüce Mec
lise bildiriniz.
ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri; bendeniz ge
nellikle, getirilmiş olan kanun tasarısının lehindeyim, hattâ çok geç kalındığı kanısındayım.
Bugün Türkiye'nin bütün imar durumunu, 67
ilin imar durumunu elinde tutacak olan bakan
lığa, iyi bir kuruluş iyi bir teşkilât kuruluğu
getirmelerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı
teşekkür ederim. 13 bölgede işe başlamış olan
kuruluşları, bakanlık bugün 40 a çıkarmakla,
aşağı yukarı iki üç sene sonra bütün 07 ilde
bu kuruluşlarını tamamlamakla memlekete da
ha yakından hizmet etmiş olacDJktır. Yalnız bu
teşkilâtların öteki bakanlıklarda olduğu gibi,
bakanlık erkânından istirhamım, merkezî ku
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ruluşlara hizmeti diğer vilâyetlerde yapmajk istemiyen elemanları, boş oları elemanları dışa
rıdaki hizmetleri de merkez teşkilatındaki ele
manlarla gördüreceğiz diye toplamasınlar. Bil
hassa, mümkünse her vilâyetten muayyen mik
tarda ihtiyaçları kadar burslu talebe dahi oku
tup o vilâyetlere mecburi hizmet gördürmek
üzere sevk etsinler.
Bir de bu mey anda İmar ve İskân Bakanlı
ğının anahizmetlerinden olan bilhassa organi
zeli bir şekilde çalıştıkları bilinen belediyelerin
durumlarını da yakinen izlemelerini istirham
edeceğim. Zira daha biraz evvel aldığım malû
mata göre, teşkilât mensuplarından öğrendiği
me göre, belediyelerden gelmiş olan 190 kadar
eleman ancak yetiştirmişlerdir. Bunun, 190 de
ğil, 1 900 ün üzerinde olması gerekir.
Bu bakımdan, belediyelerle yekinen ilgile
rini kurup, biran evvel bütün vilâyetlerin imar
durumuyla ilgilenmeleri çok isabetli ve ye
rinde olur.
Âfet bölgelerine gelince; teşkilâtta olanlar
gayet iyi bilirler ki, âfet geleceği zamanı ha
ber verip, ben şu gün vukubulacağım, demez.
Bu bakımdan zamanında ve yerinde tedbirini
almak lâzımdır. Tedbirin alınması da anca^k
oradaki teşkilâtın kuvvetlendirilmesiyle müm
kündür.
Meselâ, Ağrı'nın Eleşkirt {kazasının Molla
Süleyman köyünde - bilhassa bakanlığın naza
rı dikkatine arz etmek isterim - belki on beş
yıldan beri etüt yapılır, her üç senede, beş sene
de birisi gider, dolaşır gelir, zelzele mıntakası
der, buna rağmen bu köye ne okulu, ne suyu
hiç bir şeyi yapılmaz, vatandaş, orada, kuş yu
vasında bekler gibi bekler, durur.
Bu ve buna benzer, bilhassa âfet bölgelerini
ilgilendiren mmtakalarda çalışmalarını daha
teksifi mahiyette yaparlarsa memleket yararı
na çok daha büyük hizmetler görürler.
Arz ettiğim gibi, kanun tasarısının gerekçesindeki rakamlara bakıldığı zaman, mühendis
miktarını gösteren rakamlara bakıldığı zaman,
27,48 ve saire görülür ki bu, bugünkü durumiyb Türkiye'nin ihtiyacını giderecek yeterlikte
değildir. Bunun kat kat artırılması gereklidir.
Biran, evvel - biraz evvel arz ettiğim gibi - be
lediyelerden kurs mahiyetinde getirecekleri ele
manların - sayısını 35 veya 40 olarak değil -
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300 e, 500 e çıkararak, bina ve teşkilâtlarını
ona göre kurup, düzenleyip Türkiye'nin öteki
bütün vilâyetlerini topycjkûn ele almalarını is
tirham eder, saygılar sunanm.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdo
ğan.
Başka söz istiyen? Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum.
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHİT
TİN GÜVEN (İstanbul) — Bir hususu izah et
mek istiyordum Sayın Başkan. (O. H. P. sıra
larından «oylamaya geçildi» sesleri.) Söyliyeceğimi maddeler üzerinde de ifade edebilirim.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu
oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İvedilik teklifi vardır.
İvedilikle görüşülme teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir
madde eklenmesine ve 3056 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelim İmar ve iskân Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair Kanun
Madde 1. — 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve
7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
«Madde 3. — imar ve İskân Bakanlığı :
Merkezde;
A) Müsteşarlık,
B) Özel Kalem Müdürlüğü,
C) Tetkik Kurulu Başkanlığı,
D) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
E) Hukuk Müşavirliği,
F) Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü,
G) Mesken Genel Müdürlüğü,
H) Âfet işleri Genel Müdürlüğü,
i) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü,
J) Zatişleri Dairesi Başkanlığı,
K) Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğü,
L) Daire Müdürlüğü,
ve Bakanlıkça lüzum görülen hallerde, mev
cut personelden faydalanmak suretiyle kurula
cak müdürlüklerden bölge müdürlüklerinden,
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il imar müdürlüklerinden ve imar şefliklerinden
denetiminde ve Bakanlığa balğı bulunan bütün
ve yetkileri tüzükte belirtilir.
Madde 7. — Teftiş Kurulu Başkanlığı;
Müfettiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir başka
nın idaresi altında Bakanlığın emir, idare ve
denetiminde ve Bakanlığa bağlı buluan bütün
teşekkül, müessese, şirket ve tesislerle, iller,
Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının
her türlü muamele ve işlerini Bakan adına tet
kik, teftiş ve tahkik eder. Müfettişlerin görev
ve yetkileri tützükte belirtilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Sayın Komisyon Başkanı Muhiddin Güven.
GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİDDİN
GÜVEN (istanbul) — Bu mevzuda değil efen
dim.
BAŞKAN — ıSöz istiyen? Yok.
Bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 7116 sayılı Kanunun ta
diline dair kanun tasarısının 1 nci maddesiyle
değiştirilen 3 ncü maddenin son fikrasımda yer
alan (mevcut personelden faydalanmak suretiy
le kurulacak müdürlüklerden) ibaresi kanaatim
ce uygun değildir. Teşkilât Kanunu, Bakanlık
ta kurulacak belli - başlı Genel Müdürlükler,
Müdürlükler ve başkanlıkları sıralamış, lüzum
ve ihtiyaca göre, Bütçe Kanunlariyle verile
cek imkânlar nisbetinde teşkilâtlanma imkânı
bahsetmiştir. Esasen Bütçe kanunları imkân
verir, halen mevcudolmıyan personelin alınma
sına da gidilebilir.
Bu itibarla metinden (mevcut personelden
faydalanmak suretiyle) ifadesinin kaldırlması
ve metnin (ve Bakanlıkça lüzum görülen hal
lerde kurulacak diğer müdürlüklerden,
Taşrada:
Bölge müdürlükleri, il imar müdürlükleri ve
imar şefliklerinden, terekküp) şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif ederim.
Burdur
Faik Kırbaşlı
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan önergem üzerinde söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı önergenize ko
misyon katılmaktadır, içtüzük hükümlerine gö-
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re de komisyon şayet bir önergeye katılıyorsa
artık mesele mahlûl hale gelmiştir. İzahata lü
zum yok.
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Komisyon fiihal de katılmaktadır.
O halde maddeyi değişik bu şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki
madde eklenmiştir.
«Ek Madde — Âfet işleri Genel Müdür
lüğü :
7116, 7269 sayılı kanunlarla, bu kanunların
ek ve değişiklikleriyle ve diğer kanunlarla imar
ve iskân Bakanlığına verilmiş olan âfetlerle
ilgili işleri yürütür.»
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen? Yok.
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir.
Madde 3. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kısmı
na, ilişik cetvelde derece, unvan, aded ve aylık
tutarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar
eklenmiştir.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz istiyen?
ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Ben
söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın
(arkadaşlar, biraz evvel kanun tasarısının tümü
üzerinde görüştüğüm zaman, buradaki teknik
eleman sayısının gayet az olduğunu, bu yet
miyormuş gibi, karşılıklarında gösterilmiş olan
aylık tutarları miktarlarının çok az olduğunu
ifade etmiştim.
Bugün - gerçi kanuni durum ancak bu ka
darına müsaade ediyor ama - başka yollara
başvurularak bunun dışında, bölge teşkilâtla
rına gönderilecek olan elemanların temin edilip
edilemiyeceği hususunu mu'hterem Komisyondan
öğrenmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin 15 000
mühendise, daha ihtiyacı olduğu bir problem
şeklinde karşımızda durmaktadır.
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Bugün çeşitli teşkilâtlarda teknik elemanlar
ve mühendisler çeşitli statülere tabidirler. Her
ne kadar banlar için 10195 sayılı Kararnameyle
yevmiye baremi tatbik ediliyor ise de, maale
sef bugün bunlar vazifelerine gittikleri zaman
24 lira yevmiye almaktadırlar. Bu arkadaşlar,
24 lira yevmiye ile ancak otel parası verebilmekteler. Bunlar, mesailerini bitirip ailelerinin
yanma döndükleri zaman asgari on günlük, cep
lerinden harcamak zorunda kaldıkları 500 lira
lık bir borcu da ödemek mecburiyetinde kalmak
tadırlar.
Bu bakımdan sayın arkadaşlardan ve Komis
yondan rica ediyorum; bunların harcırah du
rumları arasındaki - teşkilâtlar itibariyle - fark
lılık kaldırılsın. Çünkü, ımeselâ İller Bankası
ayrı bir statü, imar ve iskân Bakanlığı ayrı bir
statü, Devlet Su işleri ayrı bir statü tatbik et
mektedirler. Böyle çeşitli statülere sahıibolan
mühendisleri bu Bakanlık da maalesef bünye
sinde tutamıyacaktır. Bu bakımdan arkadaşla
rın muhakkak surette tatmin edilmesi gerekli
dir, lâzımdır. Bunun gözden kaçırılmaması el
zemdir. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyem? Yok.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİDDİN GÜVEN (istan'bul) — Bir hususu izah et
mek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, her şeyden evvel bir hususa
işaret etmek isterim.
Güven Partisi adına konuşan Sayın Akçaoğlu, ek cetvellerin ibiiâhara ellerine geçtikle
rini ifade ettiler. Geçici Komisyonumuz vazi
fesini bitirdikten sonra, Millet Meclisi Başkan
lığı tarafından bastırılmış olan metni tetkik et
tiği zaman (bâzı matbua hatalarının mevcudolduğunu ve Komisyonca değiştirmeye ve ilâveye
tabi tutulmuş olan kadro cetvellerinde de yine
matbua hatasının mevcudolduğunu tespit ede
rek Başkanlığa gereken müracaatı yapmış ve
bu tashihe ait cetveleri de hazırlatmış bulu
nuyordu.
Sayın Başkanlık, kanım metniyle beraber,
bu değişikliğe ait cetvelde ekliyerek sizbre,
Umumi Heyete sunmuş bulunmaktadır. Bina-:
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•enaleyh bunların ayrı ayrı üyelere tevdi edil
mek keyfiyeti mevcut değildir. Evvelâ bu husu
sa işaret etmek isterim.
Sonra, Sayın Abdülbâri Akdoğan arkadaşı
mız teknik elemanların karşı karşıya buluna
cakları statüyü işaret ettiler.
Evvelâ şu hususu kabul etmek gerekir ki,
bizim huzurunuza getirdiğimiz cetvel, Devlet
Baremi Kanununun içindeki kadroların tesbitinden ibarettir. Gayet tabiîdir ki bu kadro öl
çüsü dışına çıkmak yapacağımız teklifle müm
kün değildir.
Yalnız, teknik elemanların istihdamında ga
yet tabiîdir ki, günün şartlarına uygun olarak
yevmiyeli personel kararnamesine uygun bir üc
ret tarifesi tatbik edilmektedir. Ama buna ait
ölçülerde de azdır, diye şikâyetler varsa, bu
yalnız başına imar ve iskân Bakanlığının de
ğil, diğer bütün Bakanlıkların da meselesidir.
Gayet tabiîdir ki, ona ait bir ihtiyaç kabul
edildiği takdirde gereken tadil tasarıları veya
teklifleri hazırlanarak huzurunuza sunulabilir.
Yalnız, bizim yaptığımız realist bir değiştir
me olmuştur. iBu da; imar ve iskân Bakanlığı
nın bütün illerde kurmayı düşündüğü il imar
müdürlüğü veya il imar şeflikleri için gereken
kadronun üç senelik plân dâhilinde teşekkül
edebilecek şekilde yerleştirilmesi bahis mevzuu
olmuştur. Dolayısiyle getirdiğimiz husus, arka
daşlarımızın haklı olarak ifade etmiş oldukları
ihtiyacı üç sene için karşılayabilir şekildedir.
Ondan sonrası için ihtiyaç geliştikçe gereken
kadro teklifleri elbette ki getirilecektir. Hepi
nizi saygiyle selâmlarım.
BAŞKAN — Tasarının 3 ncü maddesi üze
rinde Komisyon Başkanı gerekli izahatı verdi.
Başka söz is üyen? Yok.
3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 3 ncü
maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 3 ncü madde bağlı cetveliyle
birlikte düzeltilmiş şekliyle kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Mr.ide üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunu-a sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kan Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul «etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte,
aleyhde, oyunu izhar sadedinde söz istiyen?
Yok.
Kanun tümü itibariyle işari oya tabidir. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kanun tümü itibariyle kabul edilmiş
tir. Senatoya gönderilecektir.
2. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (2/290) (S. Sayısı : 719 a 1 nci ek) (1)
BAŞKAN — öncelikle görüşülme teklifi
vardır.
Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler..
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Raporu okutuyorum.
(Plân Komisyonun raporu okundu.)
BAŞKAN — Rapor üzerinde şimdiye kadar
söz istemiş bulunan arkadaşlarımın isimlerini
okutuyorum.
Sayın Adnan Şenyurt. Sayın Süleyman Onan.
Sayın Sadi Binay. Sayın Ömer Usta. Saym
Ahmet Şener. Sayın Nihat Diler. Sayın Faik
Kırbaşlı. Sayın Hilmi işgüzar.
Buyurunuz Sayın Ahmet Şener C. H. P. Grupu adına.
0. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Maraş Milletvekili Sayın Enver Kaplan'
ın 2284 sayılı Halk Bankası Kanununa bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında O. H. P. Meclis Grupunun görüşünü arz
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
Sayın arkadaşlar, esnaf ve sanatkârlar eko
nomik yapımızın önemli bir sektörünün temsil
cisidir. Bu kütle ile yakın teması olanların gö
zünden kaçmasına imkân olmıyan iki noktaya
işaret ederek sözlerime başlamak istiyorum.

(1) 719 a 1 nci ek S. Sayılı basma yazı tu
tanağın sonuna eklidir,
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Bu noktalardan biri; bu sektörün üretici fa
aliyetlerinin gittikçe artan canlılığı, ötekisi;
bunların karşılaştıkları dar boğazlardır.
Birincisi Türk esnaf ve sanatkârlarının ma
haretini, iş başarma gücünü, dinamizmini ve
karşılaştıkları ihtiyacın büyüklüğünü göster
mekte. ikincisi; bizim, Devlet olarak bu ihti
yaca dinamizme ve başarı gücüne gerekli desteği
sağlamaktaki yavaşlılığımızı anlatmaktır. Hükü
metlerin görevi bu dinamizmi daha önceden gö
rerek iş yeri, hammadde ve işletme ve tesis
kredisi gibi dar boğazları yenmektir. Bunda
bütün iyi gayretlerine rağmen yeteri kadar du
yarlı davranıldığmı ve bu büyük potansiyelin
özlendirildiğini sanmıyoruz. Elimizdeki kanun
teklifi bu dar boğazlardan birini, kredi sorunu
nu çözmek yolunda atılmış önemli bir adım ola
rak ele alınmalıdır. Bununla, bu konuda yapa
cağımız şeyler bitmiş değildir.
Kanun teklifi, esnaf ve sanatkârlara Halk
Bankasının ve Kefalet kooperatiflerinin aça
cağı işletme ve tesis kredilerinde sadece gayri
menkul teminatı aramak esasını kaldırmakta,
menkul rehini karşılığı kredi yardımı yapılabil
mesini mümkün kılmaktadır. Bu suretle mal ve
hizmet üretmek için çalışmasını, maharetini, iş
başarma kapasitesini ortaya koymuş olan küçük
esnaf ve sanatkârlara yararlı olmak yolu açıl
mış olmaktadır. Türk esnaf ve sanatkârlarını,
işini genişletmek, üretimini artırmakta muhtaç
olduğu krediye kavuşmak için gayrimenkul temi
natı araması gibi bir külfetten kurtaran bu ka
nun teklifine C. H. Partisi olarak müspet oy kul
lanacağımızı Grupum adına arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. Buyurunuz.
efendim.
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına.
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Maraş Milletvekili Sayın
Enver Kaplan'm hazırladığı, Maliye ve Bütçe
komisyonlarından geçen 2284 sayılı Türkiye
Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair teklifi üzerinde Yeni Türkiye Partisi
Meclis Grupunun görüşlerini açıklamak için
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri; Türkiye Halk Bankası,
esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi erbabını mura
bahacıların istismanndan korumak için kurul
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muş bir bankadır. Esnaf, sanatkâr, küçük sana
yiciler, cemiyetimizin ziraatle meşgul çiftçilerin
den sonra çalışan 5 milyonun üstünde bir yekûn
teşkil etmektedirler. Cemiyetimizi sınıf kavga
larına iten, huzur ve emniyetini yok eden, de
mokratik rejimi ve millî varlığımızı tehlikeye
sokan, ifrat ve tefrit cereyanlara karşı orta sı
nıf vaziyetinde bulunan Türk çiftçisini ve esna
fını beslemek, korumak, güçlü kılmak hepimi
zin görevi olmalıdır. Orta sınıfın güç bulması
iledir ki; cemiyetmizin bünyesi aşırı ve yıkıcı
cereyanların menfi tesirlerine karşı muafiyet ka
zanmış olur. Aynı zamanda 2 nci Beş Yıllık
• Plânla tesbit edildiği üzere, sanayi sektörü, kal
kınmamızda öncülük ve sürüklüyecilik rolünü
oynıyabilir. Y. T. Partisi Meclis Grupu olarak,
küçük sanayici, esnaf ve sanatkârın kalkınması
nı kendi Devlet felsefesi görüş ve inanışının bir
zarureti saymaktayız. Zira Yeni Türkiye Par
tisi orta yolu benimsemiş bir siyasi teşekküldür.
Orta yol denince; kalkınmada özel sektör ve ka
mu sektörüne aynı derecede önem tanımaktan
başka, bir de orta sınıfı hakikî anlamda müstah
sil hale getirip güçlendirmenin tedbirlerini al
mak mânasını da kabul etmiştir. Bu suretle ce
miyetimizin başına gelecek ve gelmesi muhte
mel her türlü musibet ve belâlara karsı cemiye
timizin korunacağına inanmaktadır.
Sayın milletvekilleri; esnaf ve sanatkâr kü
çük sanayicinin birçok dertleri var. Bu dertle
rin başında, gelişen şartlar içinde kredi ihtiyaç
larının tam karşılanması gelmektedir. Bir müd
det evvel Yüce Meclisten çıkan kanunla Halk
Bankasının itibari sermayesi bir milyar liraya
yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu durum, Grupumuzun memnuniyetini mucibolmuştur. Bunun
yanında kredi kolaylığını temin etmek tedbir
leri de en mühimlerinden biridir. Esnaf ve sa
natkârların yönetim kurullarında görev alan
en yetkili şahısların mevsuk beyanlarına göre,
esnaf ve sanatkârlara krediler şu şekilde veril
mektedir :
1. Kısa vadeli krediler. Gerek imalâ-t yapan
ve gerekse imal edilmiş mamulleri satmalıp sa
tan esnaf ve sanatkârlara, küçük sanayiciye ve
rilmektedir. Kredi talebinde bulunulduğu za
man, müracaatlar esnaf kefalet kooperatifle
rince tesbit edilip istihbaratı tamamlandıktan
sonra esnafın serbest varlığı esas alınarak dört-
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te bir nisbetinde kefaletle tek imzalı veya ipo
tekli olarak talepte bulunan esnafa kredi veri
lir. Serbest varlığı 4 bin lira olan bir esnafa
1 000 lira kısa vadeli kredi verilmektedir.
2. İşletme, tesis ve donatım kredisi; bu kre
diler esnaf ve sanatkârların serbest malî varlık
ları nazarı dikkate alınarak işletmeler, 5 000
den 25 000 e, tesis ve donatımda ise 50 000 lira
ya kadar ancak ipotek karşılığı kredi verilebil
mektedir.
BAŞKAN — Sayın Diler, bunlar umumi ma
hiyette şeyler, haddizatında menkul rehni. Ge
liyor musunuz? Şimdi geliyorsunuz oraya.
NİHAT DİLER (Devamla) — İşte bu kanun
tasarısı ile, 50 000 lira krediye ihtiyacı olup da,
ipotek edecek imkânlardan mahrum bir esnaf,
sanatkâr ve küçük sanayiciye Halk Bankasının,
satmalacağı mallar üzerinde rehin koymak ka
yıt ve şartiyle kredi vermek imkân ve kolaylığı
sağlanmış olacaktır. Bu, kendini yetiştirmiş, üs
tün kabiliyetli, fakat sermayesi olmıyan esnaf,
sanatkâr ve küçük sanayicinin mesleğini ifa et
mesi hem kendisine, hem de yurt ekonomisine
faydalı katkıda bulunmak fırsatını veren en isa
betli bir tedbirdir.
Sermayesi olınıyan ve fakat kabiliyeti yük
sek olan esnaf ve sanatkârın kolaylıkla mesle
kinin gerektirdiği âlet, edevatı ve makinayı ala
bilmesi ve istihsale geçmesi sanayi hamlemizi
sağlam, ve güçlü kılacaktır. Bu bakımlardan,
tasarının lehindeyiz. Ancak, esnaf ve sanatkâr
ve küçük sanayicinin ihtiyaçlarının tam manasiyle karşılanması için evvelce de mütaaddit ke
reler ifade ettiğimiz üzere, genel kredi hacmi
içinde bu zümreye verilecek kredinin artırılma
sı. Banka faizleri ve kooperatif masraflarının
azaltılması. Esnaf ve sanatkârların vergilendi
rilmesinde, verginin verimini düştüren defter tut
ma usulünün kaldırılarak, götürü vergi usulü
nün tatbik edilmesi. En nihayet, esnaf ve sanat
kâr kredileri içinde bir risk fonunun açılması,
bununla sanayiin temelini teşkil eden, yüksek se
viyeye ulaştıran teknolojik gelişmeye imkân ha
zırlanması, bir nıakina icadında, bir makina mu
cidine makina yapma imkân ve fırsatının veril
mesi. Esnaf ve sanatkârlarımıza fuarlara gir
mek ve mallarımızı fuarlarda satmak imkânının
verilmesi.
Sayın milletvekilleri; bütün bu tedbirler alın
dığı takdirde, cemiyetimizin orta sınıfını teşkil
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eden Türk sanatkârı, esnafı, küçük sanayicisi
ekonomik ve sosyal bakımdan güçlenecek, cosyal.
adalet ve sosyal emniyet mefhumları tahakkuk
edecek, memleketimiz hakkında kötü niyet besliyenleri, ekmek istedikleri her türlü yıkıcı vo
menfi tohumların yeşereceği vasat ortadan kal
kacak. Gerek zirai ve gerekse sınai kalkınmamız
sağlam esaslara dayanacak ve süreli olacaktır.
Medeniyet yarışmasında lâyık olduğumuz yük
sek seviyeyi kazanmış olacağız.
Grup olarak, bütün bu işleri tedvir ve koordine edecek bir Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sa
nayiciler Genel Müdürlüğünün de kurulması te
mennisiyle kanun tasarısı lehinde oy kullanaca
ğız.
Tasarının büyük milletimize, memleketimize,
esnaf, sanatkâr, küçük sanayicilerimize, Halk
Bankası mensuplarına ve erkânına hayır!?, uğur
lu olmasını diler. Grupunı adına Yüce Meclisi
saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Kanunun, münhasıran Halk
Bankası Kanununa menkullerin de rehin elde
edilmesini sağlamak amaciyle konulması gere
ken bir ek madde olduğunun üzerinde bulundu
ralım ve ona göre konuşalım.
Halk Bankasının fonksiyonlarını dile getir
mek yerine rehnin Halk Bankasına ne kazandı
racağım beyan edelim.
A. P. Grupu adına Sayın Kasım Önadım, bu
yurun.
A. P. GRUPU ADINA KASIM ÖNADIM
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Adalet Partisi Meclis Grupu adına bu kanun
teklifi hakkında görüş ve mütalâalarımı serd
edeceğim.
Sayın Başkanın ikazına göre kanunun ne ge
tirdiğini, kanunun metni içinde kalarak görüş
lerimi ifadeye çalışacağım.
Muhterem milletvekilleri, bu kanun güzel
bir kanundur. Bu kanun, benden evvel konuşan
bâzı sayın sözcülerin söylediği gibi, 5 milyonluk
bir kütle meselesi değildir. Bu kanun, Türkiye
Halk Bankasının 1967 senesinde, bir milyarın
üstünde meslekî krediler olarak, yani koopera
tiflerin kefaletiyle dağıttığı 700 milyona yakın
kredinin iyi işlemesini temin edecek, teminat
mevzuunda yeni bir şart getirmekte, yeni bir
imkân getirmektedir.
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Esnaf kefalet kooperatifleri için bâzı sayın
arkadaşlarımız kredi kooperatifleri, tabirini kul
lanmakta, «Bu kooperatifler kredi vermekte,
kredi açmakta» demektedirler. Bu düşünce tarzı
yanlıştır. Esnaf kefalet kooperatifleri, ismi üze
rinde, kefalet müesseseleridir. Krediyi veren
müessese, Halk Bankasıdır.
Teminat mevzuunda büyük bir sıkıntı var
dır. Krediler, esnaf kredileri ve diğer krediler,
Hilâl - i Ahmer yardımı gibi gelişi - güzel dağı
tılan paralar değildir. Kredide aranılan şartlar
dan en birincisi, başta olanı teminattır. Bugüne
kadar, 1968 yılı Eylül sonuna kadar Halk Ban
kasının meslekî krediler olarak dağıttığı miktar
800 milyon civarındadır. Esnaf, kooperatife kar
şı, bankaya karşı teminat gösterememek halin
de, yani kefil bulamamak, gayrimenkul sahibi
olmadığı için ipotek verememek gibi müşkül
anında, kredi almakta güçlük çekmekte ve bu
mekanizma zor işlemektedir, sıkışmaktadır.
Bundan dolayıdır ki, Sayın Enver Kaplan'm ka
nun teklifi menkul rehnini getirmiş oluyor. Ya
ni bir esnafın veya sanatkârın bir torna makinası, bir otomobil veya her hangi bir demirbaşını
bankaya veyahut kooperatife terhin ederek kre
di almak imkânını getirmiş bulunuyor.
Sayın Enver Kaplan'in bu kanun teklifi, Ma
liye, Ticaret komisyonlarından sonra Bütçe ve
Plân Komisyonunda iyi bir tetkika tabi tutul
muş idi, ve güzel bir şekle geldi. Bütçe - Plân
Komisyonunda kurulan Su Komisyonunda çalı
şan çok değerli hukukçu arkadaşlarımızdan baş
ta Sayın Kevni Nedimoğlu ve arkadaşları bu
kanunu gayet güzel bir şekle getirmiş bulunu
yorlar.
Sayın grup sözcüleri; esnaf ve sanatkâr küt
lesi büyük bir kütle olduğu için bu kanunun tü
mü hakkındaki konuşmalarında daha çok, haki
katen Türk cemiyetinin en kudretli, en güçlü, en
kıymetli unsurlarından biri olan esnaf ve sanat
kâra seslerini buradan duyurmak istiyorlar. Bu
normal bir şey, ama bu teklif kanunlaştığı tak
dirde bugün için halen 392 veya 400 e yaklaş
mış bulunan esnaf kefalet kooperatiflerinin, 160
binin üstünde olan ortakları istifade edecekler
dir. Kredi açıldığında, kredi imkânları fazlalaş
tığında, ortak adedi fazlalaştığında da yeni bir
teminat müessesesi olan menkul rehnini getir
mektedir. Kanunun tatbikatı devam edecek bu
şartla işliyecektir.
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Bugüne kadar gecikmiş olmasına rağmen, bu
tasarının Yüksek Meclise getirilmesinde, kanun
teklifçisi arkadaşımız dâhil olmak üzere, emeği
geçenlere ve esnaf ve sanatkârlara bu yolda ge
tirdiği kolaylığı müspet karşılıyarak destekliyen Hükümete teşekkürlerimi arz ediyor, Ada
let Partisi Millet Meclisi Grupu adına saygılar
sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Adnan Şenyurt, buyurun efendim.
G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ;
Büyük bir kütleyi ilgilendiren bu kanunu
Güven Partisi Grupu olarak son derece isabetli
bulmaktayız. Kabul edildiği takdirde, ki, muh
terem grup sözcülerinin beyanları bu merkezde
ve o şekildedir, Türkiye'nin ihtiyaçlarına çok
uygun bir kanun olarak Türk tatbikatında, Halk
Bankası tatbikatında yer alacak ve Türk esnafı
na büyük nisbette ferahlık getirecek bir kanun
olacaktır.
Bundan esnafın çok büyük nisbette fayda gö
receğini ümidediyoruz ve temenni ediyoruz.
Çünkü muhterem arkadaşlarım, tasarı şim
diye kadar tatbik edilen birtakım formaliteler
den ayrılmış, mutlaka bir tesis kredisi alması
icabeden kişinin bir gayrimenkul ipoteği yoluna
gitmesini öngören şarttan ayrılmış, daha kolay
lık getirici bir hüküm vaz'etmiştir. Bu aynı za
manda, sadece ipotekli krediden merhun krediye
geçme işi değildir ve aynı zamanda kabiliyete
imkân vermiş, kabiliyette bir fırsat eşitliği de
hazırlamıştır. Bu yönüyle de ayrıca kayda değer
ve müspet bir kanun olduğu ifade edilebilir.
Bizim, Güven Partisi olarak Tbu konudaki kisa
bir temennimizi de ifade etmek istiyoruz.
Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar bütün
çabalara rağmen diyeceğim, ama bunları pek de
çalba olarak, plânlı ve istenilen, arzu edilen istikaımlette çaba olanak kabul etmemek l'âzımigelir 'ki, pek mesafe alamadık bu vadide. Bahsetımıek istediğim husus, küçük el sanatları bu ka
nunun tatbikatında getirdiği yeniliklerden isti
fade etmek suretiyle Halik Bankasının burada
tanzim edici bir rol içerisinde bulunmasını, ge
rekli vekâletlerle işbirliği yapmak suretiyle
imâl ©dilen, istihsal edilen bu gibi el sanatlarını
da bir pazarlama suretiyle teşvik rolünde bu-
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lunması bizim temennimiz içerisinde yer alabi
lecek hususlardandır.
Bir hususu daha ilâve etmek suretiyle mâru
zâtımı kesmek istiyorum. Sayın komisyonun
dikkatine arz edeceğimiz hususlardan birisi de
şu; sanırım 1 nci maddede «Arzu edilirse, iste
nirse» gibi ihtiyari surette bu menkul, rehne esas
olan maların sigorta edilebileceği vaz 'edilmiş.
Bu belki zamanla birtakım düşüncelere, ilhtilâtlara sebebiyet verebilir. Bir yeknesaklık te
min etmek bakımından, ki bu yeknesaklık ya
nında, ayrıca bankanın daha teminatlı olarak
kredi açması ve aynı zamanda şahısların da daha
korkusuz bir şekilde faaliyetlerde bulunması, şa
hıslardan kasdettiğim, kanun içerisinde yer al
mış olan krediye müstehak kişilerin, sigorta key
fiyetinin acaba umuma teşmil edilmedi veya ihti
yari olmaktan çıkarılması suretiyle, muayyen
hadler içerisinde tanzimi uygun mütalâa edile
bilir mi? Bunu böylece bir temenni olarak arz
ediyorum. Kabul edilip edilmemesi Sayın Ko
misyonun ve Sayın Bakan da buradalar, düşün
celerine bırakılmış bir husustur, bir temenni
olarak arz ettim.
Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın başın
da arz ettiğim gibi, Güven Partisi Grupu olarak
bu yönleri ile gayet müspet mütalâa ettiğimiz
bu kanun teklifinin lehinde oy kullanacağımızı
saygılarımızla arz ederiz,
BAŞKAN — Sayın Onan.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Vazgeç
tim.
BAŞKAN — Sayın Binay? Yoklar.
Millet Partisi Grupu adına Sayın Hilmi iş
güzar, buyurun.
Sayın işgüzar bilhassa rica ediyorum; bu
menkul rehni çerçevesi içinde olsun.
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR (Si
nop) —* Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım;
Maraş Milletvekili Enver Kaplan'in 2284 sa
yılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı
maddeler eklenmesine dalir kanun teklifi ve Ma
liye, Ticaret ve Plân komisyonları raporu üze
rinde Millet Partisi Meclis Grupunun görüşünü
Hasaca ark edeceğim.
Esnaf ve kefalet kooperatiflerine yardım için
kurulan Halk Bankasının, bilhassa bu kanun ta
sarısına yapılan ilâve ile çalışmasının daha ran
dımanlı, daha iyi bir şekilde olacağı kanaatini
taşıyoruz.
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Bu kanun teklifi bâzı yeniliklerle faydalar
sağlamıştır. Bizim görüşümüze göre her şeyden
evvel hukukta yer alan menkul rehni, bu ka
nun teklifi ile tatbikata intikal ettirilmek su
retiyle, bankacılık hizmetinde de yer almış
olmaktadır. Bugüne kadar menkul rehninin is
minden bahsedildiği halde, maalesef bankala
rın hiçbirisi bu konuyu ele almamış, yahut da
mevzuatına yerleştirememiştir. Bu kanun tasa
rısı ile menkul rehni Halk Bankasının çalışma
sı içerisine girmiştir.
Bu kanun teklifinin getirdiği ikinci fayda;
hepinizin de malûmu olduğu üzere, gerek işlet
me kredisi, gerekse tesis kredisinin alınabilme
si için elbette ki, banka da kendisini garantili
bir hale sokabilmek maksadiyle teminatı, gay
rimenkul rehnini esas almıştı. Bu kanun tekli
fi bu yönü ile kolaylık getirmiştir.
Üçüncü faydası; gerekli teminatı göster
mekten mahrum olan küçük esnaf ve sanatkâr
lar, bilginin, emeğin ve teşebbüsün kıymetlendirilmesini sağlıyabilmek için, fahiş faizle dı
şardan kredi almak suretiyle işlerini görmekte
iken, öyle zannediyoruz ki, bu teklifin kanun
laşıp meriyete girmesinden sonra bu mahzur
da tamamen ortadan kaldırılacak, kendileri
için gerekli hizmetin görülmesini sağlıyacak
krediyi menkul rehni sayesinde kolaylıkla ban
kadan temin edeceklerdir.
Bu bakımdan biz, bu kanun teklifini geti
ren arkadaşa ve bunu destekliyen gruplara ve
Hükümete teşekkürü, küçük esnaf ve sanatkâr
lar adına bir vazife telâkki ediyor ve kanu
nun hayırlı olmasını temenni etmek suretiyle
saygılarımızı sunuyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Ömer Usta.
ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri, 2284 sayılı Türkiye Halk
Bankası Kanununa bâzı maddeler eklenmesine
dair kanun teklifi üzerinde söz almış bulunu
yorum.
Türkiye Halk Bankası, küçük sanatkâr ve
esnafımıza birçok yönlü kredi vermek suretiy
le iktisadi hayatımıza canlılık katan, yaşama
sını temin eden, bu yönden millî ekonomiye bü
yük katkıda bulunan bir bankadır. Ekonomik
hayatımızda fonksiyonu büyük olan bu banka
nın sermayesinin azlığı, artan talepler karşısın-
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da kâfi gelmemektedir. Halk Bankası, esnaf ve
küçük sanatkârlarımıza daha faydalı hale ge
lebilmek için yeterli olmıyan sermayesini 2
milyarın üzerine çılkarmak suretiyle küçük es
naf ve sanatkârın gelişmesini sağlıyacak duru
ma getirilmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, esnaf kefalet koo
peratifleri Halk Bankasının vermiş olduğu plas
manlarla çalışmaktadır. Her hangi bir esnaf
kredi talebinde bulunduğu zaman hakkında iki
kere tahkikat yapıldıktan sonra, lüzum görü
lürse kendisine kredi verilmektedir. Bu sistem
zaman kaytbı ve kredinin arzu edilen anda ve
rilemeyişini doğurmakta, ticaret mevsimini sav
saklamaktadır. Bu itibarla zaten Halk Banka
sı hesabına kredi alan esnaf kefalet koopera
tifleri birer banka şubesi halinde çalıştırılırsa
tahkikat ve tetkikat pratik olacak, mevsimin
de kredi verilecek ve bu da fayda getirecektir.
Mevzuat değişikliği icabediyorsa yapılmalıdır.
Yani esnaf kefalet kooperatifleri birer banka
şubesi haline getirilmelidir. Halk Bankası yüz
de 12 faiz almaktadır. Diğer bankalarda da
faiz aynıdır. Esnafın himayesi, esnafın kalkın
ması, esnafın millî ekonomiye katkıda bulun
ması için kurulan bu bankanın yüzde 12 faiz
alması ağır bir külfettir. Bu bankanın esasen
görevi; sermayesiz esnaf ve sanatkârları cemi
yete yük olmaktan kurtarmak, kendi kendini
yeterli hale getirmek, cemiyete faydalı hale
getirmektir. Bunun için halen alınmakta olan
faiz nispetlerinde yeterli bir indirim yapması
gereklidir.
Muhterem arkadaşlar, bu görüştüğümüz ka
nun teklifi esnaf ve sanatkârları yaşatacak en
önemli bir kanundur. Bizde esnaf ve sanatkâ
rın sermayesi yoktur veya iş çeviremiyecek ka
dar azdır. Bu itibarla alacağı krediyi değerlen
direbilmesi için esnaf ve sanatkârlara verilecek
kredi miktarlarının artırılması lâzımdır. Son
ra bu da kâfi gelmemektedir. Kredi müddeti
nin de artması iktiza eder. Halen kredi vâde
müddeti 9 aydır. Bunun 2 yıla çıkarılması lâ
zımdır. Az sermayesi ve kredisi olan bir esnaf
ve sanatkârın 9 ay içinde bankaya anaparaya,
çoluk çocuğuna, kiraya, vergiye diğer görünmiyen masrafa yetecek kadar para kazanamıyacağı malûmunuzdur.
BAŞKAN — Sayın Usta, biraz da şu men
kul rehnine gelseniz.
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ÖMER USTA (Devamla) — Sayın Başka
nım, aynı mevzua geliyorum.
Elindeki ve avucundakini de yok eder, 9 ay
lık vâde kâfi değildir. 2 yılda ödeme kaydı hem
verimli, hem de isabetli olur.
Muhterem arkadaşlar, 1967 itibariyle halen
Türkiye'mizde 365 esnaf kefalet kooperatifi
vardır. Fakat arzu edilen plasmanı alamadıkla
rından pek çok esnaf ve küçük sanatkâr kre
di alamamaktadır. Şimdiye kadar ancak 167
bin kişi kredi almıştır. 2,5 milyon esnaf ve kü
çük sanatkâr vardır. Halk Bankasının imkân
larının artırılması, kredi alamıyanlara bu im
kânın sağlanması en büyük arzumuzdur.
Muhterem arkadaşlar, bu kanun bir yenilik
getirmektedir. Bu kanun gayrimenkulu olmı
yan, bu kanun kefil bulamıyan esnaf ve sanat
kârlara ticari hayatta muvaffak olma, yaşama
imkânını, kolaylık imkânını sağlamak amacını
gütmektedir. Halen Halk Bankası gerek işlet
me ve gerek tesis kredisi verirken ipotek ola
rak bir gayrimenkul ve kefil şart koşmakta idi.
Bu kanunla bu vatandaşlara kolaylık sağlan
maktadır. Makinaları, teçhizat ve âletleri ban
ka ve kooperatiflerce rehin edilmekte, böylece
kredi mekanizmasının işletilmesi sağlanarak kü
çük esnaf ve sanatkârlara çalışıp gelişme yo
lu açılmaktadır. Bu balamdan kanuna müspet
oy vereceğim.
Bu kanunun gerek Halk Bankasına, gerek
küçük esnaf ve sanatkârlarımıza ve gerekse
Büyük Türk Milletine hayırlı, uğurlu olması
nı Cenaibı Allahtan diler, hepinizi hürmetle
selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ömer
Usta.
Rapor üzerinde görüşmelerin yeterli oldu
ğuna dair önerge var, önergeyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim.
Ankara
Musa Kâzım Coşkun
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik
önergesi kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, daha önce Mecli
sin almış olduğu karar gereğince 1 saatlik sü
re sona ermiştir. Müsaade ederseniz bu kanu-
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nun bitimine kadar sürenin uzatılmasını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu kanunun bitimi
ne kadar görüşme devam edecektir.
Maddelere geçilmesi, hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülme teklifi vardır, ivediliği
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun
Madde 1. — Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
Ek Madde 1. — Türkiye Halk Bankası ta
rafından satmalıp, esnaf, küçük sanatkâr veya
bunların kurmuş oldukları meslekî kooperatif
lere .kredi ile satılarak teslim edilen makina,
alât, edevat ve teçhizat ile; bedelleri bankaca
ikraz edilen veya bankadan alınan krediye kar
şılık gösterilen makina, alât, edevat ve teçhizat,
borçlunun elinde bulunsa dahi, bankaya merbundur.
Bu rehin hakkı, borçlunun meslekini veya
sanatını icra ettiği yerdeki noter dairesinde
ve birden fazla noter bulunan yerlerde Birinci
Noter Dairesinde tutulacak özel bir sicil def
terine kaydolunur. Merhun mallar ayrıca özel
bir sicilde kayıtlı ise durum o sicili tutan yet
kili mercilere de bildirilerek sicile işletilir.
Banka; merhunun görülür bir yerine bankaya
merhun bulunduğunu ve noterdeki sicil numa
rasını gösteren madenî bir plâka veya münasip
görülecek bir işaret koydurabileceği gibi mer
hunun sigorta ettirilmesini de istiyebilir.
BAŞKAN — 2 nci ek maddeyi okutuyorum.
Ek Madde 2. — Birinci maddede öngörülen
sebeplerle bankaya rehin edilen merhunun
borçlu tarafından işletilip kullanılması sonucu
elde edilen mamuller üzerinde de, temerrüt ha
linde, bankanın kanuni rehin hakkı vardır.
Üçüncü şahıslar ancak bankanın alacağını
karşılıyan mamullerden fazlasını haczettirebilir.
BAŞKAN — Ek madde 3.
Ek Madde 3. — Rehinle temin olunan Ban
ka alacağının tamamının veya her hangi bir
taksitinin vâdesinde ödenmemesi halinde; Ban
ka tarafından borçluya, borcun 15 gün içinde
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ödenmesi isteğini taşıyan bir ihtarname tebliğ
olunur. Bu ihtarnamenin tebliği üzerine borçlu
üç gün içinde borcu ödediği veya borcun vâde
si gelmediği hususundur merhunun bulunduğu
yer icra Tetkik Mercii Hâkimine itiraz edebi
lir. Hâkim evrak üzerinde inceleme yaparak
itirazı en geç bir hafta içinde karara bağlar.
Hâkimin vereceği karar kesindir.
ihtarname süresi içinde veya itiraz halinde
itirazın reddini mütaakıp onlbeş gün içinde borç
ödenmezse Banka; mefhunu 15 gün süre ile
açık artırmaya çıkarır. Bu süre içinde alıcı
çıkmadığı veya verilen bedel borcu tamamen
karşılamadığı takdirde, açık artırma süresi 15
gün daha uzatılır. Bu süre içinde verdiği be
del mukabilinde alıcısına muvakkat satışı yapı
larak durum borçluya bir ihbarname ile bildi
rilir. Borçlu bu ihbarnamenin tebliğinden iti
baren yedi gün içinde de borcu ödemediği tak
dirde kesin ihalenin icrası için dosya icra Tet
kik Mercii Hâkimine verilir. Hâkim dosya üze
rinde inceleme yaparak en geç üç gün içinde
ihalenin kesinleşmesine karar verdiği takdirde
merhun alıcıya teslim olunur. Hâkimin verdi
ği bu karar kesindir.
BAŞKAN — Ek madde 4.
Ek Madde 4. — Borçlu gerekli ihtimamı
göstermiyerek merhunun değerinin düşmesine
sebebiyet verdiği takdirde, mahallî Sulh Hâki
minin vereceği mühlet içinde ek teminat ver
mez veya evvelki hali iade etmezse, Mahkeme
ce Bankaya teminat noksanına tekabül edecek
bir miktarın ödenmesine hülkmolunur.
BAŞKAN — Ek madde 5.
Ek Madde 5. — Merhun malları Bankanın
muvafakati dışında veya habersiz başka yere
nakleden, satan, alacaklıyı izrar kasdiyle tahrip
veya imha eden borçlu, alacaklı bankanın mü
racaatı üzerine, altı aydan üç seneye kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır.
BAŞKAN — Ek madde 6.
Ek Madde 6. — Bu kanunun hükümlerine
göre yapılacak rehin mukavelesi ile buna iliş
kin yargılama, takip ve itiraz işlemleri her tür
lü vergi, hare ve resimden muaftır.
BAŞKAN — Ek madde 7.
Ek Madde 7. — Yukarıdaki maddelerde
Türkiye Halk Bankasına tanınan hak ve yetki-
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ler, yapacağı aynı işler, Esnaf Kefalet Koopera
tiflerine de tanınmıştır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ek 7
maddeden ibaret olan 1 nci madde takdir eder
siniz ki, tamamiyle hukukî ve teknik mahiyette
bir maddedir. Müsaade ederseniz evvelâ 1 nci
madde üzerinde söz istiyen arkadaşlarıma söz
vereceğim, onu takiben bu maddenin oylama
sında ek maddeleri ayrı ayrı Yüce Meclisin oyu
na sunacağım. Ek maddeler üzerinde değişiklik
önergesi vermek istiyen arkadaşlarımız var ise
ayrı ayrı Başkanlığa ek maddeler üzerindeki
değişiklik önergelerini versinler.'1 nci madde
üzerinde söz alan arkadaşlarımı şimdi okuyo
rum.
Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Kemal Çetinsoy.
Şimdilik bu kadar.
Buyurun Sayın Kırbaşlı.
Bu meyanda hangi ek madde üzerinde bir
değişiklik arzu ediyorsanız onun de önergesi
ni veriniz.

dilmesi ve bir eksper raporu ile tesbit edilen
kıymet üzerinden teminata esas alınacağının
'burada belirtilmesi icabeder. Bu belki nötr
ler ve saire hususunda o yoldan gidilecektir,
ama o gidilen yol salim değildir, kredinin esa
sına vabeste değildir. Bu bakımdan ben Sayın
Komisyondan ve kanun teklifçisi arkadaşım
dan, - buradalar kendileri - istirham ediyorum;
teminat teşkil edecek, menkul teminatına, merhun mala esas teşkil edecek âlet, edavat ve
makinanm eksper raporunda belirtilen kıymet
üzerinden veya onun yüzde muayyen bir nisbeti üzerinden teminat alınıp almmıyacağınm burada tesbiti zaruridir. Bütün esnaf te
şekkülleri şimdiki tatbikatı ile bile bundan şi
kâyetçidirler. Bu bakımdan bu teknik husu
sun Yüce Meclisiniz ve Komisyon tarafından
aydınlığa kavuşturulması kanunun yürürlükte
sağlam esaslara bağlanması bakımından çok
elzemdir. Bu hususu izah etmek için karşınız
da bulunuyorum. Hürmetlerimle.

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan. sayın milletvekilleri; bu kanun Türk es
naf, küçük sanatkâr ve sanayicisine muhak
kak ki, büyük bir kolaylık ve kredilenmesi yö
nünden de büyük bir inşirah getirecektir. Bu
kanunun temeli birinci maddede yatmaktadır.

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, ek madde üze
rinde bir değişiklik önergesi vereceksiniz hazır
layınız lütfen. Buyurun Sayın Çetinsoy.

Yalnız bizim burada işaret etmek istediği
miz çok hassas bir nokta var. Şimdi bu mad
de iki yönlüdür. Birincisi; kredi ile teslim
edilen âlet, edavat teçhizat. İkincisi de, kre
diye esas teşkil edecek teminat babmdaki alet,
edavat ve teçhizattır. Bu meslek içinden ge
lenler çok iyi bilirler ki; banka birinci yön
den eksper raporlariyle veya proforma fatu
ralarla bağlıdır ve teminatı o nokta üzerinden
yönetmektedir. Halbuki ikinci şık burada
karanlıktır. Çok istirham ediyorum, bu işin
tatbikatından gelen bir arkadaşınız sıfatiyle,
banka veya kooperatif teminat olarak aldığı
âlet, adavat ve mümasili makinayı hangi şart
lar altında değerlendirerek teminata esas tu
tacaktır, burada yoktur. Bu bulunmadığı müd
detçe bunun tatbikatı da yoktur. Neden yok
tur? Şöyle :
Gelecek diyecek ki, «Senin makinan hiç/bir
işe yaramaz, ben senin makinanı almıyorum,
senin makinanm yaşı eskimiştir, senin makinan
teminat olarak kullanılamaz» Halbuki bu tek
nik hususun kanunda muhakkak surette halle

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar;
Çok büyük bir emek mahsulü olan ve çıkmasiyle büyük esnaf kütlesini sevindirecek ve
refaha kavuşturacak olan 'bu kanunun hazırla
nışında büyük emeği olan arkadaşlara çok te
şekkür etmekle söze başlamak istiyorum. Piş
miş aşa su katmak istemem, tatbikattan gelmiş
bir arkadaş olarak birinci ek madde hakkında
ufak bir noktaya temas etmek istiyorum :
Malûmuâliniz bu menkul rehninin temini
için banka kendisinin satınalıp esnafa verdiği
alet ve edevatın noterce rehin muamelesi yapı
lırken bir sicil defterine yazılmasını öngörmüş.
Aynen Medeni Kanun ve Borçlar Kanunundaki
satışlar gibi noterlerde tanzim edilen bu sicil
defterlerine yazılacağı derpiş edilmiş. Ancak,
şimdi Sayın Kevni Bey ikaz buyurdular, mua
melede kolaylık olsun diye «mahallinde birden
fazla noter varsa bu birinci noterde tanzim edi
lir» hükmü konmuştur. Bu, tatbikatta çok kötü
neticeler verecektir. Neden birinci noter? Ban
ka hangi noterle muamele yapıyorsa, esnaf han
gi noterle muamele yapıyorsa ve her noter mül
kiyeti muhafaza kaydiyle satış defterleri gibi
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defterleri tutmak zorunluğunda bulunduğuna
göre, birinci noter yerine 14 ncü noterde de bu
muamele yapılabilir. Kendiliğinden, bir çok
büyük şehirlerde «birinci noter» unvanını ka
zanmış olanların kazancına bir tcfcel vermiş olu
yoruz. Bu itibarla bir değiştirge önergesi veri
yorum, iltifat buyurunuz, bu önergemde de arz
ve izah ettiğim üzere, «noter dairesinde böyle
bir sicil defteri tutulur» hükmü kâfi gelmekte
dir. «Birinci noter» ibaresinin madde hükmün
den çıkartılmasını arz ve teklif eder, saygıla
rımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Şensoy, buyurunuz.
ı
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri; birinci maddenin mü
zakeresi sırasında ilk sözü alan Sayın Faik Kırbaşlı'nm mütalâasına iştirak etmeî: mümkün
değil.
Muhterem arkadaşımız bu terhin muamele
sinin tarzı cereyanında kagoistik bir metotla
bu terhin muamelesinin hangi esaslar dâhilinde
yapılması lâzım geldiği hususunun. maddeye
dercini talebetmekte ve ekspertiz raporundan
ve saireden bahsetmektedir.
Banka muameleleri banka müdürlerinin,
mevzuat dâhilinde kalmak kayıt ve şartiyle,
muayyen ölçüler içersinde ekspertiz raporu tan
zimini öngörür. Her hangi bir banka, müşterisi
ne açacak olduğu kredinin teminatı olmak üze
re alacak olduğu gayrimenkulun veyahut da
menkulün değerini tesbit ve tâyin eder. Bir.
Halk Bankası Müdürü bir hizar makinasınm
veyahut da sanayi kollarından her hangi bir
makinanın terhin edilmesi hallerinde, bu makinanm değerinin ne olduğu ve kaç liralık bir
krediye esas teşkil edebileceğini tâyin ve tesbitte serbest bırakılmalıdır. Aksi takdirde ban
ka müdürlerini veyahut da esnaf kefalet koo
peratiflerinin yetkili şahıslarını birtakım katı
maddelerle bağlarsak banka müdürünün veya
hut da esnaf kefalet kooperatifinin alâkalı şah
sının yapmış olduğu muamelâtta geniş mikyas
ta sıkıntı çekmek ihtimali mevcudolur. Ban
kaların kredi verilmesi esnasında almış olduk
ları teminatın ne şekilde değerlendirilmesi ik
tiza ettiği bellidir. Bu itibarla maddenin daha
müşevveş bir hale getirilmek suretiyle bu ifa
denin değiştirilmesine, kanaatimce, bir zaruret
yoktur.
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Ancak, muhterem Kemal Çetinsoy arkada
şının bir mütalâasına aynen iştirak ediyorum.
Bu maddede Birinci Noterden bahsedilmekte
dir. Bendeniz noterlik yaptım gayet iyi bili
rim, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü noter
ler arasında hiçbir suretle fark yoktur, sadece
bu isimlendirme yahut da sırayı ifade eder,
Esasen bankalarla noterler arasındaki bu se
bepten dolayı münasebette geniş şikâyetler ba
his konusudur. Bir banka muamelâtının niçin
birinci notere yaptırıldığı veyalhut da üçüncü
notere götürüldüğü suali her zaman sorulur ve
bunda haklilik vardır. Bu itibarla birinci mad
dedeki «birinci noter» tâbirinin esbabı mucibesini anlamaya imkân yoktur.
Muhterem arkadaşımın gayet yerinde olarak
ifade buyurdukları şekilde «birinci noter» tâbi
rinin çıkarılarak «noter dairesinde» tâbirinin
konulmasında zaruret vardır. Aksi takdirde
hasbelkader birinci noterlik vasfını ihraz etmiş
olan noterler diğer noterlerin devamlı surette
.husumetine mâruz bırakılacak ve bir adaletsiz
lik ayrıca bir kanun maddesine dercedilmiş bu
lunacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu maddede de
ğiştirilmesini münasip gördüğüm bir husus
vardır. Bunu bir değiştirge önergesiyle Başka
na arz edeceğim. Maddenin son fıkrasında
banka «merhunun sigorta ettirilmesini de istiyebilir» diyor, tik nazarda bu ibare doğru gö
rünüyor. Kanaatime göre birçok iltibaslara ve
banka müdürü ile müşteriler arasında bâzı çe
kişmelere meydan verecek bir tarzı ifadedir.
Küçük esnafa ve sanatkârlara geniş imkân sağ1layan ve esbabı mucibesinde belirtildiği üzere,
sanayimizin nüvesi ve temeli olan küçük sanat
kâr ve esnafa ve dolayısiyle memleketimize bü
yük faydalar getiren bu kanunun sadece Halk
Bankası yönünden mütalâa edilmemesini, müş
teri ve Halk Bankası münasebatında bankayı
daha garantili duruma getirmek şeklinde bir
mülâhaza variddir. Bu itibarla bunu ihtiyari
olmaktan çıkarmak suretiyle «Merhun sigorta
ettirilir» şeklinde bir ifade bu maddeye eklen
mek icabeder. Zira her hangi bir vatandaş
merhun malın vasıf ve mahiyeti itibariyle si
gorta ettirilmemesi lâzımgeldiğini ve kendisine
boşuna bir külfet yükletilmemesini alâkalı mü
düre veyahut da sair sahsa söyler. Alâkalı şa-
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his «Bunu sigorta ettirmeye mecbursunuz» di
ye mukabele eder ve bu suretle müşteri ile ban
ka arasında bir çatışma doğabilir. Belki de bir
çok müdürler her hangi bir suretle !bu sigorta
meselesini ihmal eder ve bankanın ziyamı mu
cip birtakım hâdiseler doğabilir. Merihunun
her hangi bir suretle elden çıkarılması halinde
cezai hülkümler konulmuş oilması bu bahsetmiş
olduğumuz endişeyi ortadan kaldırmak. Bu
itibarla ikinci fıkranın son cümlesindeki «merhunun sigorta ettirilmesini de istiyebilir» iba
resinin «merhun sigorta ettirilir» şeklinde değiştirilmeısinde kanaatimce zaruret vardır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Kevni Nedimoğlu, bu
yurunuz efendim.
KEVNİ NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlar;
Benden evvel konuşan iki arkadaşımın te
mas ettikleri bir hususta, bu tasarının Bütçe
Komisyonunda hazırlanışı sırasında çalışmış
bir arkadaşınız olarak, bâzı hususları aydın
latmak için söz almış bulunuyorum.
Sayın Çetinsoy ve Şensoy arkadaşlarım bi
rinci ek maddedeki, «Bu rehin hakkı, borçlu
nun meslekini veya sanatını icra ettiği yerde
ki noter dairesinde ve birden fazla noter bulu
nan yerlerde Birinci noter Dairesinde tutulacak
özel bir sicil defterinde kaydolunur.» hususu
na itirazda bulundular.
Muhterem arkadaşlarım, bu fıkranın ilâvesindeki maksat şudur : Yüksek malûmları ol
duğu üzere, bir teminat müessesesi olan ipo
tek, gayrimenkul rehni ve menkul rehni kendi
bünyeleri içerisinde Medeni Kanunun aynî
haklar kısmında yer almıştır. Gayrimenkul
ipoteği, tapu sicilindeki mahsus yerine işaret
edildiği için bir gayrimenkulun rehinli olup
olmadığını, ipotekli olup olmadığını görmek
istiyen veya tesbit etmek istiyen bir vatandaş
rahatlıkla tapu sicil muhafızlığına müracaat
ederek bu kaydı tetkik eder ve bu gayrimen
kulun bir ipotek altında bulunup bulunmadı
ğını tesbit eder. Menkul mülkiyeti, teslimle
intikal eden bir mülkiyet mahiyetinde bulun
duğundan aynı teminatı menkul rehinde temin
etmek mümkün değildir.
Bu müesseseye yakın bir müessese, yine
yüksek malûmlarınız olduğu üzere, hukuku— 11
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muzda mülkiyeti muhafaza kaydiyle yapılan
satışlarda mevcuttur. Bu da noterlerde tutu
lan hususi bir sicile kaydedilir.
Biz, Bütçe Komisyonunda bu hükmü geti
rirken, bunu getirmekten maksadımız şu idi:
Takdir buyurursunuz ki, banka bu krediyi
açarken rehnedilen menkul eşyanın veya makinanm şu veya bu suretle satılmasına mâni
olacak tedbirleri temin etmenin de imkânları
nı aryacaktır. Bugün Türkiye'de aşağı - yu
karı bütün büyük vilâyetlerimizde, küçük vi
lâyetler ve kazalar hariç, meselâ İstanbul'da
benim hatırladığıma göre, kazalar dâhil yüze
yakın noter mevcuttur. Ankara'da noter adedi
onyedi, onsekizi geçmiştir. Şimdi bu sicil her
noterde tutulduğu takdirde böyle bir esnaf
veya sanatkârdan menkul bir eşyayı almak is
tiyen vatandaşın, «acaba bu Halk Bankasına
rehinli midir, değil midir?» diye bütün noter
dairelerini dolaşarak sicilleri tetkik etmesi
mümkün değildir. Bu itibarla bu işi disipline
edebilmek için ve normal olarak da ilk gelen
noter birinci noter olması hasebiyle bu hüküm
konuldu ve bununla da menkul rehnini takibetmenin disipline edilebilmenin imkânları araş
tırıldı. Bu maddenin konuluşunun sebebi bu
dur.
Bu, tahmin edildiği, arkadaşlarımın ifade
buyurduğu gibi, noterlerin lehine veya aleyhi
ne bir adaletsizlik tevlidedecek bir hüküm de
değildir. Zaten mütaakıp maddelerde görüle
ceği üzere, yapılacak olan mukavelelerin he
men hepsi, yapılacak satış mukaveleleri v. s.
rehin mukaveleleri falan resim ve harçlardan
muaftır. Bunun dışında sadece noterin alacağı
belki çok cüzi bir miktar olan, ki halen şu
anda miktarını bilmiyorum, bir tescil bedeline
inhisar edecektir ki, bu kadar basit bir men
faat karşılığında disipline edilmek istenen
bir hususun kaldırılmasında mahzur mütalâa
etmiştik. Bu maddenin getirilmesi sebebi bu
dur. Tabiî takdir Yüksek Heyetinizindir.
Sayın Şensoy arkadaşım krediyi veren mü
essesenin takdirine bırakılan bir hususun da, si
gorta mevzuunun da mecburi bir hale getiril
mesi hususunda bir teklifte bulundular. Şahsan
bendeniz bu teklife de katılamıyorum. Krediyi
verecek olan müessesenin takdirine bırakılmış
olan bir hususu mecburi bir hüküm haline ge-
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tirmede fayda olduğu kanaatinde değilim. Bu
husus da takdirlerinize bırakılmıştır.
Saygılar sunarını.
BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz.
HİLMİ ÎŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem
arkadaşlarım, ek 1 nci madde üzerinde benden
önce konuşan arkadaşlarım bâzı noktalara te
mas buyurdular. Esasında İ nci madde daha
ziyade Halk Bankası tarafından satmahnıp es
nafa, küçük sanatkârlara, veyahut da bunların
kurmuş oldukları meslekî kooperatiflere veri
len makinaların rehnine dairdir. Bu kısım iyi
bir maksatla hazırlanmıştır. Yalnız benim bu
kısımda anlamadığım bir noktanın aydınlığa ka
vuşması bakımından bir mâruzâtım olacaktır.
Malûm olduğu üzere kooperatifçilik Türki
ye'de henüz tam mânasiyle istenilen yere, sevi
yeye gelmediği gibi, kooperatif fikriyatı, koo
peratife karşı olan tutum ve davranışlar da her
yerde bir değildir. Öyle yerler vardır ki, koope
ratif kuracak arkadaşları, vatandaşları, küçük
esnafı bir araya getiremezsiniz. Bu yüzden de
orada Esnaf Kefalet Kooperatifleri kurulama
makta, fakat orada emeği ile çalışan, gerçek
mânası ile küçük esnaf vardır. Birkaç tane sa
natkâr vardır. Bunların da bu kanun hükmim
den istifade etmesi gerekir. Acaba bu madde,
birinci madde bu şekilde kaldığı müddetçe, es
naf kefalet kooperatifleri olmıyan ve gerçek
mânasiyle küçük sanatkâr, yahut da küçük es
naf olup da sayıları bir kooperatif kuramıyacak kadar bulunanlar, bu bankanın kredi im
kânlarından istifade edemiyecekler midir? Bu
hususun bilhassa aydmlığ-a kavuşmasında fay
da mülâhaza etmekteyiz.
İkincisi, bu maddenin getirdiği en önemli
hususlardan biri; menkul rehninin, diğer gayri
menkul rehninde tapu siciline kayıt yerine, bir
özel sicil defterine kaydedilmesini ve bunun da
noterler vasıtasiyle yapılmasını âmirdir. Arka
daşlarımın ifade ettikleri, noter meselesinin isim
olarak, sıfat olarak burada tasrih edilmesi yer
sizdir. Çünkü noterlerin ne şekilde çalıştığı, no
terlerin de bir âmme vazifesi gören müesseseler
bulunduğu dikkate alınırsa, burada birine her
hangi bir şekilde imtiyaz tanıma durumu hâsıl
olmaktadır ki, benden önce konuşan kıymetli
hukukçu arkadaşımızın ifade ettiği kontrolü,
disiplini sağlamak da mümkün olmıyacaktır.
— 115
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Çünkü esas olan, makinayı alanların kastıdır,
Yani onun hüsnüniyeti esastır. Hüsnüniyet ol
madığı müddetçe onun satışına mâni olmak da
mümkün değildir. Kaldı ki, gayrimenkul temi
natı istenen hallerde, gayrimenkul rehninin bu
lunduğu hallerde bile alıcılar bazan tapu sici
line gidememekte, gitmemekte, yahut da basi
reti bağlanmakta, gayrimenkulu de çeşitli yön
leriyle satmalmaktadır. Bunlar zilyedliğe müs
teniden olduğu gibi haricî noter senedi ile de
mümkün olmaktadır. Bu bakımdan noterin 1 nci
noter olarak vasıflandırılması yerinde değildir.
Bunun çıkartılması hakkındaki verilen önerge
ye katılmayı uygun görüyoruz.
Yalnız ihtiyari olarak telâkisi edilen, son
fıkrada yer alan sigorta ettirilme meselesi önem
lidir. Çünkü banka, Halk Bankasıdır. Bankanın
kuruluş sebebi küçük esnafın gelişmesine, sa
natkârların gelişmesine matuf faaliyet göster
mesi, kredi vermesidir. Halk Bankası milletin.
bankası olduğuna göre, onun da sarardide ol
maması gerekir. Bu bakımdan bizde her ne ka
dar insanların sigortası yoksa da, hiç değilse
makinaların sigorta ettirilmesi mecburiyeti ko
nursa, hem o küçük esnafı ve sanatkârı garan
tilemiş oluruz, hem de bankanın durumunu da
ha iyi bir hale sokmuş oluruz. Bu bakımdan da
sigorta ettirilmesinin mecburi hale sokulmasının
lehinde olduğumuzu beyanla saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Turan Şahin.
Sayın Şahin, zatiâliniz G. P. Grupu adına
mı konuşacaksınız?
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Benden sonra
söz alan arkadaşım grup adına konuşacaksa
evet.
BAŞKAN — Şarta muallâk yok.
TURAN ŞAHİN (Muğla) — O halde grup
adına.
BAŞKAN — Buyurun.
G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN
(Muğla) — Değerli arkadaşlarım, bu madde
de bizim itiraz ettiğimiz veya değişikliğini
istediğimiz üç - dört nokta var.
1. Diğer arkadaşlarımızın da ifade ettiği
gibi, bir kanunla muayyen bir noteri bir işe
tavzif etmenin karşısındayız. Noter o şehir
de, o vilâyette tek de olabilir, çok da olabilir;
ama birinci noter kaydı ile tahsisen bir muay
yen noterde muamele yaptırılmasının yanlış
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olduğu kanaatindeyiz, değiştirilmelidir. Aslın
daki ilk teklifte de zaten «Noter» olarak tek
lif var.
2. Değerli arkadaşım Faik Kırbaşlı'nın
da ifade ettiği gibi, mevcut makinasına kredi
alma ihtiyacı olan esnaf veya sanatkârın,
bankadan, bu talebi karşısında kredi verebil
mesi için mevcut makinanın değerinin tesbitinin hangi ölçüde, hangi yolda yapılacağı
na dair bir sarahat yoktur. Teamülen yapılan
hizmetler belki ele alınabilir ve o istikâmette
düşünülebilir. Ancak bu, şahıs plânında bir
takım maksatlı davranışlara kadar insanları
götürebilir. Filân yerdeki banka şubesi mü
dürünün şöyle bir anlayışı; daha büyük öl
çüde teminat gösterir aynı evsaftaki makinaya, filân yerdeki müessesenin sahibi bu
lunan kimselerin telâkkisi o miktardaki ma
kina veya teçhizatın çok daha başka ölçüde
bir teminat olması anlayışına kendisini götü
rebilir. O halde bankanın bizzat form ve fatu
ralara göre ödeme yapması ahvalinde rahat
lıkla verebileceği kredi imkânı belliyken,
aksine, mevcut makinası bulunduğuna göre
menkul rehni ile kredi almak istiyen insanın
alabileceği kredinin ne olacağına dair sarahat
yoktur.
3. Arkadaşlarımızın ifade ettiği; sigorta
nın ihtiyari olması yerine sigortanın kati ola
rak yaptırılmasında zaruret vardır.
Yine değerli tşgüzar'ın ifade ettiği gibi, in
sanların dahi sigortalanmadığı memleketimiz
de makinalann sigortaya bağlanması sosyal
güvenlik tedbiri olarak büyük ölçüde lüzum
ludur. Bu bakımdan kredi yolu ile makina
ve malzeme alan insanın bizatihi kendi temi
natıdır sigortaya bağlama şekli. Hattâ Halk
Bankasının zannediyorum yok, ama meselâ bir
başka bankanın, Akbankın Aksigorta gibi ken
di sigorta teşkilâtı vardır ve Halk Bankası
bu kabîl kredilerinin teminatı olarak yarın
bir sigorta müessesesine imkân da verdirecek
bir çalışmaya girerse, küçük esnaf ve sanat
kârın makinası, malzemesi kendi iştirakinin
bulunduğu bir sigorta şirketine sigorta edil
mek imkânı da bulunabilir. Binaenaleyh, bu ka
nun çıkarken onun sigortalanması mecburiye
tinde büyük ölçüde fayda vardır.
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Benim duracağım bir başka nokta, var, muh
terem arkadaşlarım; mantığımı serbest hayat
ta, ticarette pek fazla ölçüde benimsetmiyen
bir nokta: «Banka; merhunun görünür bir ye
rine bankaya merhun bulunduğunu ve noter
deki sicil numarasını gösteren madeni bir plâ
ka veya münasip görülecek bir işaret koydurulabileceği gibi..» diyerek makina ve malze
menin üzerine, «Bu makina rehindir»; ne za
mana kadar rehindir, borcu bitinceye kadar»
öyle olmak lâzım, yani borcu bittikten sonra
adam plâkayı çıkarabilir, başka türlü çıkara
maz.
Yalnız ticaret , hayatında esnaf olarak, sa
natkâr olarak her .türlü çalışmada asgari in
sanların psikolojisi, herkesin kendisinin terhin
edilmiş malzemeyle çalışmasını bilmesini iste
mez. Çünkü her türlü ticari münasebet ala
cak ve borç müessesesinin damgalı bir halde
tescil edilmiş olmasını tasvibetmez. Kaldı ki,
müeyyideleriniz vardır; satışı halinde, devri
halinde cezai müeyyideleriniz vardır. Sigor
ta ettirmeniz halinde yine bir başka müeyyi
de çıkacaktır. Lütfen demirbaş eşya sıralaması
gibi resmî devlet, dairelerinde verdiğiniz bir
kredi, karşılığında veya kendi makina ve im
kânlarına göre talepte bulunan esnafımıza
ve sanatkârımıza, «Benim bu işim daima borç
lu hüviyetimle ortada durmalıdır anlamını ta
şıyacak bir plâkayı, hele görülebilir bir yerde
asmak gibi bir yola gitmekte fayda mütalâa
etmiyorum. Ya bu büyük ölçüde endişe buyurulan bir zihniyetle belki konulmuş «Satmal
ına»; adam görsün de satanalsın, «Bak orada
plâkası var, bu satınalınmaz».. Hani eskiden
orduya mensup malzemenin üzerinde muay
yen damgalar vardır, battaniyenin üzerinde
filân, oradan meydana çıkar, onun gibi bir
anlayışa böyle yeni bir zihniyetle ortaya sü
rülmüş.) kanunda buna yer vermiyelim. Esna
fa, sanatkâra elbette müeyyideler ve teminat
lar istenir. Ama bir itimatla işe başlıyan Halk
Bankası, hele küçük esnaf ve sanatkârın bu
güne gelişinde büyük rolü olan Halk Banka
sı bu ikinci hamlesinde bu damgalama işin
den vazgeçsin ve böylece bu maddeyi en iyi
şekline getirsin.
Bu hususlar hakkında Hükümetin ve özellik
le komisyonun ne gibi bir anlayışa sahiboldu116 - -
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ğunu istirham edeceğim. Gerekli değişiklik
önergeleri verilmiş olanlar veya verilecekler
le temin edilir netice.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakere
nin yeterliğine dair önerge gelmiştir, okutu
yorum.
Sayın Başkanlığa
1 nci maddeyle ilgili müzakerenin kifayetini
arz ve teflik ederim.
Erzurum
Ahmet Mustafaoğlu
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, ek madde
ler üzerinde verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerini okutacağım, onu takiben teker teker
oyunuza sunacağım.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanunun ek 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının son cümlesindeki «Merhunun sigorta ettirilmesini de istiyebilir» iba
resinin «Merhun sigorta ettirilir» şeklinde de
ğiştirilmesini teklif ederim.
Ordu
Kemal Şensoy
Başkanlığa
Ek 1 nci maddedeki «Birden fazla noter
bulunan yerlerde birinci noter» tâbirinin kal
dırılarak yerine «Bankaca gösterilen noter
dairesinde tutulacak özel bir sicil defterine
kaydolunur» şeklinde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Gümüşane
Sabahattin Savacı
Sayın Başkanlığa
Ek 1 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «Bir
den fazla noter bulunan yerlerde birinci no
ter dairesinde tutulacak özel bir sicil defteri
ne kaydolunur» cümlesindeki «Birinci noter»
tâbirinin yerine «Birden fazla noter bulunan
yerlerde noter dairelerinden birinde tutula
cak özel bir sicil defterine kaydolunur» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum.
Adana
Kemal Çetinsoy
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Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanunun ek 1 nci madde
sinin 2 nci fıkrasındaki «Birinci noter» tâbiri
nin «Noter» olarak değiştirilmesini teklif ede
rim.
Ordu
Kemâl Şensoy
BAŞKAN — Muhterem arkdaşlarım, 1 nci
maddenin ek maddeleri üzerinde verilmiş bu
lunan değişiklik önergelerini okuttum. Şimdi
sırası ile tekrar okutup komisyonun katılıp ka
tılmadığını araştıracağım ve onu takiben Yüce
Meclisin oyuna başvuracağım.
(Ordu Milletvekili Kemâl Şensoy'un ikinci
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hüküme
tin dikkat nazarına arz ederim; bu (Noter)
meselesinde üç tane önerge var, üçü de ayrı ay
rı durumları öngörmektedir. Bu bakımdan han
gisine katıldığınızı iyi tesbit için dikkatinizi
rica edeceğim. Çünkü aşağı - yukarı anlam ba
kımından aynı şeyi ifade etmekle beraber me
tin itibariyle değişik bir veçhe arz etmektedir.
Tekrar okutuyorum.
(Ordu Milletvekili Kemâl Şensoy'un 2 nci
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNAL SA
KAR (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; değişik
lik önergesini Yüce Meclinin oyuna sunuyorum;
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik
önergesi dikkat nazara alınmak kaydiyle ka
bul edilmiştir.
(Adana Milletvekili Kemal Çetinsoy'un öner
gesi tekrar okundu)
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, benimki de aynı mahiyette olduğundan
oylamaya lüzum olmadığı kanaatindeyim. Onun
için önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Önerge sahibinin talebi üzeri
ne önerge muameleden kaldırılmıştır.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Gümüşane Milletvekili Sabahattin SavacVnm önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı bir
nüans farkı var sizinkinde..
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Sa
yın Başkan, «Bankaca gösterilen noter» ibare
sinin konmasını daha uygun buluyorum. Çün
kü bankanın hangi noteri göstereceği bilin
miyor. Komisyon ne der, bilmiyorum.
BAŞKAN — Komisyon işbu okutulan öner
geye katılıyor mu?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNAL SA
KAR (Manisa) — Birinci önerge dikkat naza
ra alınmak kaydiyle kabul edildiğine göre bu
önergeye katılmaya lüzum görmüyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; öner
geyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum.
(Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un 1 nci
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Bir emir sigası içerisinde «Et
tirilir» hükmünün ihtiva etmesini gerektiği
söyleniyor, komisyon olarak katılıyor musu
nuz?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNAL SA
KAR (Manisa) — Efendim, mecburi bir sigor
ta yoluna gitmek istemiyoruz.O nun için ka
tılmıyorum.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; önerge
yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Ek 1 nci maddedeki «Banka, merhunun gö
rülür bir yerine bankaya merhun bulundu
ğunu gösteren madeni plâka» ibaresinin kal
dırılmasını talebederim.
Saygılarımla.
Mardin
İbrahim Aysoy
BAŞKAN — Sayın komisyon, Sayın ibrahim
Aysoy bu plâka takılması mecburiyetinin kal
dırılmasını istiyor. Katılıyor musunuz?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNAL SA
KAR (Manisa) — Katılmıyoruz efendim.
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Sayın Baş
kan, eğer müsaade ederseniz önergemi izah
etmek; istiyorum.
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yalnız çok
kısa.. Mesele o kadar komplike değil, kısa be
yanda bulunun, plâka takılsın, takılmasın.
İBRAHİM AYSOY (Mardin)) — Muhterem
arkadaşlar, bu önergemden kasıt şudur: Tek
lifin 5 nci maddesinde aynen şunu der:
«Mehun malları bankanın muvafakati dı
şında veya habersiz başka yere nakleden, sa
tan, alacaklıyı izrar kastiyle tahrip veya imha
eden borçlu, alacaklı bankanın müracaatı
üzerine altı aydan üç seneye kadar hapis ce
zası ile...» diyor.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz evvel
grup adına Sayın Turan Şahin'in ifade etti
ği gibi, esnaf ve sanatkârlarımızın kullanmak
ta olduğu ünitenin işyerinde borçlu olduğuna
dair plâkanın konması, gelen giden müşte
rilerinin veya oradaki iş sahibi sanatkânn bir
çok yerlerde işine engel olmaktan başka bir
şeye yaramıyacaktır. Bu kanunda böyle merhun malların alıcısı tarafından bir ceza ge
tirmiyoruz ve alan adama ceza tatbik etmiyor
sunuz, satan adama 6 aydan 3 seneye kadar ceza
veriyorsunuz. E, bu borç doğrudan doğruya
itimat ve hüsnüniyete mebni bir şey. Bir adam
bankadan borçlandığı bir krediye karşı merhun
bulunan makinasını veya cihazını, elbette hüs
nüniyet sahibi değil ise plâka olsa da olma
sa da satabilir. E, biz esnaf ve sanatkâra yardım
edeceğiz derken onu işyerinde «borçlusun» di
ye teşhir etmenin mânası yoktur, itimat ve
hüsnüniyet meselesidir, cezai tedbir de getir
mişsiniz. Bunun için önergeme iltifat buyur
manızı rica edeceğim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
madığını beyan etti, önerge sahibi ise Meclis
ıhuzurunda önergesini mücmelen izah etti.
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum;
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşılama
dı. önergeyi kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... önerge dikkat
nazara alınmak kaydiyle kabul edilmiştir.
Şimdi muhterem Komisyon, bu ek 1 nci mad
de üzerinde Meclisin dikkat nazara alınma kay
diyle kabul ettiği önergeleri ya madde içerisin
de dercedin, ya filhal kabul edin.
Filhal kabul ediyor musunuz bu dikkat na
zara alınma kaydiyle kabul edilen önergeleri?
118 - .
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PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SAKAR
(Manisa) — Filhal kabul etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon dikkat nazara alınma
kaydiyle Meclis tarafından kabul edilmiş olan
önergeler muvacehesinde bunu filhal kabul et
mediğini beyan ediyor.
Önergelerin değişik şekliyle ek 1 nci madde
üzerinde oyunuza sunuyorum; kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde de
ğişik bu şekliyle kabul edilmiştir.
Madde içerisine bunu lütfen dercediniz,
maddeyi o şekilde tekrar oya koyacağım.
Müsaade ederseniz; ek 1 nci madde Yüce
Meclisin kabul etmiş olduğu esasa gör?, «birinci
noter» tâbiri, «noter» olarak düzeltilecektir.
Demek ki «birinci» tâbiri, mevsuf şekli kaldırı
lacak. Ek 1 nci maddenin ikinci paragrafını
okursak; «Bu rehin hakkı borçlunun meslekini
veya sanatını icra ettiği yerdeki noter dairesin
de ve birden fazla noter bulunan yerlerde noter
dairesinde tutulacak özel bir sicil defterine
kaydolunur.» şeklinde düzenlenecektir, («yeni
den kaleme alnısın.» sesi)
Efendim bu şekliyle kabul ediliyor.. Çünkü
Komisyon filhal katılmıyor. Maddenin düzen
lenmiş şekli bu şekilde oldu. («Sayın Başkan,
olmadı» sesi.)
Sayın Komisyon, şimdi bu, Yüce Meclis tara
fından kabul edilmiş ve sizin tarafınızdan mut
lak uyulması gereken bir husus. Ancak, şimdi
ifade ettiğim cümlenin arkadaşlar kompozisyon
bakımından bozuk olduğunu ileri sürüyorlar. O
halde şu noktaya lütfen ittiba ediniz: «Bu re
hin hakkı borçlunun meslekini veya sanatını
icra ettiği yerdeki noter dairesinde tutulacak
özel bir sicil defterine kaydolunur.» şeklinde
Yüce Meclisin kanaati hâkim olmuştur. Ayrıca,
yine devam ediyoruz: «..Banka merhunun görü
lür bir yerine; bankaya merhun bulunduğunu
ve noterdeki sicil numarasını gösteren madenî
bir plâka veya münasip göreceği bir işaret koydurabileceği gibi» cümlesinin kaldırılmasını is
tiyorlar, önerge ile.
(A. P. sıralarından «önergede madenî plâ
kanın kalkmasından bahsediliyor.» sesi)
Efendim, ben de onu söylüyorum. Evet, ma
denî plâka ibaresinin kaldırılma?! isteniyor. O
halde buna göre cümle: «Banka merhunun gö
rülür bir yerine bankaya merhun bulunduğunu
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ve noterdaki sicil numarasını gösteren bir işaret
koydurabileceği gibi..»
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Hayır efen
dim, işaret de konmıyacak.
BAŞKAN — Beyefendi, önergenizde madenî
plâkadan bahsediyorsunuz.
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Bir işaret
koydurabileceği ifadesi de kalkacak Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — işte zaten aramızdaki anlaşmaz
lık ondan çıkıyor. Siz meseleleri iyice düzenle
miyorsunuz, buna göre Başkanlık müşkülât çe
kiyor.
Şimdi önergeniz kabul edildi, merhun bulun
duğunu gösteren madenî plâka ibaresinin kaldı
rılmasını talebediyorsunuz.
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — öyle değil.
BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan
ediyor, önergenizi vuzuha kavuşturmak için
buyurunuz buradan beyan ediniz. Ona göre tek
rar oya koyarız.
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Muhterem
arkadaşlar, biraz evvelki mâruzâtımda; «bir
taraftan borçluya yardımcı olacaksınız, kredi
vereceksiniz, öbür taraftan teşhir edeceksiniz»
dedim. Ticarette böyle bir şey olmaz, itimada
ve hüsnüniyete mebni bir durum, ayrıca cezai
de tedbir getiriyorsunuz dedim ve benim önergemdeki kasıt; burada maddede geçen; «Banka
merhunun görülür bir yerine, bankaya merhun
bulunduğunu ve noterdeki sicil numarasını gös
teren madenî pir plâka veya münasip görülecek
bir işaret koydurabileceği» ibaresinin kaldınlmasiyle ilgilidir. Dikkatinize saygı ile arz ederim.
BAŞKAN — önerge sahibi önergesini bu şe
kilde izah etmiştir, ifade ettiği şekilde önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... önerge bu şekliyle kabul edilmiştir.
Buna göre; «Banka merhunun sigorta etti
rilmelini de istiyebilir» şeklinde cümle düzenlen
miştir. Ek 1 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Ek 1 nci madde bu şekilde kabul edilmiştir.
Ek madde 2 üzerinde değişiklik önergesi
yok. Olmadığına göre ek 2 nci maddeyi teklif
metninde yazılı olan şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir,
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Ek madde S üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Ek 3 ncü maddenin ilk •fıkracı: «Hâkimin.
kararı kesindir» tâbiri doğru değildir.
Keza son fıkrasındaki son cümledeki: «Hâ
kimin verdiği bu karar kesindir.» cümleli dahi
Mr hakkın ziyama sebebiyet vereceğinden bu
cümlelerin maddelerden çıkarılı^a^ım ara ve tek
lif ediyorum.
Adana
Kemal Çetinsoy
BAŞKAN — Ek 3 ncü madde üzerine başka
önerge var mı efendim?.. («Söz istiyorum» sesi)
Hayır efendim. Önergeniz varsa izah sadedinde
söz vpririm, voksa vermem.
Ek 3 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan
önergeyi tekrar okutuyorum.
C Adan a Milletvekili Kemal Çetinsoy'un öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SA
KAR (Manisa) — Katılmıyoruz. Menkul rehnidir, o bakımdan katılmıyoruz.
BAŞKAN — «Menkul rehnidir, katılmıyo
ruz» diye beyanda bulunuyorsunuz.
Buyurun Sayın Çetinsoy, önergenizi izah
için, buyurun.
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Savın
Başkan, değerfli arkadaşlarım; yanlış telâkki
edilmesin: esnaf ve di*er sanatkâr arkadaşlar
kadar tehalükle bu teklifin biran evvel kanun
laşmasını istiyen bir arkadaşınızım. Ancak, hu
kuk kaidelerine göre verilen bir kararın kesin
olması birçok neticeler, zararüar tevlidedebilir.
Mâlûmuâliniz bu ek 3 ncü maddede, «rehinle
temin olunan banka alacağının tamamının veya
her hangi bir taksitinin vâdesinde ödenmemesi
halinde; banka tarafından borçluya, borcun 15
gün içinde ödenmesi isteğini taşıyan bir ihtar
name tebliğ olunur. Bu ihtarnamenin tebliği üze
rine borçlu 3 gün içinde borcu ödediği veya bor
cun vâdesi gelmediği hususunda merhunun bulımduğu yer icra tetkik mercii hâkimine itiraz
edebilir. Hâkim evrak üzerinde inceleme yana
rak itirazı en geç bir hafta içinde karara bağlar.
Hâkimin vereceği karar kesindir.» deniyor.
Şimdi arkadaşlar tatbikatta banka müdürü,
vâdesinde borcunu ödemedi diye borçlu
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ya bir ihtarname keşide etti, ihtarname
bazan
Tebligat
Kanununa göre şu veya
bu şekilde muhatabının eline geçmiyor. Yazılı
belgeleri hâkime sundunuz, hâkim murafaa, du
ruşma yapmadan evrak üzerinde zuhulen de bir
karar verebilir. Netayici altta geliyor bunun.
O adama iyilik edeyim diye verdiğiniz borç kar
şılığında bütün alâtı, edavatı, işi, kurduğu dü
zeni kesin bir hâkimin kararı ile ortadan kaldı
rıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Hukuk kaideüerine
göre, usul hükümlerine göre 50 liradan fazla
dahi bir hükün Temyizen tetkiki mümkün iken,
adama yüzbinlerle, ikiyüzbinlerle kredi veriyor
sunuz, atelye açtırıyorsunuz, duruşma imkânı
vermeden hâkimin zuhulen de verebileceği, - ten
zih ederim hâkimleri - bir karar üzerine ocağı
na incir dikiyorsunuz. Olmaz. İstirham ediyo
rum, İcra îflâs Kanunundaki hükümler daire
sinde, umumi hükümler dairesinde haklı oldu
ğunu iddia eden kimse, verilen kararı Temyiz
edebilsin.
Bu itibarla gerek birinci fıkradaki «hâkimin
vereceği karar kesindir,» gerek son hükümde,
vaktinizi almamak için istical ediyorum, izah
edeceğiz, orada da okununca da göreceksiniz,
«hâkimin verdiği bu karar kesindir.» deniyor.
Malmı mülkünü başkasına satıyor, onbeş gün
içerisinde tebligat yanıyor, ondan sonra da yolu
kalmıvor; temyiz, istinaf yolu kalmıyor. Bu iti
barla istirham ediyorum, iltifat buyurunuz tak
ririmize. Hukuk kaidelerine aykırı bu hükmün
kaldırılmasını istirham ediyorum. Saygıllar su
narım.
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SA
KAR (Manisa) — Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Komisyon olarak daha önce ka
tılmadığınızı beyan ettiniz. Ona göre önerge sa
hibi arkadaşımız Meclisi hakem kılmak üzere
önergesini izah etti.
Şimdi önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Önerge dikkat nazara alınmak kaydı ile kabul
edilmiştir.
Komisyon olarak filhal katılıyor musunuz
efendim?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SA
KAR (Manisa) — Sayın Başkanım önergeyi ve
maddeyi geri istiyoruz. Yeniden düzenliyeceğiz.
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HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bu metni ye I edenler... Kabul etmiyenler... Ek dördüncü mad
de aynen kabul edilmiştir.
niden düzenlemek lâzım Sayın Başkan.
Ek madde 5 i okutuyorum.
BAŞKAN — Efendim, bunlar Başkana ait
Ek Madde 5. — Merhun malları Bankanın
işler değil ki. Komisyon talebeder, metni düzen
liydim der, çağırır, alır biz o kadar yukarda- muvafakati dışında veya habersiz başka yere
nakleden, satan, alacaklıyı ızrar kasdiyle tah
yız ki.
Dikkat nazara alınmak kaydı ile kabul edi rip veya imha eden borçlu, alacaklı bankanın
len önergeyi geri istiyorsunuz. Madde üzerinde müracaatı üzerine, altı aydan üç seneye kadar
meseleyi tekrar tezekkür edin, bir esasa bağla hapis cezasiyle cezalandırılır.
yın, maddeyi getirin. Meclis bakalım beğene
BAŞKAN — Ek beşinci madde üzerinde de
cek mi?
ğişiklik önergesi var, okutuyorum.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Önerge oy
HAÜAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) —
landı, kabul edildi.
Söz istiyorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim dikkat nazara alın
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Mad
mak kaydı ile oylandı, Komisyona ışık tutsun
de
üzerinde
söz bitti, sona erdi.
diye. Komisyon şu anda tetkikatmı yapacak.
Sizin önergeniz muvacehesinde ne şekilde mad
Sayın Başkanlığa
deyi düzenliyecek, bakalım, maddeyi getirecek.
Ek 5 nci maddenin, merhun malları Ban
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Ama öner kanın muvafakati dışında veya habersiz baş
ge oylandı.
ka yere nakleden... Borçlunun altı aydan üç
BAŞKAN — Komisyonun o kadar İsrar hak seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılması
kı var Sayın Çetinsoy. Şimdi komisyon tetkik tatbikatta yanlışlıklara yol açacağından «baş
etsin, hemen getirsin.
ka yere nakleden» ibaresinin maddeden çıka
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bir hususu
rılmasını arz ve teklif ederim.
sormak istiyorum Sayın Başkan.
Adana
Kemal
Çetinsoy
BAŞKAN — Buyurun efendim.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Müzake
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katı
relerin başlangıcında bu maddelerin ayrı ayrı lıyor musunuz?
nazarı itibara alınacağını söylediniz.
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SA
BAŞKAN — Hayır öyle şey söylemedim.
KAR (Manisa) — Katılmıyoruz.
Madde üzerinde söz verdim. Bu ek 7 maddeden
BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, önergenizi izah
ibaret olduğu için ayrı ayrı oya koyacağım,
o bakımdan arkadaşlarımın değişiklik önerge için buyurunuz efendim.
leri mevcut ise öiergelerini vermelerini rica edi
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Çok de
yorum, dedim.
ğerli Başkan, sevgili arkadaşlarım, Tatbikat
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Yanlış an tan gelmiş bir arkadaşınız olarak bu gibi ak
lamışım.
saklıkların ilerde kanunun ölü doğmasını veya
BAŞKAN — Ek madde 4 ü okutuyorum.
Ek Madde 4. — Borçlu gerekli ihtimamı
göstermiyerek merhunun değerinin düşmesine
sebebiyet verdiği takdirde, mahallî Sulh Hâ
kiminin vereceği mühlet içinde ek teminat
vermez veya evvelki hali iade etmezse, Mahke
mece Bankaya teminat noktasına tekabül ede
cek bir miktann ödenmesine hükmolunur.

üç gün, beş gün sonra tadil teklifi ile gelme
durumunu önlemek için bu çabalan gösteriyo
rum.
Komisyon üyeleri çok hüsnüniyetle, çok iyi
düşünerek hattâ nazari düşünerek maddeler
getirmiş olabilir. Benim bu şekildeki takrir
lerimden alınmasınlar; kanun adına, tatbi
kat adına bir yanlışlık yapılmasın diye, esa
sen bu maksatla Yüce Meclise geldim, müda
halelerde bulunuyorum. Komisyon başkanları.
tecrübeli eski hukukçu arkadaşlar gücenmesin-

BAŞKAN — Ek dördüncü madde üzerind.3
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple ek dör
düncü maddeyi oyunuza sunuyorum, Kabul I 1er.
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Şimdi sevgili arkadaşlarım, kaçak bir mad
denin nakli gibi merhun malların bir yerden bir
yere nakledilmesi suç unsuru kabul edilmiş bu
ek beşinci maddede. Tatbikatta ne olacak ba
kıma. Sanayi çarşısı, sitesi yapılmış, yer deği
şiyor esnaf, torna tezgâhlarını naklediyor. Ban
ka müdürünün, bana sen haber vermedin diye
savcılığa bir dilekçesi bir haberi ile, adama as
gari altı ay hapis cezası verilecek. Nakletme
nin suç olmadığı yine alttaki fıkralardan, un
surlardan belli. Nakletmek, ne maksatla nak
letmek, tavzih edilmemiş. Alelıtlak nakletme
nin suç sayılacağı dünyanın neresinde görül
müş? Kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım.
Asıl maksat nedir? Merhunun kaçırılıp götürül
mesidir, bankanın hakkının zayi olmamasıdır.
O da temin edilmiş. Bakınız, «Merhun mal
ları bankanın muvafakati dışında» nakleden,
satan, alacaklıya izrar kastı ile tahrip veya
imha eden borçlu.» Şimdi, buradaki nakletme
nin suiniyetle nakil olarak getirildiğine kaaniim. Yani gizlice gece açacak, alacak, götü
recek bir eve nakledecek. O ise, diyeceğim
yok. Ama öyle değil, alelıtlak nakletmek oldu
ğuna göre bunun çıkarılması lâzım. Nakle
den adam ne yapacak bunu? Satacak. Yahut
parçalıyacak, tahribedecek. O da var. «Alacak
lıyı izrar kastı ile tahribeden, imha eden borç
lu» var.
Bu itibarla, ek 5 nci maddede nakletmek
ten gayriunsurlar aym neticeyi tevlidettiği için
maddeden çıkarılmasını ve takririme iltifat buyurulmasmı saygı ile istirham ediyorum efen
dim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmadığını beyan etti. Arkadaşımız mücmelen önergesini izah etti. önergeyi Yüce
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Ek 5 nci maddeyi metinde yazılı olan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ek 5 nci madde aynen kabul
edilmiştir.
Ek madde 6 yi okutuyorum.
Ek Madde 6. — Bu kanunun hükümlerine
göre yapılacak rehin mukavelesi ile buna ilişkin
yargılama, takip ve itiraz işlemlerini her türlü
vergi, hare ve resimden muaftır.
BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde deği
şiklik önergesi yok. Oyunuza sunuyorum.
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ek 6 nci
madde aynen kabul edilmiştir.
Ek madde 7 yi okutuyorum.
Ek Madde 7. — Yukardaki maddelerde
Türkiye Halk Bankasına tanınan hak ve yet
kiler, yapacağı aynı işler için, Esnaf Kefalet
Kooperatiflerine de tanınmıştır.
BAŞKAN — Ek 7 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Ek madde 7 de «Türkiye Halk Bankasına
tanınan hakları banka lüzumunda Esnaf Kefa
let Kooperatiflerine devredebilir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Gümüşhane
Sabahattin Savacı
BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
sunuz efendim?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SA
KAR (Manisa) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Ek madde 7 yi teklif metninde yazılı şekliyle
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir.
Ek üçüncü madde üzerinde, Yüce Meclisçe
likkat nazara alınmak kaydı ile kabul edilmiş
bulunan değişiklik önergeleri muvacehesinde
nadde henüz bize nakledilmedi. Onu bekliyo
rum.
Efendim, Meclis, «Hâkimin vereceği karar
kesindir,» ibaresinin çıkarılmasını öngörmüştü.
Buna göre maddeyi düzenliyeceksiniz veya baş
ka bir ifade tarzı bulacaksınız. Meclis beğene
cek, beğenmiyecek...
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL SAKAR
(Manisa) — Sayın Başkan, ek madde 3 te son
paragraf «Hâkim evrak üzerinde inceleme ya
parak itirazı en geç bir hafta içinde karara bağ
lar. Hâkimin vereceği karar kesindir.» idi. Bu,
«Hâkimin vereceği karar kesindir» hükmünün
kaldırılması bir önerge ile dikkat nazara alın
mak kaydiyle kabul edildi. Biz bunu şu şekilde
hazırladık: «Hâkim basit muhakeme usulü ile
duruşma yaparak, itirazı en geç bir hafta için
de karara bağlar. Hâkimin vereceği karar ke
sindir.»
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«Duruşmalı» kaydı kondu. Evrak üzerinde
yapılırsa, bunun neticesinde hâkim hata yapabi
lir, denmişti. 3u vaniyette durulmalı oluyor ve
ondan sonra hüküm kesin oluyor.
BAŞKAN — Çimdi, Saym Çetinsoy, sizin
önergeniz dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul
edildikten sonra Komisyon maddeyi bu şekilde
düzenlemek istiyor, önergenizde ısrar mı etmek
tesiniz, yoksa buna ittıba ediyor musunuz?
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖNOL ŞAKAK
(Manisa) — Efendim, saym önerge sahibinden
do bu hususu kabul etmesi için istirhamda bulu
nuyoruz. Çünkü, başka şekilde bu kredi müesse
sesi işliyemiyecek ve haklı olanlar alarmyacak.
l i r şahıs da gerek icra, gerek Temyiz yollariyle
"ir sene bekliyecekfcir.
BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, buyurun.
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Maddeye
«dııruşmalı inceleme yaparak» kaydı konduğu
için Komisyonun değiştirisine katılıyorum.
BAŞKAN — Komisyonun hazırlamış olduğu
ıı metne iştirak ediyorsunuz.
O halde, Komisyon, Yüce Meclisçe kabul edil
miş bulunan değişiklik önergesinin dikkat naza
ra alınmak kaydiyle kabulü üzerine meseleyi
bıı şekilde düzenlemiştir.
Şimdi, bu ek 3 ncü maddenin ikinci fıkrası
nın sonuna «Hâkimin verdiği bu karar kesin
dir» ibaresi kalıyor mu?
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Komisyon
tarafından «dııruşmalı» ibaresi kondu. Komisyo
na katılıyorum.
BAŞKAN — Bu husus kâfidir, diyorsunuz.
Peki.
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÖÎ70L SAKAR
(Manisa) — Sayın Başkan, yalnız bir husus var,
af buyurun, ek madde 3 te, bu şekilde hâkimin
vereceği karar kesindir, evrak üzerinde yaptığı
tahkikattan sonra hâkimin vereceği karar kesin
dir, cümlesi iki defa geçmektedir. Bu, duruşmalı olarak yapıldıktan sonra kesindir, cümlemiz
de bu düzeltmede iki defa geçmiş oluyor, ikinci
fıkraya da şâmil oluyor. Bu hususu arz ederim.
1

BAŞKAN — Evet, efendim. Zaten onu Sa
yın Kemal Çetinsoy'a sordum. Dedim ki, ek
3 ncü maddenin son hükme bağlıyan paragra
fında tekrar «hâkimin vereceği karar kesindir»
ibaresi var, onun çıkmasını istiyor musunuz, de
dim. Hayır, dedi, «dııruşmalı» ibaresi ilâve edil
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diğine göre Komisyona iştirak ediyorum, dedi.
Değil IMİ efendim?
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Evet, efen
dim.
BAŞKAN — O tekildedir. Yani, gerek bi
rinci paragrafın sonumda, gere]' ikinci paragra
fın sonunda «duruşmalı» tâbiri konduğu zaman
mesele nıahlüi hale gelmiştir. Maddenin son şek
lini okuyorum:
Ek madde 3. — liehhıie temin olunan Ban
ka alacağının tamamının veya her hangi bir tak
sitinin vâdesinde ödenmemesi halinde; Banka
tarafından borçluya, borcun 15 gün içinde öden
mesi isteğini taşıyan bir ihtarname tebliğ olunur.
Bu ihtarnamenin tebliği üzerine borçlu üç gün
içinde borcu ödediği veya borcun vâdesi gelme
diği hususunda merhunun bulunduğu yer icra
Tetkik Mercii Hâkimine itiraz edebilir. Hâkim
basit muhakeme usulü ile duruşma yaparak itiram en geç bir hafta içinde karara bağlar. Hâ
kimin vereceği karar kesindir.
ihtarname süresi içinde veya itiraz halinde
iiirasm reddini müteakip onbeş gün içinde borç
ödenmezse Banka; merhunu 15 gmı süre üc acık
artırmaya çıkarır. Bu süre içinde alıcı çıkmadı
ğı vej'a verilen be dol lorcu tamamen karşılama
dığı takdirde, açık artırma süresi 15 gün daha
uzardır. Bu süre içinde verdiği bedel mukabilin
de alıcısına muvakkat satışı yapılarak durum
borçluya bir ihbarname ile bildirilir. Borçlu bu
ihbarnamenin tebliğinden itibaren yedi gün için
de de borcu ödemediği takdirde kesin ihalenin
icrası için dosya icra Tetkik Mercii Hâkimine ve
rilir. Hâkim basit muhakeme usulü ile duruşma
yaparak en geç üç gün içinde ihalenin kesinleş
mesine karar verdiği takdirde merinin alıcıya
teslim olunur. Hâkimin verdiği bu karar kesin
dir.
BAŞKAN — Ek 3 ncü maddeyi bu şekliyle
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
ötmiyenlar... -Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz istiyen... Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenbr... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul
edilmiştir.
Madde 3, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz istiyen... Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir.
Kanun tümü itibariyle açık oylmaya tabidir.
Lehte, aleyhte oyunu izhar yönünde söz istiyen?..
Sayın Kırbaşlı, lehte buyurunuz.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri,
Tümü itibariyle çak az bir değişiklikle mü
kemmeliyete ulaştırılmış bulunan küçük esnaf
ların ve sanatkârların kredilenmesinde fevka
lâde büyük ehemmiyeti haiz olan kanunu ha
sırlayıp teklif edicisinden, müsakerata esas teş
kil eden komisyon çalışmaları ve bu komisyon
da çalışan arkadaşlara ve bu arada Hüfriimete
şükranlarımızı bildiririm.
Hepinizin de malûmu olduğu üzere, küçük
sanat erbabı Türkiye'nin ekstrem cereyanlarında
orta sınıfı teşkil etmesi hasebiyle, bu sınıf m
yaşaması bakımından sosyal güce sahibolduğu
kadar, ekonomik güce de sahibolması için kredilenmesine esas teşkil eden unsurların, genel
hukukumuzda büyük bir boşluk teşkil etmesi
ne rağmen yıllarca bekledikten sonra da olsa
bu kanunla esnaf için getirilmiş olması, haki
katen bir şükran eseridir.
Küçük esnaf, Türkiye'de çoğu fakir ve el
emeği ile alât arasında, mafcina arasında gerek
li modern iktisadi ilişkiyi kuramamış ve yıllar
ca mahrum kalmış büyük kütlelerdir. İşte bun
lara, gayrimenkulu olmadığı, kıymetli arsası
bulunmadığı ve bugünüm kredi sistemimizde de
ancak böyle bir teminatın bulunmasından son
ra kredi verilebileceği nazarı itibara alınarak,
bunların mahrum bırakıldığı düşünülürse, ge
tirilmiş olan kanunun hakikaten Mçi> esnaf
ve sanatkâr arasında ne kadar büyük bir inşi
rah yaratacağı malumlarınızdır.
işte bu sebeple, sanatkârımızı bir taraftan
teknik güce, diğer taraftan ekonomik güce ka
vuşturacak ve birçok kabiliyetleri istihsale
sevk ederek millî gelirde ve iç pazarlarımızda
büyük, müspet değişiklikler yaratacak olan bu
kanuna beyaz oy, müspet oy vereceğimi beyan
eder ve bu vesile ile hepinizi hürmetle selâm
larım.
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BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok.
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Yüksek müsaadenizle açık oylamıa nuıanıe^
leşini oy kupasını gezdirmek isuretiyle yapalım.
Muvafık mı, efendim («Muvafık» sesleri) Mu
vafık. Kupayı gezdiriniz.
3. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya
Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletve
kili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu
teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı:
351 ve 351 e 1 nci ek)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di daha önceki alınmış olan karar gereğince
Kooperatifler Kanununun müzakeresine devam
ediyoruz. Hükümet ve Komisyon lütfen yerini
alsın. Bu kanun tasarısının geçen birleşimlerde
devam eden müzakerelerinde 57 nci maddeyi
dalha önceki birleşimde okutmuştuk, müsaade
ederseniz bir defa daha okutuyorum.
(S7 nci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde verilmiş
üç önerge var. Onları da 'ağır ağır okutalım.
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — öner
gemi geri alıyorum efendim.
BAŞKAN — Beyefendi önergeyi okutalım
da siz yine geri alınız.
Millet Meclisi Başkanlığına
Kooperatifler kanun tasarısının 57 nci mad
desi yönetim kurulu üyelerinin en çok 4 yıl
için seçilimelerini öngörmektedir. Kooperatif
yönetiminde demokratik usullerin geliştirilmesi
ve yöneticilerin ortaklarla ilişkilerinin âmir memur ilişleri mahiyetini almaması faydalı ola
cağından bu âzami sürenin iki yıla indirmesini
arz ve teklif ederim.
Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu iSözcüsü
Afyon Karaıhisar
Murat öner
BAŞKAN — Sayın öner, önergenizi geri mi
alıyorsunuz?
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Geri
alıyorum efendim.
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BAŞKAN — Talep üzerine önerge geri ve
rilmiştir. Diğer önergeyi okutuyorum.
Başkanlığa
Kooperatifler kanun tasarısının 57 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif
ederim.
Adana
Ali Karcı
Madde 57. — Yönetim kurulu üyeleri en
çok iki yıl için seçilirler. Anas özleşmede aksi
neto"!kÜTnyoksa, tekrar seçilmeleri caizdir.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Kooperatifler kanun tasarısının 57 nci maddelimi.eki «4 yıl» süresinin «2 yıl» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
istanbul
Reşit Ülker
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yeti kapsamaktadır. Madde üzerinde söz istiyen var mı efendim?
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Söz istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
57 nci maddeki, «Yönetim kurulu en çok 4
yıl için seçilebilir.» ibaresini ben şimdi huzuru
nuzda arz edeceğim sebeplerden dolayı kabul
etmiyorum, muhalif olarak fikrimi arz edece
ğim.
4 yıl için seçilecek yönetim kurulunun va
zifesini 2 yıl için veya 1 yıl için seçilecek
bir yönetim kurulu kadar ciddî bir şekilde yapamıyacağı kanaatindeyim. 4 yıllık bir süreyi
garanti eden bir yönetim kurulu vazifesini ak
satır bir duruma getirdiği anda, daha evvelce
görüştüğümüz 44 ncü madde hükmü işler. O
zaman üyeler yönetim kurulundan kongrenin
yapılmasını isterler, yönetim kurulu bunu ka
bul etmez, Ticaret Bakanlığına başvurulur,
Ticaret Bakanlığı 4 ay cevap vermez, mahallî
mahkemeye gidilir, mahallî mahkemede bu iş
tartışılır. Böylece uzun birtakım münakaşa
lara bu 4 yıllık müddet meydan vermiş olacak
tır. Sayın komisyondan ricam, 4 yıllık bir
müddetten ziyade 2 yıllık müddetin kabulü
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mümkündür, maddeyi bu şekilde tadil ederek
huzurunuza getirirlerse hem bu kanunun hü
kümlerinin ortaya koymuş olduğu ve yönetim
kuruluna verilmiş olan vazifeleri ciddî bir şe
kilde yapmak imkânı hâsıl olacaktır ve hem de
birtakım ihtimal dâhilinde de olsa suiistimalle
rin önlenmesi mümkün olacaktır. Saygıyla arz
ederim.
BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz efen
dim.
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım ;
Yönetim kurullarının 4 sene yerine 2 sene
için seçilmesini istiyen arkadaşımı dinledim.
Biliyorsunuz memleketimizde kooperatifçilik
yeni inkişaf etmektedir. Seçilecek arkadaşla
rın vazifelerini öğrenmeleri, kooperatifçiliğe
intibak etmeleri, kooperatifçiliğin icabettirdiği
bütün kanunları öğrenebilmeleri kolay neğildir ve nihayet bunlar esnafımız arasından se
çilecektir. Bu itibarla, 2 senede bir seçim yap
mak suretiyle, her defasında kooperatif yöne
tim kurulu vazifesini yeniden öğrenecek insan
ları getirmek maslahata uygun olmaz. Bu iti
barla, maddenin aynen kabulünü rica ederim.
Teşekkür ederim.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kanım müsaade ederseniz yerimden komisyona
bir sual sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bâzı koo
peratiflerin hususiyetleri olabilir, illâ 4 yıl
için seçilmesi değil de, 4 senenin âzami hududolarak tesbitinin faydalı olacağı kanaatinde
yim. Acaba sayın komisyon ne düşünürler?
BAŞKAN — Buyurunuz sayın komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 57 nci mad
de aynen şöyle : Yönetim kurulu üyeleri en
çok 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmede ak
sine hüküm yok ise yeniden seçilmeleri caizdir.
BAŞKAN — Peki efendim, anlaşıldı. De
ğişiklik önergeleri aynı mahiyettedir ve bu
57 nci maddede «4 yıl için seçilebilirler» kaydı
nın «2 yıl için seçilebilirler» şeklinde değiştiril
mesini öngörmektedir. Her iki önerge aynı
mahiyeti kapsadığı için birlikte oyunuza suna
cağım. Komisyon önergelere katılıyor mu efen
dim?
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Efendim, komisyon değişiklik
önergelerine katılmamaktadır. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
kabul edilmemiştir.
Şimdi, 57 nci maddeyi tasarı metninde ya
zılı olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir.
IV - Yönetim ve temsil :
1. Yetkilerin devri :
Madde 58. — Anasözleşme, Genel Kurula
veya Yönetim Kuruluna, kooperatifin yöneti
mini ve temsilini kısmen veya tamamen koo
peratif ortağı bulunmaları şart olmıyan bir
veya birkaç müdüre veya Yönetim Kurulu
üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir.
BAŞKAN — 58 nci maddenin tasarı metnin
den çıkarılmasını öngören 2 önerge var, ikisini
de okutuyorum, ikisi de aynı mahiyettedir.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Koperatifler kanun tasarısının 58 nci ınaddesliniin tanLameaı kaldırılmasını arz ve teklif
ederim.
İstanbul
Reşit Ülker
Millet Meclisi Başkanlığıma
Kooperatifler kanun tasarısının 58 nci mad
desi, kooperatif yönetimini ve temsilini kısmen
veya tamamen ortak olmıyanlara veya Yöne
tim Kurulu üyelerine devretmeyi öngörmekte
dir. Vakıa, bu yetki devri, anasözleşme, genel
kurul veya yönetim kurulunca yapılacaktır. An
cak, kooperatifçiliğin henüz iyice yerleşmediği
göz önünde tutulursa yetki devrinin büyük mah
zurlar doğuracağı ve koperatifleri, ortakların
kendi müesseseleri olmaktan çıkarıp 'bir resmî
daire hüviyetline sokacağı aşikârdır.
Bu sebeplerle, 58 nci maddenin tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Millet Meclisi 0. H. P. Grup sözcüsü
Afyon Karabisar
Murat Öner
BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyette
dir. Komisyon katılıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz.
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Başka önerge olmadığı için 58 nci
maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir.
2. Şümullü ve sınırlandırılması :
Madde 59. — Temsile yetkili şahıslar koope
ratif namına onun amacının gerektirdiği bütün
huhukî işlemleri yapaJbilir.
Bu temsil yetkisinin sınırlandırılmıası iyi ni
yet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hüküm
ifade etmez. Temsil yetkisinin sadece esas mü
essesesinin veya bir şubenin işlerine hasrolun
masına veya kooperatif unvanının birlikte kul
lanılmasına dair ticaret siciline tescil edilmiş
olan kayıtlar saklıdır.
Kooperatifi yönetime veya temsile yetkili
şahıslardan birinin kooperatife ait görevlerini
yürütmesi esnasında meydana getirdiği haksız
fiillerden doğan zarardan sorumlu olur.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 59 ncu
maddede iki değişiklik önergesi vardır. Birisi
ni Sayın Sedat Akay vermiştir, diğerini Ko
misyon vermiştir. Okutuyorum,
Yüksek Başkanlığa
Sayısı 351 kooperatifler kanunu tasarısının
59 ncu maddesi son bendinde kooperatifin, tem
sile ve yönetime yetkili kimselerin sebebc-lacağı
zararlardan sorumlu olacağı hükme alınırken,
«Görevlerini yürütmesi esnasında» ibaresi kul
lanılmıştır. Bu ibare, sanki zarann hemen gö
revin yürütülmesi anında esasına münhasır ol
mak üzere kooperatife yükleneceği zehabını
vermektedir. Yani, şayet görevin ifası esnasın
da hemen o anda bir zarar husule gelmez de
sonradan bir zarar hâsıl olursa, bu zarar gö
revle ilgili ve görevlilerce ika edilmiş olsa dahi
kooperatifi ilzam etmiyecekmaş şeklinde bir
imâna çıkmaktadır. Yahut da ileride, işin ica
bına göre böyle mânalandırılmaısı da mümkün
dür. Maksat, hiç şüphesiz kooperatif yönetici ve
temsilcilerinin haksız fiillerden doğacak zararı
öncelikle kooperatifin yükleneceğini ifade et
mektir. Bu itibarla maddenin aşağıdaki şeklin
de kabulünü arz ve teklif ederim.
Kocaeli
Sedat Akay
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Madde 59. — Kooperatif, yönetime veya tem
sile yetkili şalhıslarm kooperatife ait görevle
rinin yürütlmesinde meydana getirdikleri hak
sız fiillerden doğan zarardan sorumludur.
BAŞKAN — Sayın Sedat Akay, maddenin,
şimdi verilmiş ibulunan önerge muvacehesinde
değişikliğe tabi olmasını istiyor. Sayın Komis
yon, önergeye katılıyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM
ÖNADIM (Bursa) — Hayır.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler..
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Komisyon tarafından verilmiş bulunan 'öner
geyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
ileride, tatbiki sırasında yanlış anlaşılma
sına mahal bırakmamak ve maddeye daha açık
lık kazandırmak için Kooperatifler Kanununun
59 ncu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki ya
zılı şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz.
Geçici Komisyon Başkanı
Bursa
Kasım önadım
«Yönetime veya temsile yetkili şahısların
kooperatife ait görevlerini yürütmeleri esna
sında meydana getirdikleri haksız fiillerden
doğan zararlardan kooperatif sorumludur.»
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Anlaşıla
madı Sayın Başkanım, önergenin tekrar okutul
ması mümkün mü?
BAŞKAN — Hay hay efendim, önergeyi tek
rar, baştan bir defa daha okutuyorum.
(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun
du).
(Komisyon izah etsin sesleri)
BAŞKAN — Komisyon izah etsin diyorlar.
Belki, iyi bir izahatta bulunursanız arkadaşla
rımızın söz talepleri de ortadan kalkmış olur,
buyurunuz. Eğer önergenin eksiği varsa onu
ifade ediniz.
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaşlarımz var ise lütfen oylarını kullansınlar.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM ÖN
ADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri,
Verdiğiniz bu değişiklik önergesi, Sedat Akay
Arkadaşımızın verdiği önerge istıilkajmetinJdeidir.
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Kooperatif yönetiimJinde görevli olanlar, mü
dür olsun, murahhas âza olsun, kooperatif aldına hareket ederler. Yâni, üçüncü şâhıslara İkarşı
tasarruflarından, piyasadaki her hangi bir te
şebbüslerinden, kendilerine yetM verilmiş ise
bunların tasarruflarından kooperatif sorumlu
olur. Yâni, bu idareciye yetki vermek, idareciyi
takviye etmek zımnındadır. Bu maksatla öner
gemizi verdik. Kabulünü rica ederiz.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çetinsoy.
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar,
Hükümet tasarısında bu son fıkra aynen
şöyle idi: «Kooperatifi yönetime veya temsile
yetkili şahıslardan birinin kooperatife ait görev
lerimi yürütmesi eısnasınlda meydana getirdiği
haksız fiillerden doğan zararlardan sorumlu
olur»
Hem Türkçeye uygun olmıyan ve hem de ile
ride yanlış tesfirlere mahal verebilecek bu mad
de itibariyle, Sayın Komisyon Başkanı arkada
şımızla beraber bu değişiklik önergesini hazır
lamıştık.
Şimdi burada getirilmek istenen şey şu: Üçün
cü şahısların; kooperatif yönetimine katılmış
müdür, idare kurulu âzası gilbi şâhısların ika et
tikleri haksız fiilden 'doğan zararlara karşı ga
rantisi için getirilmiş olduğu kanısında olduğu
muz için, bu şekilde Sayın Komisyon Başkanı ta
rafından tahrir edilip hazırlanan metnin tatbi
katta kolaylık sağlıyacağı ve maddeye vuzuh
sağhyacağı kanısındayız.
Çünkü, yönetime ve temsile yetkili şahısların halbuki ne idi evvelce; «Yetkili şahıslardan bi
rlinin» - kooperatife ait görevlerini yürütmeleri
esnasında vazifeden mümbais, vazife esna
sında haksız fiil yapmış, bir zarar ika etmiş..
Kime? Kooperatifin dışındaki üçüncü şahıslara.
işte bunları garanti etmek için kooperatif so
rumlu oluyor. Bu şekilde bir madde tedvin edil
mek suretiyle, üçüncü şahısların kooperatife
karşı güveni artacaktır.
Bu itibarla takrire müspiet oy verilmesi ka
nunun ruhuna dıa uygun olur kanısındayım.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurunuz.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Mulhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım,
Bu maddede yapılan değişiklik genel hukuk
prensiplerine de uygundur. Normal olarak koo-
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peraltif işlemleri görülürken kooperatifin mak
sadına hizmetler ifa edilmektedir, kooperatife
"bir menfaat sağlanmaktadır. Kooperatifin men
faatine, amacına uygun faaliyetler ifa olunurken,
iyi niyet saihibi üçünoü şahıslar zarara mâruz
kalırlarsa, bu zararlları elbette ki kooperatif »di
yecektir, o kooperatifi yönetimle vaızif elli kimse
ler ödiyecek değildir ki.
Ama, şu var; acaba kooperatifi yönetimle
vaziffe ı kimıei ı&r, kooperatifin maksadına değil
(de, kooperatifin maksadı dışında, gayesi dışında
bir hizmette (bulunur (da üçüncü iyi niyet sahibi
şahıslara zarar verirlerse. Bunda da taJbiî prose
dür; evvelâ kooperatif bu zararlara muhatap
olacak, saniyen rücu edecektir. Normal muamele
bu.
Aksi takdirde, kooperatifi yöneten kimse
ler kooperatifin maksadına uygun harekette
Im'lunurken, kendilerine bir zarar gelecek
diye korkak, çekingen harelket ederlerse
ki, bu kooperatifi yönetenler piyasada vazife gö
receklerdir, 'üretim ve tüketim piyasasında vazi
fe göreceklerdir, bu vazifeyi görürken kendileri
nin kabahati olmadan, kabiliyet ve liyakatleri
nin ölçüsü içinde dikkat gastermıtolie'^e. teyak
kuz gö'Stermişlerse bundan doğacak zararlara ni
ye muihatabolsunlar? Elbette ki, menfaatin he
yeti umumiyesine sahip kooperatif buna muhatabolacaktır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
run" 5 efendim,
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım,
Bir kooperatif yönetim kurulu seçilecek, ko
operatifin lehine diye bir faaliyette bulunacak,
sonunda bir hayli zararla teşebbüsü bağlana
cak. Ondan sonra ne olacak? Onun vebali ma
sum üyelerin omuzuna olacak. Böyle iş olur mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM
ÖNADIM (Bursa) — Bununla alâkalı değil Sa
yın Onan, 3 ncü şahıslara karşı.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Haksız
fiil 3 ncü şahıs için dahi olsa ki, kastımız da
odur, o halde mesuliyeti birinci plânda kendi
lerinin tekabbül etmesi lâzım. Bu yönü ile, bu
nu doğrudan doğruya 3 ncü şahısların üzerine
ceffel kalem yüklemek hatalı olur, sakıncalı
olur kanısındayım. Saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Sayın işgüzar buyurunuz. Me
selenin bir haksız fiil ikaı ile ilgili olduğu üze
rinde duralım. Rücu etmek her zaman mümkün.
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Komisyonun
Sayın Başkanlığa vermiş olduğu önergesinde
bilhassa işaret etmek istedikleri, kooperatifi
yönetime veya temsile yetkili şahıslardan biri
sinin kooperatife ait görevlerini yürütmesi es
nasında meydana getirdiği haksız fiillerden do
ğan zarardan, kooperatifin mesul tutulmasıdır.
Umumi hukuk prensiplerinde, bilhassa Borçlar
Kanununda yer almış olan istihdam edenlerin
mesuliyeti konusu ki, her halde 54 ncü madde
dir, biz bunu uygun telâkki ediyoruz.
Bu maddeye sarahat verilmek maksadiylc
ki, esasında 3 ncü şahıslama karşı en büyük te
minat kooperatiftir, kooperatif adına haksız fi
ilde bulunanların zararım kooperatif elbette ki
tekeffül edecek ve ondan sonra da rücu hak
kını ona kullanacaktır. Bu yönü ile, biz madde
nin yerinde olduğu kanaatini taşıyoruz. Yalnız,
fazlalık addedilmez ise Sayın Komisyonunun
vermiş olduğu önergesinin sonuna «Kooperati
fin rücu hakkı saklıdır» cümlesinin konulması
nı faydalı görüyoruz. Sayrıla- sunalım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar konudan bütün arkadaşlarım1! z hv.
'ire "genin lehinde ifadede bulunda ar. Önerge
madem bu kadar muvafık, neden konuşuyoruz
bilmiyorum? Eğer aleyhinde konu-mak istiyen
va^sa ona söz verelim de anlıyalım vaziyeti.
MURAT ÖNER (Afyon Karahisa •) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz bir teklifim ola
cak.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan,
Müzakere edilen fıkra umumi hukuk esas
larına uygun bir fıkra, belki kooporatifi kuv
vetlendirsin diye konmuş. Yalnız, kooperatifin
rücu hakkı mahfuz mudur, değil midir? Bir be
yanda bulunmaları mümkün olamaz mı bu ko
nuda?
BAŞKAN — Gayet tabiî efendim umumi hu
kuk prensiplerine göre mahfuzdur.
Sayın Kırbaşlı, bu durumda söz halikınız
dan vaz geçtiniz her halde?
PAlK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet efen
dim.
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Önadım.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan,
Esasen Hükümet tasarısındaki son fıjkrada
maddî bir hata vardır, biz bu önergeyi bunun
için verdik. Kooperatifi değil, kooperatif keli
mesinden sonra virgül vardır.
BAŞKAN — Komisyon tarafından veril
miş bulunan önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Aynen kabul edilmiştir. O halde bu önerge ka
bul edildiğine göre filhal komisyon tarafından
da kabulü mutazammm bulunduğu cihetle mad
deyi önerge muvacehesinde (kabul edilmiş şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
60 ncı maddeyi okutuyorum.
3. İmza :
Madde 60. — Kooperatifi temsile yetkili kı
lınan kimseler imzalarını ancak 'kooperatifin
unvanı altına koymak suretiyle kooperatifi bağ
larlar.
BAŞKAN — 60 ncı madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple maddeyi
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmişth\
Açık oylamada oyunu kullanmamış arka
daşlarımız varsa lütfen oyunu kullansınlar.
61 nci maddeyi okutuyorum.
4. Tescil :
Madde 61. — Kooperatif yönetim kurulu,
kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin
isimlerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan ka
rarların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret si
ciline verir.
BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Bu sebeple maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir.
62 nci maddeyi okutuyorum.
5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumluluk
ları :
Madde 62. — Yönetim kurulu, kooperatif
işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir
ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda
bütün gayretini sarf eder.
Yönetim kurulu, kendi tutanakları ile genel
karul tutanaklarını, gerekli defterlerin ve or— 129
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tak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup,
saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık
bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak ha
zırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuru
luna verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve jkooperatif me
murları, kendi kusurlarından ileri gelen za
rarlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil
eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle koope
ratifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor
ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde iş
ledikleri suçlardan dolayı «Devlet memurları»
gibi ceza görürler.
BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın
Başkan, müsaade ederseniz çok mıühim bir
noktaya temas edeceğim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Efen
dim, maddede çok büyük noksanlıklar mev
cuttur. Eğer müsaade ederseniz izah edeyim
tahmin ederim ki, Hükümet ve Komisyon ka
bul edecektir. Birkaç dakikalık zamanınızı
alırım.
BAŞKAN — Zatıâlinizin memnun olmasını
çok isterim, ama Meclisin almış olduğu karar,
üzerinde değişiklik önergesi verilmiyen mad
delerde müzakere açılmasını öngörmemektedir.
Bu sebeple size söz veremiyeceğim. Hatalar ba
riz ise o zaman Senatoda görüşme yapılırken
düzeltilir.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Efen
dim, bunu oya koyma yönünden bir teklifte
bulunacağım.
BAŞKAN — Bu şekilde ara kararlariyle
Meclfcin esasa müe^ir kararını irieği^tiremem.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ama
çok rica ederim, büyük noksanlıklar vardır.
BAŞKAN — Onu Komisyonla görüşmüş ol
saydınız daha iyi olurdu.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Söyle
dim efendim, kendilerine de söyledim.
BAŞKAN — 62 nci maddeyi Yüce Heyetin
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
Açık oylama muamelesi sona ermiştir. Ku
payı kaldırınız.
63 ncü maddeyi okutuyorum.
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V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak iş
ler :
Madde 63. — Kooperatifin aczi halinde bu
lunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mev
cut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar
esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tan
zim eder. Son yılın bilançosu veya daha son
ra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha
yukarda sözü geçen ara bilançosu kooperatif
mevcudunun, borçlarını artık karşılamayaca
ğını belirtiyorsa yönetim kurulu, Ticaret Ba
kanlığına keyfiyeti bildirir ve genel kurulu
derhal olağanüstü toplantıya çağırır.
Pay senetleri çıkarılmış olan bir koopera
tifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığı
nın yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu
derhal genel kurulu toplantıya çağırarak duru
mu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili
mahkemeye ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir.
Ancak, ortaMan ek ödemelerle yükümlü olan
kooperatiflerde, bilançoda tesbit ©dilen açık,
üç ay içinde ortakların ek ödemeleri ile kapanamadığı takdirde Ticaret Bakanlığı haberdar
edilir.
Malî durumun düzeltilmesinin mümkün görül
mesi halinde, yargıç yönetim kurulunun veya
alacaklılardan birinin isteği üzerine iflâsın
açılmasını erteliyebilir. Bu takdirde, mevcut
lar defterinin tutulması, yönetim memuru
atanması gibi kooperatif varlığının korunması
na ve devamına yanyan tedbirleri alır.
BAŞKAN — 63 ncü maldde üzerinde Sa
yın Reşit Ülker tarafımdan verilmiş bir deği
şiklik önergesi vardır. Yalnızca bir tahirin
değiştirilmesi mahiyetindedir. 63 ncü madde
de mevcut «yarene» kelimesinin yerine «mah
keme» kelimesinin konulmasını istemektedir.
önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Kooperatifler Kanununun 63 ncü maddesin
deki «Yargıç» kelimesinin «Mahkeme» şeklin
de değiştirilmesini arz Ve teklif ederim.
İstanbul
Reşit Ülker
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
maktadır. önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Yargıç kelimesi, mahkeme olarak
düzeltilecektir.
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Komisyon tarafından verilmiş bulunan di
ğer bir değişiklik önergesi vardır onu da oku
tuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Kooperatifler kanun tasarısının 63 ncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilip kabul
edilmesini rica ederiz.
Geçici Komisyon Başkanı
Kasım önadım
Bursa
V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak iş
ler :
Madde 63. — Kooperatifin azci halinde bu
lunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mevcudise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar
esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tan
zim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra
yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha
yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif
mevcudunun, borçlarını artık karşılamıyacağını
belirtiyorsa yönetim kurulu, Ticaret Bakan
lığına ve yapı kooperatiflerinde İmar ve
iskân Bakanlığına da keyfiyeti bildirir ve ge
nel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağı
rır.
Pay senetleri çıkarılmış olan bir koopera
tifte ton yılın bilançosunda kooperatif varlı
ğının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu
derhal genel kurulu toplantıya çağırarak du
rumu arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme
ye, Ticaret Bakanlığına ve yapı kooperatif
lerinde imar ve İskân Bakanlığına da bilgi ve
rir. Ancak, ortakları ek ödemelerle yükümlü
olan kooperatiflerde, bilançoda tesbit edilen
açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle
kapanmadığı takdirde Ticaret Bakanlığı ve
yapı kooperatiflerinde imar ve İskân Bakan
lığı da haberdar edilir.
Malî durumun düzeltilmesinin mümkün
görülmesi halinde mahkeme, yönetim kurulu
nun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine
iflâsın açılmasını erteyebilir. Bu takdirde,
mevcutlar defterinin tutulması, yönetim me
muru atanması gibi kooperatif varlığının ko
runmasına ve devamına yanyan tedbirleri alır.
BAŞKAN — Komisyon, maddenin bu şekil
de değişikliğe tabi tutulmasını arzu etmektedir.
Değişiklik önergesini komisyon vermiş ol
duğuna göre, katıldığını ifade etmektedir.
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Meclisin oyuna sunuyorum.
KaJbul edenler... Kabul etmiyenfler... Kabul
edilmiştir.
Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihetle
filhal kabulü de mutazammındır. O halde
63 ncü maddenin değişik bu şekliyle oylanması
yapılmak gerek.
63 ncü maddeyi değişik bu şekliyle oyunuza
sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 63 ncü
madde bu şekilde kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, birleşimin sona er
mesi için gerekli saat hulul etmiştir.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Her halde zamandan tasarruf için Sayın Baş
kanlık Divanı kâtibi arkadaşımız, maddelerin
başlıklarını okumadan geçtiler.
Malûmuâliniz madde baslıkları da maJdde
sayıldığına göre okunmıyan başlıklann zapta
geçmemesi bir sakınca doğurmaz mı? Müsaade

buyurulursa, madde başlıklarının okunması su
retiyle zapta geçirilmesini rica edeceğim.
BAŞKAN — Yok efendim, taamülen başlık
lar aynen geçmektedir, bir değişiklik teklifi
yok ise.
SABAHATTİN
Okunması lâzımdır.

SAVACI

(Gümüşane)

BAŞKAN — Peki efendim, doğrudur efen
dim.
Muhterem arkadaşlarım, 2284 sayılı Türkiye
Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin yapılan açık
oylamasına 42 milletvekili katılmıştır. 42 ka
bul oyu çıkmıştır.
Ne var ki, gerekli oy çoğunluğu sağlana
madığı cihetle açık oylama gelecek birleşim
icra edilecektir.
20 Ocak 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
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2284 sayılı Türkiye Halk Banksı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifine veri
len oyların sonucu
(Ço günlük yoktur.)
Üye t»ayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyiinlar
Açık üyelikler :
[Kabul
ADANA
Kemal Çetinsoy
ADIYAMAN

Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHÎSAR
Murat Öner
AYDIN
Yüksel Menderes
Reşat Özarda
BALIKESİR
Enver Güreli
Mevlüt Yılmaz
BURDUR
I. Hakkı Boyacıoğlu
Faik Kırbaşlı
BURSA
Kasım önadım
Ahmet Türkel

ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce
Arslan Topçubaşı
ERZURUM
ismail Hakkı Yıldırım
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı

edenler]
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
KASTAMONU
Sabri Keskin
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
MANİSA
Nahit Yenişehir! i oğlu
MARDİN
ibrahim Aysoy

İSPARTA
irfan Aksu
Ali İhsan Balım

MUĞLA
Turan Şahin
NİĞDE
Ruhi Soyer
RlZE
Mazhar Basa

İSTANBUL
Muhiddin Güven
A. Coşkun Kırca
Osman Özer
I. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
[Oya

ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
İbrahim Tekin
Ahmet Topal oğlu (B.)
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalıay

450
42
42
0
0
402
6

SAKARYA
Muslihiddin GüreıSAMSUN
Melâhat Gedi'k
SlNOP
Hilmi işgüzar
TEKİRDAĞ
İl yas Demir
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
İrfan Solmazer
TRABZON
Haindi Orhon
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Hüsamettin Koran
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

katılımyanlar]

Nazım Bayıllıoğlu
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Muzaffer Özdağ
Ali ihsan Ulubahşj
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi

AMASYA
Ahmet Demiray
Nevzat Şener
Ali Ccl âlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Orhan Alp (B.>
Kemal Bağeıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
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Orhan Eren (I.)
Recai Er güder
t. Sıtkı Hatip oğlu
Rıza Kuas
Emin Paksu t
Zühtü Pehlivanlı
llyas Seçkin
II. Turgut Toker (B.)
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu,
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Hüseyin Avni Akın
• Yüzbaşı)
İhsan Aıaöv
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altıınkaya
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Mustafa Şükrü Koç
Nahit Menteşe (B.)
'\emal Ziya Öztürk
Nmet Sezgin
M. Kemal Yrılmaz
BALIKESİR
Vdnan Akın
'•rahim Aytaç
Caht Bilgehan (B.)
Fennî îslimyeli
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Biııay
î" -'inil Selçuk Çakıroğlu
BİNGÖL
M Emin Gündoğdu
' V-nft] Yavuz
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
tarife Koçak
BOLU
Ş. Vihat Bayramoğlu
•Halil İbrahim Cop
Ahmet. Çakmak
Kemal Demir
TTasan Özean
Hami Tezkan
BUBDUB
FVthi Çelikbaş
BURSA
Ssadrel-tin Ganga
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Nilüfer Gürsoy
Oemai Külâhlı
Barlas Künıay
İbrahim Ok tem
Ö. Doğan Öztürknıen
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut (B.)
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Muammer Baykan
Şefik tnan
Refet :Se>23gin (B.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Abdurrahman Güler
TTilmi İncesulu
İhsan Tombuş
Ahmet Uysal
Nfejdet Yücer
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Baydil
Muza ffer Karan
Hüdai Oral
Zafer Nihat Özel
^emzi Şenel
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.)
DİYARBAKIR
Yusuz Azizoğlu
Metin Ckreli (I.)
Hasan Değer
Abdüllâtif Ensarioğlu
Tarık Ziya Ekinci (î.)
Reeai tskenderoğlu
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Ahmet Bilgin
İlhamı Ertem (B.)
Nazmi Özoğul
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
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Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
(B.)
Xafiz Giray
Sadık Perinçek
Adil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Oevat Önder
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt

HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah CilliYahya Kanbolat (I.)
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
Süleyman Demirci
(Başbakan)
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Kadir çetin
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay

ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
İSTANBUL
Seyfi öztürk (B.)
Çetin Altan
Ertuğrıü Gazı Sakarya |
Sadun Aren
Aziz Zeytinoğlu
Hüseyin Ataman
GAZİANTEP
Mehmet Ali Aybar
Ali ihsan Göğüs
Sadettin Bilgiç (B.)
Orhan Birgit
(D
Ali Esat Birol
Hüseyin încioğlıı
Ferruh
Bozbeyli
Kâmil Ocaik (B.)
(Başkan)
Naşit Sarıca
Nurettin Bulak
Mahmut Uygur
Tekin Erer
Süleyman Ünlü
Orhan Erkanlı (1.)
Hüseyin Yılmaz
Nuri Eroğan
GİRESUN
Mustafa Ertuğrul
Kudret Bosuter
Orhan Eyüboğlu
Ali Cüceoğlu
M.
Mustafa Gürpınar
M. Kemal Çilesiz
Abdurrahman Şeref Lâç
Nizamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılııçoğlu Orhan Seyfi Orhon
Kaya özdemir
Ali Köymen
ilhamı Sancar
GÜMÜŞANE
Fuad Sirmen
Necati Akagün (1.)
Ahmet Tahtakılıç
Ali ihsan Çelikkan
Reşit Ülker
Sabri Özcan San
Aydın Yalçın
HAKKÂRİ
Mehmet
Yardımcı
Ali Karahan
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ÎZMİR
KIRŞEHİR
Şevket Adaları
Memduh Erdomir
Şükrü Akkan
Mehmet Güver
Şeref Bakışık
KOCAELİ
Muzaffer Döşemeci
İsmail Arar (Bşk. V.)
Osman Zeki Efeoğlu
Sedat Akay
Ali Naili Erden
Nihat Erim
Arif Ertunga
Süreyya Sol'uoğlu (I.)
Hüsamettin Gümüşpala Şevket Ustaoğlu
ihsan Gursan
KONYA
Settar İkscl
Lütfi Akdoğan
Nihad Kürşad (B.)
Selçuk Ay tan
Şinasi Osma
Bahri Dağdaş (B.)
Cemal Hakkı Selek
Hasan Dinçer (B.)
Enver Turgut
M. Ziyaeddin Izerdem
Mustafa Uyar
İ iısan Kabadayı
Lebit Yurdoğlu
Mehmet Necati Kalaycı
KARS
ismet Kapısız
Lâtif Aküzüm
Mekki Keskin
Abbas Ali Çetin
Yunus Koçak
Sevinç Düşünsel
Nazif Kurucu
Cengiz Ekinci
Seyit Faruk Önder
Turgut Gole
Fakih Özfakih
Celâl Nuri Koç
Faruk Sükan (B.)
Adil Kurtel
Vefa Tanır
Muzaffer Şamil oğlu
Sait Sına Yücesoy
Osman Yeltekin
KÜTAHYA
KASTAMONU
Ahmet Can Bilgin
A. Muzaffer Akdoğanb
Himmet Erdoğmuş
Adil Aydm
Mesut Erez
Ahmet Şevket Bohça
Mehmet Ersoy
Osman Zeki Oktay
Kemal Kaçar
Âdil Toközlrü
ismail Hakkı Yıldırım
î. Hakkı Yılanlıoğlu
MALATYA
KAYSERİ
Hüseyin Doğan
Mehmet Ateşoğlu
Şaban Erik
Fehmi Cumalıoğlu
Lûtfi Evliyaoğlu
Turhan Feyzioğlu
Hamit Fendoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
ismet inönü
Feyyaz Koksal
Cengiz Nayman
MANİSA
Vedat Ali Özkan (ÛB.)
Neriman Ağaoğlu
Mehmet Yüceler
Ertuğrul Akça
KIRKLARELİ
Sami Binicioğlu
Arif Hikmet Güner
Süleyman Çağlar
Mehmet Orhan Türkkan Muammer Dirik
Hasan Tahsin Uzun
Mithat Dülge
Muammer Erten
(t)
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SAKARYA
Şevket Raşit Hatipoğlu
Ekrem Alican
Mustafa Ok
Nuri Bayar
ünol Sakar
Kadri Eroğan
MARAŞ
Sera fettin Pakcr
Kûmalî Bayazıt
Hayrettin Uysal
Veysi Kadıoğıu
Enver Kaplan
SAMSUN
Hacı Ahmet Özsoy
Ali Fuat ALişan
Vefik Pirinçcioğkı
Yaşar Akal
Hüseyin Yaycıoğlu
Kâmrarı Evliyaoğlu
llyas Kılıç
MARDİN
Salahattin Kılıç (B.)
Esat Kemal Aybar
Osman
Şahin oğlu
Rifat Baykal
Süreyya Uluçay
Seyfi Günegjtan
Bahattin Uzunoğlu
Nazmi Oğuz
Şevki Yücel
MUĞLA
Adnan Akarca
SİİRT
izzet Oktay (I. Ü.)
Abdülhalim Araş
Seyfi Sadi Peııcap
Misbah Ongan
İlhan Tekinalp
Hüseyin Hüsnü Oran
MUŞ
Adil Yaşa (I. Ü.)
Kemal Aytaç
SİNOP
Nermin Neftçi
Mustafa Kaptan
Kâmil Özsarıyıldız
Cemil Karahan
Niyazi Özgüç
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
SİVAS
S. Hakkı Esatoğlu
Nasuh Nazif Arslan
Ali Baran Numanoğlu Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
NİĞDE
Orhan Kabibay
Mehmet Altmsoy
Kâzım Kangal
Yaşar Arıbaş
Tevfik Koraltan
Haydar özaltp
Seyfi Kurtbek
Oğuzdemir Tüzün
Cevad Odyakmaz
ORDU
M. Kemal Palaoğlu
Raif Aybar
Gültekin Sakarya
Ata Bodur
Tahsin Türkay
Feridun Cemal Erkin
TEKİRDAĞ
Ferda Güley
Halil Başol
Iîamdi Mağden
Kemal Nebioğlu (I.)
Arif Hikmet Onat
Orhan Öztrak
Sadi Pehlivanoğlu
TOKAT
Kemal Şensoy
Fethi Alacalı
Cevdet Ay kan
RlZE
M. Şükrü Çavdaroğlu
Erol Yılmaz Akç.al
Osman Saraç
ismail Sarıgöz
Bedrettin Karaerkek
Cevat Yalçın
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TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Osman Turan
Ömer Usta
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
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URFA
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
A. Rıza Akbıyıkoglu
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
[Açık
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VAN
Mehmet Emin Erdinç
Muslih Gürentaş (I. Ü.)
Kinyas Karta)
M. Salih Yıldız
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadmlı
Nuri Kodamanoğlu
Celâl Sungur
Neşet Tanrıdağ

üyelikler]
1
2
1
1
1

Ankara
istanbul
Malatya
Mardin
Samsun
Yekûn

mmm
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ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekme! Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırık oğlu
S. Tekin Müftüoğlu
(B.)
Kemal Doğan Sungun

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
31 NCİ İBİRLEŞİM
17 . 1 . 1969 Cuma
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER

SORULAR GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
X I . — Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili F akili Özfakih ile Adana
Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının KooperatiÜer kanunu teklifi ve
Bursa Milletvekili Kasım. Ömadım'ın, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kum
lu Geçici Komisyon rapora (1/151, 2/53, 2/232)
("S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 2 1 . 1 2 .1967]
X 2. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon rapora (1/157) (S. 'Sayısı : 440
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968]
3. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve
324 e 1 ned ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967]
X 4. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'mın,
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili
Hilmi tşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon
raporu (3/757) (S. Sayısı : 699)
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968]
2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, imar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : G51) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968]
3. —• Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6,10/7,
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tanihi :
12 . 2 . 1968]
4. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi :
19 . 12 . 1968]
5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve
Şııabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 12.19

sayılı Kanıma bir geçici madde eklenmesi
hakkında kamın teklifi ve Sağlık ve Sosyal
Yai'dım ve Adalet komisyonları raporları
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 28 . 12 . 1968]
6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un,
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun t teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Adalet komisyonları raporları (2/181) (S.
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi :
28 . 12 . 19(181
7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi
nü ('usunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu
Faik Özer'in bal:iye cezasının affı hakkında
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968]
8. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Ün er'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e
2 nci ok)
[Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968]
9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968]
10. — Siverek kazasının Dağlbaşı Yukarı
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ilani'dcn doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 28 . 12 . 1968]
11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar İksePin yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968]
12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968]

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep Karma
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968]
14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının.
kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye
1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968]
15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanbk tezkeresi ve Anayasa ve
Adaleıt komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a
2 nci ek) [Dağıma tarihi : 9 . 1 . 1969]
16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'în,
yasama
dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet
komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/568) (iS. Sayısı : 693 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969]
X 17. — Ankara. Üniversitesinin 19(55 Bütçe
yılı kesinhesabıua aiıt uygun'luk
bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ankara Üniversitesi 1965 Bütçe yılı
Kesn'nhcsap kanunu
tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/886, 1/356) (S. Sayısı : 727
ye 1 nci ak) [Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 18. — Beden T'eıbyesi Genel Müdürlüğümün
1962 Bütçe yılı Kosinhcsabına ait uygunluk
bildirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğünün 1962 Bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu
raporu
(3/153, 1/39)
(ıS. Sayısı : 725 e 1 nci ek)
[Dağıltma tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 19. —'Beden Terbiyesi Ceme1] Müdür!üğüniiin
1963 Bütçe yılı Kesinhcısabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuma dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1963 malî yılı Kesinhesap kanun
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/287,
1/53) (iS. Sayısı : 726 ya 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 9 . 1 . 1969]
X 20. •— Ceza ve ıslaılı 'erleri ile iş v ı n l a n dö
ner sermaye
sa.yman'lıklarının 1959 ve 1960

yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskereleri ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/410, 3/478) (,S. Sayısı : 662
ye 1 ne i ek) [Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 21. — Dovlo't Üretme ÇiMiklcri Genel Mü
dürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme
Çiftlikleri Grenci Müdürlüğünün
1964 Bütçe
yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu raporu (3/898, 1/174) (S. Sayısı :
723 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969]
X 22. — Ege Üniverisitosi 1D6'3 Bütçe yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminim sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Eğe
Üniversitesi 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kamu
mu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu
(3/173, 1/43) (S. Sayısı : 707 ye 1 nci ek)
[Dağıtana tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 23. — Eıge Ün'n'eıs'Jtcisinin 1964 yılı Kesiıhncsabıma ait uygunluk bildiriminim sunulduğuma
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege
Üniversitesi 1964 Bütçe yılı Kesimhesap kamu
nu tasarısı ve Sayıştay Komsyomu raporu
(3/564, 1/176) (ıS. Sayısı : 709 a 1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 24. — (lenel bütçeye dâhil dairelerin 1964
Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile 1964 Bütçe yılı Kesimhesap Kamu
mu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu
(3/895, 1/172)
(,S. Sayısı : 730 a 1 mci ek)
[Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 25. — Hudut vo Sahiller Sağlık Gemi Mü
dürlüğünün 1965 Bütçe yılı Kesinhesabına ait
uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller
-Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 Bütçe yılı
Kesinhesap kamumu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/662,' 1/348) (S. Sayısı : 708 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 26. — İstanbul ÜnİN-e^sitcshıiıı 1964 Bütçe
yılı Kcsinhcsabıına ait uygunluk bildirimimin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile İstanbul Üniversitesinin 1964 Bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu
(3/533, 1/214) (S. Sayısı :
728 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 10.1.1969]

X 27. — İstanbul Üniversitesinin 1965 Bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk
bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile İstanbul Ün i ver.; it esi 1965 Bütçe yıiı Ivesinhosap kamumu 'tasarısı ve Sayıştay Ko'in';:vyonu raporu (8/871, 1/366) (S. Sayısı : 729 a
1 nci ek [Dağıtma tarihi : 10 . 1 .1969]
X 28.—İstanbul Teknik. Üniversitesinin i ;-.i3
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/114, 1/41)
(S. Sayısı : 706 ya 1 mci ek) [Dağıtma tarihi :
10 . 1 . 1969]
X 29. — İstanbul
Teknik Üniversitesinin
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 'İstanbul Teknik Üniver
sitesinin 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/479,
1/222) (S. Sayısı : 710 a 1 nci ek [Dağılma
tarihi : 10 . 1 . 1969]
X 30. — Karayolları Genel Müdürlüğünün
1965 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğünün
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu (3/870, 1/343)
(S. Sayısı : 724 c 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
9 . 1 . 1969]
X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965
(bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil diri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/815, 1/349) (S.
Sayısı : 661 e 1 noi ıek) [Dağıtma tarihi :
10 . 1 . 1969]
X 32. — Yalova Kaplıcaları İşletme idare
sinin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yıllan hesap iş
letmeleriyle bilançolarının
sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/887, 3/888, 3/889) (S. Sa
yısı : 722 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
9 . 1 . 1969]
33. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır
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Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Millet
vekili llhami 'Sancar'ın, Dilekçe Kanma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66)
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ak) [Dağıtma tarihi :
13 . 1 . •J9G9]'
;}4. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülımesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet
(Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 1 3 . 1 . 1969]
IÎ5. — Kiski Mardin Millet vekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karımı Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüsü hu esine dair önergesi ve Dildkçc Karma
Koimisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969]
36. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine 'dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969]
V
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18)
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 16 . 1 . 1968]

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman' Saim
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi :16 . 1 . 1968]
X 3. —• 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
16 . 1 . 1968]
4. —• Bursa Milletvekili Sadre'ttin Çanga ve
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968]
5. —• Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968]
X 6. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Tevfik Inci'ııin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret,
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 2G . 1 . 1968]
7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi ;
1 . 2 . 1968]
X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret,
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma-

liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]

ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683)
[Dağıtana tarühi : 6 . 4 .1968]

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]

X 15. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy
işleri ve Plân komisyonlarından. 3 er üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S.
Sayısı : 700) [Dağıtma tarühi : 10 . 4 . 1968]

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu.
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı :
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968]

11. — Çorum Milletveküi Ahmet Uysal ve 12
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının,
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri,
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968]
X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303
sayılı kanunların
yürürlükten
kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968]
14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının,
Devlet ihale kanunu
teklifi ve Nevşehir
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük

17. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü
ve 7 noi maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin imar ve Iskan Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve imar ve iskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 1 . 1968]
18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(2/243) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi :
20 . 11 . 1968]
19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968]
20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nei
maddesinin biır fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma
tarihi : 25 . 11 . 1968]
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21. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı iş Kanununun
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968]
X 22. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademi](iri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204,
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma- tarihi :
25 . 11 . 1968)
23. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi :
27 . 11 - 1968)
X 24. — Cezaların infazı
dan sonraki korunmaya ait
Adalet ve Plân komisyonları
(S. Sayısı : 135 e 2 nei ek)
29 . 11 . 1968)

sırasında ve infaz
kanun tasarısı ve
raporları (J/113)
(Dağıtma tarihi :

X 25. — Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdindc tekevvün eden Hazine
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270)
('S. Sayısı : 279 a 2 nei ek) (Dağıtma tarihi :
29 . 1 1 . 1968)

28. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968)
X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayi3i : 681 e
1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968)
X 30. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S.
sayısı : 703 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi :
29.11.1968)
X 31. — 4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin daldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 'komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nei
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968)
X 32. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
2284 sayılı Türkiye Halik Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye, Ticaret ve Plân kondisyonları raporları
(2/290) (S. Sayısı : 719 a 1 nei ek) (Dağıtma
tarihi : 29 . 1 1 . 1968)

33. — Rize Milletvekili Ifimail Sarılgoz*ün,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 neü maddesinin değiştirilmesi
ve geçici 18 nei maddesine bir fıkra eklenme
X 26. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
sine
dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy işleri ve
yonu
raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
705
e
1
nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968)
sı : 291 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) X 34. — Bursa Milletvekili ibrahim Ökt'em
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
27. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22)
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968)
Kanununun 31 nei maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
35. •— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızioğlu'yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nei
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968)
kilâtına dair Kanunun 21 nei maddesinin değiş,-

—7
tirilmesine dair kaauın teklifi ve İçişleri ve Mil I (Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S.
ma tarihi : 11.12.1968)
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968]
42. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPX 36. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
in, 205 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
mum tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet
hi : 9 12 . 1968]
Meclisi S. Sayısı : G21 ve eki) (Dağıtma tarihi :
X 37. Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
11.12 . 1968)
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964
43. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun hâizi
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi :
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi •
11.12 . 1968)
10 . 12 . 1968]
44. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Bozte38. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
pe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal AyMehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile îzmir Mil
taş'm, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım
ruluş ve memurları Kanununa ek, Sıtma EradiKredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin
kasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müessese
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
lerinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki ka
ve Plân fcom'isyonları raporları (2/75) (Millet
nun teklifleri ve Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi :
dım ve Plân komisyonları raporları (2/521,
2/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 732 ve eki)
11 . 12 . 1968]
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968)
X 39. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci
45. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523)
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi:
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16,
11 . 12 . 1968]
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki)
46. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 .1968)
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla
40. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
(Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı :
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508)
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968]
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
47. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
ma tarihi : 11 . 12 .1968)
Oğuz
Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
41. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
lifi
(2/656)
(S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi :
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve
18
.
10
.
1968]
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa
48. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi
madde eklenmesine dair kanun tasarısı v Ada
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı :
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321)
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968]

49. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri
kanunu tasarısı ile Istanlbul Milletvekili Muhiddin Güven ve 10 arkaldaşmm, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84)
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968]
50. — Erzurum Milfetvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı
Mübeceel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S.
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi :
28 . 12 . 1968]
51. — Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvet

lerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve
mühendis subaylara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân
komisyonları raporları (2/496) (S. Sayısı : 760)
[Dağıtma tarihi : 25 .12 . 1968]
X 52. — Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve
Çalışma komisyonları raporları (1/412)
(S.
Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968]
X 53. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçileın 3 er üyeden
müteşekkil
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı :
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969]
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Maraş Milletvekili Enver Kaplan'in, 2284 sayılı Türkiye Halk Ban
kası Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları raporları ( 2 / 2 9 0 )

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ve rica ederim.
Saygılarımla.

eklenmesine dair kanun teklifi

Maraş Milletvekili
Enver Kaplan

GEREKÇE
Küçük sanatkâr ve esnaf zürradan sonra gelen en kesif ibir 'kütle olarak yurdumuzun ekono
mik bünyesinde yer almaktadır. Küçük esnafı murabahacıların elinden kurtarmak gayesiyle Halk
Bankasına kredi verme imkânı tanınmış bulunmaktadır. Bilhassa küçük sanatkâr ve esnafa gerek
tesis kredisi, gerekse işletme kredisi vermeyi vazife edinen Halk Bankası yabancı yardım ile de
müsait şartlarla takviye edilmektedir. Bankanın sermayesine halkın da iştirak ettiği düşünülürse
bankanın vereceği kredilere hassasiyet göstermesi de tabiî olmaktadır. Bugün Türkiye Halk Ban
kası küçük sanatkâra kooperatifler kanaliyle 5 sene vadeli olarak 50 000 liraya kadar kredi vere
bilmektedir. Küçük sanatkâra verilen oldukça yüksek sayılabilecek miktar karşılığı alınacak alâtm işletilerek bedelini ödeyebilmesi için de uzun vâdenin verilmesi normaldir. Bankanın kredi ver
diği zevat bilhassa küçük esnaf olup çoğu fakir veya işe yeni başlamış sanatkârlardır. Bunlar is
tedikleri kredi karşılığında bankanın bugün kefalet olarak istediği bir evi veya kıymetli bir arsayı
bulamamaktadırlar. Vâdenin uzun olması dolayı siyle de mülk sahibi bir yakınının yardımını da
sağlayamamaktadırlar. Mevzuatın müsaidolmaması sebebiyle elinde meselâ yüzbin liralık alâtı bu
lunan bir sanatkâr beşbin liralık bir krediyi buna karşılık olaraik çekememektedir. Mutlaka ipotek
edilecek bir gayrimenkul istenmektedir. Bu sebep le sanayileşmeyi hedef ittihaz etmiş bulunan mem
leketimizde menkul rehniine cevaz verilmesi şart olmaktadır.
Halk Bankasınca satmalmarak verilecek veya kredi verilerek küçük esnaf tarafından satmalınacak alâtm bankaya rehnedilmesi, hem esnafa kredi alabilme imkânı sağlıyacak ve hem de mez
kûr bankaya mevzuat kolaylığı verecektir.
Kanun teklifi methinde; rehnedilecek alâtm noterliklerde ihdas edilecek hususi sicillerde tesbit
edileceği, kredi veren bankaya alacağında rüçhan hakkı tanınacağı, merhun menkulün değerinin
düşmesi veya borcun vâdesinde ödenmemesi halinde yapıâiaıealk ifcafltiilhaıt, mezkûr merihunlıarıoı ban
kla ite yapıflian an!l/aşmıa hilâfına ıkuülıanııldığındla Türk Ceza Kanununun emniyeti suiistimal ile
illgili 508 nci maddesinin tıatlbilk edülıeceği ve nihayet bu işlemlerin noter, tescil ve saire muamelele
rinin hare ve resim gibi masraftan muaf olduğu derpiş edilmektedir.
Kanun teklifi sanayiimizin nüvesi ve temeli olan küçük sanatkâr esnafa ve dolayısiyle memle
ketimize büyük faydalar getirmektedir.
Kanun teklifinin hiçbir malî külfeti ve cephesi yoktur.

Maliye Komisyonu-rapora
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. : 2/290
Karar No.- : 62

5.5.
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Yüksek Başkanlığa
Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine dadr kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve
müzakere edildi.
Gerekçede arz ve izah olunan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve teklif maddeler
üzerinde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu Başkanı
Çankırı
Tahir Akmam
Gaziantep
N\aşit Sanca

Sözcü
Tekirdağ
Halil Başol

Vefik

Maraş
Pirinçcioğlu

Burdur
Faik Kırbaşlı

Denizli
Zafer Nihat özel

Ordu
Ferda Güley

Ticaret Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Ticaret Komisyonu
Esas No. : 2/290
Karar No. : 31

14 . 6 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Maraş? Milletvekili Enver Kaplan'm, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı. madtdeler- eklenmesine dair kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda
tetkik ve müzakere edildi.
Kanun teklifimin gerekçesinde arz ve izah edilen* hususlar komisyonumuzca da kabul edile
rek maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
Maliye Komisyonunca yapılan redaksiyon, değişiklikleri komisyonumuzca da benimsenmiş, tekr
lifin 1 nci maddesiine «Yukardaki maddelerde menkul relini ile ilgili olarak Türkiye Halk Ban
kasına tanınan: haklar Esnaf Kefalet Koopertiflerine de tanınmıştır.» hükmü ek madde 6 olarak
ilâve edilmiş ve bu haliyle teklif kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak- üzere Yüksek Başkanlığa, saygı ile
sunulur;
Başkan
Balıkesir
1. Aytaç

Başkan V.
Denizli
M. S. Baydil
İmzada bulunamadı.

Sözcü
Ankara,
M. K, Coşkun

Kâtip
Bursa
K. önadım

Adana
A. Karcı

Aydın
S. Bosna

Maraş
V. Kadıoğlu

Urfa
M. Güven
İmzada bulunamadı.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 719)

—» _
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân
Komisyonu
Esas No. : 2/290
Karar No. : 150

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
2 . 7

.1968

Millet Meclisi Başkanlığına
Tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
(2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi)
ve teklif hakkında önceden havale edildiği Maliye ve Ticaret komisyonlarınca düzenlenen rapor
ların görüşülmesine, komisyonumuzun 10 . 4 . 1968 tarihli 12 nci Birleşiminde başlanmış, üyele
rin gerekçeli beyanları muvacehesinde teklifin önce bir Alt Komisyonda lincelenmesi karara bağ
lanmış idi.
Bu kez, komisyonumuz 1 . 7 . 1968 tarihli Birleşiminde kanun teklifini, teklif hakkında Alt
Komisyonca hazırlanan rapor esas alınmak suretiyle incelemiştir.
Küçük sanatkâr ve esnaf, yurdumuzun ekonomik hayatında ziraatten sonra en yaygın bir şe
kilde faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerini yapabilmek için tesis ve işletme kredilerine ihti
yaçlar vardır. Halk Bankası, küçük sanatkâr ve esnafa bu imkânı sağlamak gayesi ile kurulmuş
tur. Fakat Halk Bankası gerek işletme ve gerekse tesis kredisini verirken ipotek olarak bir gay
rimenkul göstermesini şart koşmaktadır. Adı üzerinde, küçük sanatkâr ve esnafı teşkil edenler,
böyle bir imkâna sahibolmıyan henüz çalışma hayatına atılacak vatandaşlardır. Bu vatandaşla
ra kolaylık sağlamak amacını güden ve makina, teçhizat ve aletlerinin rehin edilmek suretiyle
tesis ve işletme kredisi verilmesini öngören teklifin tümü üzerinde vâki görüşmeler ve ilgili tem
silcilerin izahatlarını müteakip, maddelerin görüşülmesine geçilerek;
Ek 1 nci madde yeniden düzenlenerek muamelenin yapıldığı yerde birden fazla Noter bulun
ması halinde, merhun malların birinci Noterde sicile yazılacağı hususu tasrih edilmiştir.
Taşınır malların lipotek edilmesi söz konusu olmıyacağmdan ek 2 nci maddedeki (ipotek edi
len) sözü metinden çıkarılmıştır.
Elk 3 ncü madde, ımerhunun satılmasiyle ilgili genel hüküm ve kaidelere uygun şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
Merhun malları, alacaklıyı izrar kasdiyle tahri bedenler için ceza maddesi konulmak suretiyle efe
4 ncü madde değiştirilmiştir.
Ek 5 nci madde ile bu cezaların süresi ve şekli hükme bağlanmış,
Teklifin ek 5 nci maddesi ek 6 nci madde olarak ve yeniden düzenlenerek ilâve edilmiş, yeni
ek 7 nci madde ilâve suretiyle, esnaf kefalet koo peratiflerine de bu hak ve yetkilerin tanınması sağ
lanmıştır.
2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir.
Teklif, bu değişik şekliyle, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 'Kurulun tasviplerine arz
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkanvekili
Rize
E. Y. Akçal
Niğde
E. Özalp
Giresun
/. E. Ktlıçoğlu
Muğla
T. Şahin
İmzada bulunamadı

Sözcü
Sakarya
İV. Boyar
Balıkesir
F. îslimyeli
İmzada bulunamadı
İstanbul
M. Güven
Rize
C. Yalçın
M. Meclisi

Ankara
/. 8. Hatipoğlu
Elâzığ
K. Nedimoğlu

Ankara
M. K. Yılmaz
Eskişehir
/. Angı

İzmir
t. Gürsan
İmzada bulunamadı
Sivas
Samsun
S. Kılıç
0. Kabibay
İmzada bulunamadı

Kütahya
M. Erez,

(S. Sayısı : 719)

Trabzon
A. R. Uzuner
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MARAŞ M. V. ENVER KAPLAN'IN TEKLÎFÎ

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine
dair kanun teklifi

2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun.

MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir;

MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir;

EK MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası ta
rafından satıni alınıp esnaf, küçük sanatkâr ve
bunların kurmuş olduğu meslekî kooperatiflere
kredi ile satılarak teslim ledilen veya bedelleri
bankaca ikraz edilen veya bankadan alınan
krediye karşılık gösterilen makîina, alât, «devat
ve teçhizat borçlunun yedinde bulunsa dahi al
dıkları krediye veya mala karşılık olmak üzere
noterliklerde ihdas edilecek hususi sicillerde
müfredatlı listeye merbut ikraz sien'edine istina
den kayıt ve tescil1 edilmek suretiyle bankaya
merhun hükmündedir.
Merhun malin görünür bir yerine bankanın
uygun göreceği sicil numaralarını muhtevi bir
madeni plâka raptedilir.
Banka merhunun sigorta ettirilmesini1 de istiyebilir.

EK MADDE 1. — Teklifin Ek madde 1 i ay
nen kabul edilmiştir.

EK MADDE 2. — Bankanın alacaklarının
karşılığı olmak üzere bankaya ipotek edilen mer
hun malların borçlu tarafından işletilmesi ve
kullanılması neticesinde elde edilen mamuller
üzerinde de, temerrüt halinde bankanın kanuni
rehin hakkı vardır. Üçüncü şahıslar tarafından
ancak bankanın alacağından fazlası haczedilebilir.

EK MADDE 2. — Bankanın alacaklarının
karşılığı olmak üzere bankaya merhun malların
borçlu tarafından işletilmesi ve kullanılması ne
ticesinde elde edilen mamuller üzerinde de, te
merrüt halinde bankanın kanuni1 rehinle hakkı
vardır. Üçüncü şahıslar tarafından ancak ban
kanın alacağından fazlası haezedilelbilir.

EK MADDE 3. — Bankaya merhun malın
rehin edildiği zamanki kıymeti bankaca ikraz
sırasındaki değerden yüzde on aşağı düşe'r veya
bankanın herhangi bir alacağının vadesi geldiği
halde borçlu tarafından ödenmezse borçluya
kıymetteki noksanın veya borcun ödenmesi için
on1 beş gün müddetle bir ihtarname teb-liğ olu
nur. Bu tebliğ hükmünü borçlu ifa etmezse ierasız olarak merhum mallar bilmüzayede satılarak
borç ödettirilir.

EK MADDE 3. — Bankanın her hanıgi bir
alacağının vadesi geldiği halde, borçlu tarafın
dan ödenmezse, borçluya borcun ödenmesi için
onbeş gün müddetli bir ihtarname tebliğ olunur.
Bu tebliğ hükmünü borçlu ifa etmezse, icrasız
olarak merhun mallar müzayede ile satılarak
borç ödettirilir.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 719)
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRÎŞI

2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun

2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun

MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir ;

MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Teklifin ek madde 1 i ay
nen kabul edilmiştir.

EK MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası ta
rafından satınalınıp, esnaf, küçük sanatkâr veya
bunların kurmuş oldukları meslekî kooperatif
lere kredi ile satılarak teslim edilen makina,
alât, edevat ve teçhizat ile; bedelleri Bankaca
ikraz edilen veya Bankadan alınan krediye kar
şılık gösterilen makina, alât, edevat ve teçhizat,
borçlunun elinde bulunsa dahi, Bankaya merhundur.
Bu rehin hakkı, borçlunun meslekini veya sa
natını icra ettiği yerdeki noter dairesinde ve bir
den fazla noter bulunan yerlerde Birinci Noter
Dairesinde tutulacak özel bir sicil defterine kay
dolunur. Merhun mallar ayrıca özel bir sicilde
kayıtlı ise durum o sicili tutan yetkili mercilere
de bildirilerek sicile işletilir. Banka; merhunun
görülür bir yerine Bankaya merhun bulunduğu
nu ve noterdeki sicil numarasını gösteren ma
denî bir plâka veya münasip görülecek bir işa
ret koydurabileceği gibi merhunun sigorta etti
rilmesini de istiyebilir.

EK MADDE 2. — Bankanın alacaklarının
karşılığı olmak üzere bankaya merhun malların
borçlu tarafından işletilmesi ve kullanılması ne
ticesinde elde edilen mamuller üzerinde de, te
merrüt halinde bankanın kanunî rehine hakkı
vardır. Üçüncü şahıslar tarafından ancak ban
kanın alacağından fazlası haczedilebiliır.

EK MADDE 2. — Birimci maddede öngörülen
sebeplerle Bankaya rehin edilen merhunun borç
lu tarafından işletilip kullanılması sonucu elde
edilen mamuller üzerinde de, temerrüt halinde,
Bankanın kanuni rehin hakkı vardır.
Üçüncü şahıslar ancak Bankanın alacağını
karşılıyan mamullerden fazlasını haczettirebiTir.

EK MADDE 3. — Bankanın her hangibir ala
cağının vâdesi geldiği halde, borçlu tarafından
ödenmezse, borçluya borcun ödenmesi için onbeş
gün müddetle bir ihtarname tebliğ olunur. Bu
tebliğ hükmünü borçlu ifa etmezse, icrasız ola
rak merhun mallar müzayede ile satılarak borç
ödettirilebilir.

EK MADDE 3. — Röhinle temin olunan Ban
ka alacağının tamamının veya her hangi bir taifesi
tinin vâdesinde ödenmemesi halinde; Banka ta
rafından borçluya, borcun 15 gün içinde öden
mesi isteğini taşıyan bir ihtarname tebliğ olunur.
Bu ihtarnamenin tebliği üzerine borçlu üç gün
içinde borcu ödediği veya borcun vâdesi gelme
diği hususunda merhunun bulunduğu yer İcra
Tetkik Mercii Hâkimine itiraz edebilir. Hâkim
evrak üzerinde inceleme yaparak itirazı en geç
bir hafta içinde karara bağlar. Hâkimin verece
ği karar kesindir.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 719)

(Maiijfe Kânnö^pniTaııııı •ai^gttşSrap)

(Teklif )

EK MADDE 4. —Türkiye Halk Bankasına
bu kanuna göre temerrüt halinde merinin bulu
nan malı habersiz nakleden, müsaadesiz satan,
hasara veya zarara uğratarak bankaya haber
^^rmeyen'borçkıTürkGeza Kanurcumm BÖ8 nei
maddesi hükmü gereğince cezalandırılır.

EK MADDE 4. — Türkiye Halk Bankasına
bu kanunla göre temerrüt' halinde merhun bu
lunan malı habersiz nakleden, müsaadesiz satan,
hasara veya ziyaa uğratarak bankaya haber
-verpro?eyen iborçkı, ÎBaıiköea l'üaum sgörnildüğü
•taktirde, ^apılacafe dhbar m^ımtte 'Tüök 'Cterna.
fömımnxr®m :5®8 noi :mşadde»i «gepefpntee1 cead^andırihr.

EK MADDE 5. — Türkiye Halk Bankasın/a
yapılan menkûl ipoteğin sebebile hare, resim ve
sair Devlet tekâlüfü uygulanmaz.

EK MADDE 5. — Türkiye Halk Bankasınla
yapılacak menkûl rehinine ait muamel'eler her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

MADDE 2. — 3 u kanun yayıma tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — TeMîîin 2 nc'i maddesi aynen
kabul1 edilmiştir.

MADDE 3. — JBıı kamımı Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynien
kabul edilmiştir.

M. Meclisi

(S. Sayası : 719)
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(Ticaret Eomisyonıunun değiştirici)

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi)
İhtarname süresi içinde, veya itiraz halinde
itirazın reddini müteakip onbeş gün içinde borç
ödenmezse Banka; merhunu 15 gün süre ile açık
artırmaya çıkarır. Bu süre içinde alıcı çıkmadı
ğı veya verilen bedel 'borcu tamamen karşılama
dığı takdirde, açık artırma süresi 15 gün daha
uzatılır. Bu süre içinde verdiği bedel mukabilin
de alıcısına muvakkat satışı yapılarak durum
borçluya bir ihbarname ile bildirilir. Borçlu bu
ihbarnamenin tebliğinden itibaren yedi gün için
de de borcu ödemediği takdirde kesin ihalenin
icrası için dosya İcra Tetkik Mercii Hâkimine ve
rilir. Hâkim dosya üzerinde inceleme yaparak
en geç üç gün içinde ihalenin kesinleşmesine ka
rar verdiği takdirde merhun alıcıya teslim olu
nur. Hâkimin verdiği bu karar kesindir.
EK MADDE 4. — Borçlu gerekli ihtimamı
göstermiyerek merhunun değerinim düşmesine se
bebiyet verdiği takdirde, mahallî Sulh Hâkiminin
vereceği mühlet içinde ek teminat vermez veya
evvelki hali iade etmezse, Mahkemece Bankaya
teminat noktasına tekabül edecek bir miktarın
ödenmesine hükmolunur.

E K MADDE 4. — Türkiye Halk Bankasına bu
kanuna göre temerrüt halinde merhun bulunan
malı habersiz nakleden, müsaadesiz satan, haraca
veya ziyaa uğratarak bankaya halber vermiyen
borçlu, bankaca lüzum görüldüğü takdirde, ya
pılacak ihbar üzerine Türk Ceza Kanununun
508 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

EK MADDE 5. — Merhun malları Bankanın
muvafakati dışında veya habersiz başka yere
nakleden, »satan, alacaklıyı izrar kasdiyle tahrip
veya imha eden borçlu, alacaklı bankanın müra
caatı üzerine, altı aydan üç seneye kadar hapis
cezasiyle cezalandırılır.

EK MADDE 5. — Türkiye Halk Bankasına
yapılacak menkûl rehinine ait muameleler her
türlü vergi, resim ve haratan muaftır.

EK MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerine
göre yapılacak rehin mukavelesi ile buna ilişkin
yargılama, takip ve itiraz işlemleri her türlü ver
gi, hare ve resimden muaftır.

EK MADDE 6. — Yukardaki maddelerde
menkûl rehni ile ilgili olarak Türkiye Halk
Bankasına tanınan haklar Esnaf Kefalet koope
ratiflerine de tanınmıştır.

EK MADDE 7. — Yukardaki maddelerde
Türkiye Halk Bankasına tanınan hak ve yetkiler,
yapacağı aynı işler için, Esnaf Kefalet Koopera
tiflerine de tanınmıştır.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kajbul edilmiştir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 719)

Dönem : 2
Toplantı : 4

MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 7 1 9 & |

flCİ

öR

Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 2284 sayılı Türkiye Halk Banka
sı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Mali
ye, Ticaret ve Plân komisyonları raporları ( 2 / 2 9 0 )

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/290
Karar No. : 160

26 . 11 . 196S

Millet Meclisi Başkanlığına
Üçüncü toplantı yılında gündeme alman ve fakat Genel Kurulda görüşülemediğinden Komisyo
numuza iade olunan (Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nunuma bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi) hakkında evvelce düzenlenen 2 . 7 . 1968
tarih ve 150 sayılı rapor, Komisyonumuzun 20 . 11 . 1968 tarihli 1 nci Birleşiminde görüşülmüş
ve aynen tekabbül edilmesi hususunda karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmıek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur.

ı

Başkan
Kütahya
M. Erez

Başkan V.
Kayseri
F. Koksal

Sözcü
Zonguldak
K. D. Sungun

Kâtip
Ordu
$. Pehlivanoğlu

Ankara
0. Eren

Antalya
H. F. Boztepe

Balıkesir
S. Koç

Balıkesir
F. tslimyeli

Bolu
K. Demir

Çanakkale
Ş. İnan
İmzada bulunamadı

Çorum
A. Topçubaşî

Erzurum
C. Önder

Eskişehir
M. 1. Angt

Giresun
K. Bosuter

Gümüşane
S. Ö. San

İstanbul
Muhalifim
S. Aren

İstanbul
N. Eroğan

İstanbul
M. Güven

İzmir
/. Gürsan

Manisa

Muğla
T. Şahin

Niğde
H. Özalp

ö. Sakar
Rize
E. Y. Akçal

Sakarya
Söz hakkım mahfuzdur.
E. AUcan

Sivas
M. K. Palaoğlu

Trabzon
A. R. ITzuner

K.

Samsun
Evliyaoğlu
Uşak
0. Dengiz

L.

İzmir
Yurdoğlu
Niğde
R. Soyer

Sinop
77. İşgüzar

Dönem

:2

Toplantı .3

MlLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

739

İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı
Kanunun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
İmar ve İskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı ve İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından seçilen 9 ar
üyeden Kurulu Geçici Komisyon raporu ( 1 / 5 1 8 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 517/3214

4 . 5 . 1968

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İmar ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'de Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar
Kurulunca 2 . 5 . 1968 tarihinde kararlastınlan «tmar ve îskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir mad
de eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin tmar ve tskân Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel ilişik olarak su
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Yurdun bölge, şehir, kasaba ve köylerinin harita ve imar plânlarını hazırlamak ve hazırlatmak,
imar için her türlü tedbirleri almak ve bunların tatbikini temin etmek;
Memleketin bünyesine uygun mesken politikası esaslarını tesbit etmek ve tatbikini sağlamak;
Memleket şart ve imkânlarıma göre, en lüzumlu ve faydalı yapı malzemesinin temin ve tedarikini
sağlıyacak bilcümle tedbirleri almak;
Bölge plânları için alâkalı vekâletlerle müşterek etütler yapmak ve bu etütlere göre iclabeden
kanuni ve idari tedbirleri müştereken almak;
Yurdun nüfusu kesif ve toprağı dar olan bölgelerini etüdetmek ve bu bölgelerde nüfus kesafeti,
toprak yokluğu ve darlığı veya verimsizliği yüzünden başka bölgelere nakillerini talep ve arzu eden
lerle yabancı memleketlerden yurdumuza gelmiş ve gelecek göçmen ve mütecilerin ve yurt içinde
hususi kanunlarına göre yerleştirilecek vatandaşların iskânlarını sağlam/ak, her türlü âfetlerden ev
vel ve sonra gerekli tedbirleri almak ve iskâna dair sair bilcümle işlerle iştigal etmek;
Yukardaki fıkralarda yazılı işlerin en iyi şekilde ifası için gerekli etüt ve araştırmaları yapmak,
7116 sayılı Kanunla İmar ve iskân Bakanlığına verilen görevler cümlesindendir.
Ayrıca gerek 7269 sayılı Âfetler Kanunu ve bu kanunun ek ve tadilleri ve gerekse 775 sayılı
Gecekondu Kanunu Bakanlığa yeni yeni hizmetler yüklemiştir.

_ 2 —
Her türlü fen ve imıar işlerinin İmıar ve İskân Bakanlığınca kontrol ve murakabesini sağlamak
üzere çıkartılmış bulunan 710 sayılı Kanun ise, hizmetin mahallinde görülmesi ve değerlendirilmesi
zaruretini meydana çıkarmış bulunmaktadır.
Gerçekten İmar ve İskân Bakanlığının hizmetleri sadece plân ve projelerin tatbik ve tasdikinden
ibaret olmayıp, topyekûm imar işlerinin yürütülmesi şeklinde özetlenebilir.
Halen görülc gelmekte olan bölge plânlama, şehircilik, harita, kamu hizmet ve tesisleri, arsa
ve mesken hizmetleri ile memleketimizde başlibaşına ele alınması gereken gecekondu ve âfet işleri ve
bunlara ilişkin yapı malzemesi çalışmaları Bakanlıkça, bizzat plân ve programa bağlanmak, plânla
ması yapılmak ve çok defa yurt çapında tatbikatına da geçilmek suretiyle neticelendirilmekte ve
değerlendirilmektedir.
Nitekim, 1963 yılında Merkezi Hükümet Teşkilâtı kuruluş ve görevleriyle ilgili olarak yapılmış
ve bir rapora bağlanmış olan çalışmalar neticesinde, bu hususlara bilhassa temas edilerek Bakanlı
ğın taşra teşkilâtını kısa zamanda faaliyete geçirmek suretiyle hizmetin mahalline götürülmesi zaru
retine işaret olunmuştur.
Yine aynı raporuln imar plânlaması ile ilgili kısmında, memleket çapında imar. plânlaması ile
şehircilik görevlerinin, genel olarak, hem bölge plânlaması çalışmaları ve hem de imarın çeşitli
kollarını gerçekleştirmekle görevli yürütme birimlerinin faaliyetleri ile yakından ilgili oldukları
belirtilmekte ve daha açık devimle, bu görevin, mahiyeti itibariyle, çok önemli bir genel koordi
nasyon görevi olduğu açıklanmış bulunmaktadır.
SÖzü geçen raporda ayrıca, bu şekilde, memleket çapında fizikî imar koordinasyonu ve plânla
masının İmar ve İskân Bakanlığınca fiilen yapılması sağlanırken, belediyeler, köyler ve il sinirleri
içindeki Merkezi Hükümet dairelerinin bina, su, enerji, elektrik, kanalizasyon, yol gibi kamu inşaat
ve tesisleriyle, mahallî özel inşaat ve tesislerin imar düzeni içinde yürütülmesi içini ihtiyaca göre her
bölge veya her ilde Bakanlığın görevlerini yürütı.ıek üzere birer imar makamı kurulması ve imar
konusundaki kontrol boşluğunun giderilmesi tavyiye olunmaktadır.
Türkiye ve Orta --Doğu Âmme Enstitüsünün Devlet Plânlama Teşkilâtı ile müşterek yayınla
rından olan (Mekezi İdarenin taşra teşkilâtı üzerinde inceleme) Raporunda :
(Memleket çapında fizikî plânlama etütlerinin de bir Merkezi Hükümet birimince yürütülmesi
mümkündür. Bu görev için en uygun yer İmar ve İskân Bakanlığı olacaktır. İmar ve İskân Bakan
lığı hem. merkez, hem de bölge veya iller teşkilâtı ile toprağın çeşitli maksatlar için tahsisi görevini
yapabilecek imkân ve yetkilere sahip kılınmalıdır.) denmekte,
Yine aynı iki teşkilâtın müşterek yayını olan (Türk mahallî idarelerinin yeniden düzenlenmesi
hakkındaki) raporda da :
(Belediyelerin plânlı ve programlı çalışmaları bakımından en Önemli bir vesayet makamı olan
İmar ve İskân Bakanlığı bölge ve taşra teşkilâtını hızla kurup geliştirmelidir.
İdari velayette yalnız kararların, eylem ve işlemlerin kanunlara, nizamlara uygunluğunu
sağlamak amacı güdülmez. Görevlerin, hemşehrilerin çalışmalarını ve yaşamalarını olumlu bir
yönde geliştirmesi, millî kalkınma amaçlarına yardımcı olacak şekilde yapılması için ilgililerin uya
rılması ve yetiştirilmesi gerekir. Bunun ise Ankara'dan başarı ile yapılabileceği söylenemez.) ifade
si yer almış bulunmaktadır.
Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi temel fikrini esas alan Hükümet programımda da,
konu ile ilgili olarak şu kesin ifadeye özellikle yer verilmiş bulunmaktadır :
İmar ve İskân işlerimiz, bölge plânlama, şehircilik, konut yapı malzemesinin ıslâhı gibi esaslara
dayanan düzenli ve dinamik bir politikaya bağlanacaktır. Bakanlığın araştırma ve koordinasyon te
mel hizmetleri hem organisazyon hem do icrai ölçüler çerçevesi içimde geliştirilecek, araştırma
sonuçlarının fiiliyata intikalinde ve imar hizmetlerinin düzenlenmesinde yürütülmesinde Bakanlığın
insiyatifi kontrol ve müessiriyeti temin edilecektir.
Ayrıca, gerek İkinci Beş Yıllık Plân, gerekse bu plânım uygulanması hakkındaki 933 sayılı Kanun
İmar ve İskân Bakanlığına yeni görevler vermekte ve Bakanlık bünyesinin takviyesini zaruri kılmak
tadır.
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Bütün bunlara rağmen, bütçe imkânları da dâhil olmak üzere memleketimizin gerçekleri göz
önüne alıniarak, bu tasarı ile getirilmesi istenen değişiklikler mâkul ve mütevazi ölçüler çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
7116 sayılı Kanunun çıkarıldığı yularda, Mesken Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde mütalâa
edilen âfet işleri, esas itibariyle bu Genel Müdürlüğün hizmetlerinin büyük bir kısmını teşkil etmekte
idi.
Ancak, yeni Anayasamızın ve Kalkınma Plânımızın icapları, son yıllarda Devletin konut politi
kasındaki gelişmeler ve hele gecekondu probleminin başlı - başıma halli gereken bir durum alması,
Mesken Genel Müdürlüğünün âfet işleriyle uğraşmasına imkân bırakmamış ve diğer ıaslî görevleriyle
meşgul olması mecburiyetini doğurmuştur.
Bu mecburiyet karşısında; iki yıldian beri ayrı bir Genel Müdürlük halinde çalışan Âfet İşleri
Genel Müdürlüğünün, 7116 sayılı Bakanlık Kurulup Kanununda da yer alması ve görevlerinin açıkçia
belirtilmesi gerekli görülmektedir.
Son yıllarda bir hayli artan tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşlarımızın zor durumlardan
kurtarılmaları gayretlerine hız verilmesi, âfetin vukuunda derhal Devletin yardım ve iskân edici
kudretinin seferber edilmesi prensibine dayanan çalışma anlayışımız bu ihtiyacı kat kat »artırmakta
dır.
Bu arada, Bakanlığın teftiş, tahkik ve denetimine tâbi kuruluşları belirten 7 nci maddeye de vuzuh
verilmesi lüzumlu görülmüştür.
Bu maksatla hazırlanan kanun tasarısının birinci maddesi Bakanlığın kuruluşunu, fonksiyonel
durumuna ve realitelere uygn olarak ifade etmekte, Teftiş Kuru'lu Başkanlığının görevlerini sıralar
ken, teftişe tabiî kuruluşları açıkça göstermektedir.
İkinci, madde ile 7116 sayılı Kanuna eklenmesi derpiş olunan ek madde sayesinde, Âfet İşleri Ge
nel Müdürlüğünün görevleri açıklanmaktadır.
Üçüncü madde, yukarda belirtilen sebeplere göre kadro cetvellerine yapılacak ilâveleri göstermek
tedir. ..
4 ve 5 nci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir.

Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. 1/518
Karar No. 2

18 . 10 . 1968

Yüksek Başkanlığa
İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci
maddelerinin değiştirilmesine, ibu kanuna bir madde eklenmesine ve 3*656 «ayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kısanında- değişiklik yapılmasına dair kanun (tasarlısını gö
rüşmek üzere 11 . 10 . 1968 Cuma günü saat 15,30 da Geçici Komisyonumuz ıtoplananaik aşağıdaki
değişiklik teklifleriyle kanun tasarısını kabul etmiştir.
Kanun Itasarısmın 1 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 3 ncü maddenin (L) fiknasmdan son
raki paragrafında (11 İmar Müdürlüklerinden veya iıl imar şecEliklerinden Uereıkkülbeder) ibaresinin
maksadına uygun şekilde sarih bir hale geıtirilmıesd lüzumu üzerinde durulmuş ve yukardaka iba
re yerine (11 imtar müdürlüklerinden ve imar şefliklerinden tereklkübeder.) şeklinde değiştirilme
si uygun görülmüştür.
Madde 7 olarak Tefftiş Kurulu Başkanlığı başlığı ile ele alman maddenin 1 nci paragrafında
(Bakanlığa bağlı bulunan teşekkül ve müessesele rin, şirket ve tesislerin, 11 Bankası-ve Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının her türlü muamele ve işlerini Bıalkân adına rfeötkik teftiş ve tahkik eder.)
ibaresinde maksadı daha sarih bir şekilde temin etmek için: (ve Bakanlığa 'bağlı bulunan büttün
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/teşekkül, müessese, şirket ve tesislerle İller Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının her tür
lü muamele ve işlerini bakan adına tetkik, teftiş ve ta-hkik ıeder.) şeklinde değiştirilmesi uygun
görülmüştür.
'Tasarı, madde 3 e bağlı bir Oayılı cetvelin vilâyet memurları kışımı üzerinde durularak, İmar ve
İskân Bakanlığının gayesinin. 67 ilde il imar müdürlüğü 'açmak olduğu, halen dört ilde il imar
müdürlüğünün mevcut bulunduğu ve 67 ildeki il imar müdürlüklerinin açılmasının üç ısıenıeiik bir
plânla mümkün hale getirileceği ilk kademede bu cetvelde mevcut 37 il imar müdürlüğü ile 1969
senesi nihayetinde 40 a iblâğ edileceği diğer iki sene içinde de 15 er ilin göz önünde tutulacağı
ve kurulacak il (imar müdürlüklerinde (teşkilât nüvesine ıgöre asgarfi göz önünde tutularak vekâ
letteki teknisyen kadrosundan istifade etmek şartiyle belli rakamlarda ve bu prensibe uygun ola
rak Yüksek Mühendis, Y. Mimar, Mühendis, Mimar, İnşaat' Teknikeri, Topoğraf ve ressamlara ih
tiyaç olduğu anlaşılmıştır.
Komisyonumuz Bakanlıkça 3 senelik bir vâde dâhilinde tahakkuk ettirileceği teyit ve tesbit
edilen bu lüzumlu teşkilâtın her yıl. Millet Meclisi komisyonları ve Umumi Heyetini kadro kanun
ları ile işgal etmeden ihtiyaç karşılığının realiteye uygun olarak cetvelde gösterilmesi lüzumuna
inanmıştır.
Ayrıca 1958 de kurulmuş bulunan İmar ve İskân Bakanlığının çok genişliyen hizmet sahası
göz önünde tutulduğu takdirde, mevcudolan Hukuk Müşavirliği kadrolarının ihtiyaca elvermedi
ği ve bir ilâve 3 ncü Hukuk Müşavirliğine ihtiyacolduğu tesbit edilmiştir.
Bu suretle komisyonumuz, mezkûr 1 sayılı cetvele, aşağıdaki kadroların ilâvesini uygun bul
muştur.
[1] SAYILI CETVEL
D.

Aded

Memuriyet nev'i

Aylık
tutarı

Merkez Teşkilâtı
Hukuk
5

Müşavirliği
1 100

Üçüncü Hukuk Müşaviri
Vilâyetler
İmar Müdürü (Yüksek Mühendis,
(İhtisas yeri)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar,
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar,
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar,
İnşaat Teknikeri (İhtisas yeri)
Topoğraf (İhtisas yeri)
Ressam

Teşkilâtı

Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar)
Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)

27
9
48
19
27
27
27

1 250
1 250
1 100

950
800
800
700

Kanun tasarısı, yukardaki tadilleriyle oylanmış ve öncelik ve ivedilikle Meclis Başkanlığına şev
ki kabul edilmiştir.
Geçici Komisyon Başkanı
ve bu Rapor Sözcüsü
Kâtip
İstanbul
Kars
Ankara
İstanbul
Muhiddin Güven
Sevinç Düşünsel
Kemal Yılmaz
Osman N. JJlusoy
İstanbul
Reşit Ülker

Yaşar Aribaş
Millet Meclisi

Trabzon
İhsan Birincioğlu
(S. Sayısı : 739)

Trabzon
Ali Rıza Vzuner

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİ
GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı

îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin îmar ve İskân Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair Kanun

MADDE 1. — 7116 sayılı Kanunun 3 ncü
ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

MADDE 1. — 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve
7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

«Madde 3 — İmar ve İskân Bakanlığı :
Merkezde
A) Müsteşarlık,
B) özel Kalem Müdürlüğü,
C) Tetkik Kurulu Başkanlığı,
D) Teftiş Kurulu Başkanlığa
E) Hukuk Müşavirliği,
F) Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğü,
G) Mesken Genel Müdürlüğü,
H) Âfet îşleri Genel Müdürlüğü,
î) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü,
J) Zatişleri Dairesi Başkanlığı,
K) Levazım ve Evrak îşleri Müdürlüğü,
L) Daire Müdürlüğü,
ve Bakanlıkça lüzum görülen hallerde, mevcut
personelden faydalanmak suretiyle kurulacak
müdürlüklerden, bölge müdürlüklerinden, il,
imar müdürlüklerinden ve imar şefliklerinden
terekkübe der.»
Madde 7. — Teftiş Kurulu Başkanlığı :

«Madde 3. — îmar ve îskân Bakanlığı :
Merkezde;
A) Müsteşarlık,
B) Özel Kalem Müdürlüğü,
C) Tetkik Kurulu Başkanlığı,
D) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
E) Hukuk Müşavirliği,
F) Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğü,
G) Mesken Genel Müdürlüğü,
H) Âfet îşleri Genel Müdürlüğü, •
î) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü,
J) Zatişleri Dairesi Başkanlığı,
K) Levazım ve Evrak îşleri Müdürlüğü,
L) Daire Müdürlüğü,
ve Bakanlıkça lüzum görülen hallerde, mev
cut personelden faydalanmak suretiyle kurula
cak müdürlüklerden bölge müdürlüklerinden, il
imar müdürlüklerinden ve imar şefliklerinden
terekkübeder.»
Madde 7. — Teftiş Kurulu Başkanlığı;

Müfettiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir başka
nın idaresi altında Bakanlığın emir, idare ve de
netiminde ve Bakanlığa bağlı bulunan bütün te
şekkül ve müessseler, şirket ve tesislere, îller
Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının
her türlü muamele ve işlerini Bakan adına tet
kik, teftiş ve tahkik eder. Müfettişlerin görev
ve yetkileri tüzükte belirtilir.»

Müfettiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir başka
nın idaresi altında Bakanlığın emir, idare ve
denetiminde ve Bakanlığa bağlı bulunan bütün
teşekkül, müessese, şirket ve tesislerle, îller,
Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının
her türlü muamele ve işlerini Bakan adına tet
kik, teftiş ve tahkik eder. Müfettişlerin görev ve
yetkileri tüzükte belirtilir.

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki
madde eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklifi)

'Mâilleıt Meclisi
(Geçici Komisyonun değiştirişi)

«EK MADDE — Âfet işleri Genel Müdür
lüğü :
7116, 7269 sayılı kanunlarla, bu kanunların
ek ve değişiklikleriyle ve diğer kanunlarla imar
ve iskân Bakanlığına verilmi§ olan âfetlerle
ilgili işleri yürütür.»
MADDE 3. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kısmına,
ilişik cetvelde derece, unvan, aded ve aylık tu
tarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar
eklenmiştir.

MADDE 3. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kısmı
na, ilişik cetvelde derece, unvan, aded ve aylık
tutarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar
eklenmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kan Kurulu yürütür.

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

Başbakan
8. Demirel

2 . 5 . 1968
Devlet Bakanı
8. Öztürk

Devlet Bakanı
H. Atabeyli

Devlet Bakanı
K. Ocak

Devlet Bakam
A. F. Alışan

Adalet Bakanı
H. Dinçer

Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı V.
F. Sükan

Maliye Bakanı
C. Bilgehan

Millî Eğitim Bakanı
t. Ertem

Bayındırlık Bakanı
O. Alp

Ticaret Bakanı
A. Türkel

Sftğ. ve Sos. T. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
/. Tekin

Tarım Bakanı
B. Dağda§

Ulaştırma Bakanı
8. Bilgiç

Çalışma Bakanı V.
A. N Erdem

Sanayi Bakanı
M. Turgut

En. ve Ta. Kay. Bakanı
R. Sezgin

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Kürşad

İmar ve takan Bakanı
H. M«nte§eoğlu

Köy İsleri Bakanı
O. S. Avcı
Millet Meclisi
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(Hükümetin

teklifine bağlı cetvel)

(1) SAYILI CETVEL
îmar ve iskân Bakanlığı

D.

Memuriyetin nevi

Aded

Aylık
tutarı

1

1 500

1
1

1 500
1 500

1
1

1 250
1 '250

1

!

Merkez Teşkilâtı
3

Müsteşar Muavini
Teftiş Kurulu

3
3
4
4
5
6
6
7
10

Başkanlığı

Müşavir Müfettiş, (Yüksek Mühendis, Yüksek Minuar veya Mühendis, 'Mimar)
(ihtisas Yem)
Müşavir Müfettiş.
Başmüfettiş (Yükselk Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, 'Mimar) (İhtisas
Yeri)
Başmüfettiş
I nci 'Sınıf 'Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, 'Mimar)
(ihtisas Yeri)
II noi Sınıf Müfettiş (Yükselk Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, 'Mimar)
(ihtisas Yeri)
II nci Sınıf Müfettiş
III ncü Sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mi
mar) (İhtisas Yeri)
Müfettiş Yardımcısı
Âfet İşleri Genel

1 100

1
1

950
950

1
2

800
500

1

1 500

2
5
2
2

1
1
1
1

Müdürlüğü

3 Genel Müdür (İhtisas Yeri) (Mütehassıs)
4 Genel Müdür Muavini (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, (Mi
mar) (İhtisas Yeri)
4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya 'Mühendis, Minuar (ihtisas Yeri)
4 Uzman (Jeolog) ('İhtisas Yeri)
5 Uzman (Jeolog) (İhtisas Yeri)

250
'250
'250
100

Vilâyet Memurları
4
5
6
6
7
7
8

İmar Müdürü ı(Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar) (İhti
sas Yeri)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar ^İhtisas Yeri)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (ihtisas Yeri)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas Yeri)
inşaat Teknikeri (İhtisas Yeri)
Topoğraf (İhtisas Yeri)
Ressam
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'37
10
15
15
40
'34
31

1 250
1 100

950
•800

800
800
700
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(Geçici Komisyonun

değiştirişine bağlı cetvel)

(1) SAYILI CETVEL
îmar ve İskân Bakanlığı

D.

Aded

Memuriyetin novi

Aylık
tutarı

Merkez Teşkilâtı
3

Müsteşar Muavini

1 500
Hukuk

5

Müşavirliği
1 100

Üçüncü Hukuk Müşaviri
Teftiş Kurulu

3
3
4
4
5
6
6
7
10

Başkanlığı

Müşavir 'Müfettiş, (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar)
(ihtisas Yeni)
Müşavir Müfettiş
Başmüfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar) (ihtisas
Yeri)
Başmüfettiş
Birinci Sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar)
(ihtisas Yeri)
ikinci Sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veyaMühendis, Mimar)
(ihtisas Yeri)
ikinci Sınıf Müfettiş
Üçüncü ıSınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mi
mar) (ihtisas Yeri)
Müfettiş Yardımcısı
Âfet İşleri Genel

1 500
1 500
1 250
1 250
1 100
1
1

960
950

il

800
500

'2

Müdürlüğü
1 500

3
4

Geneli Müdür (ihtisas Yeri) '(Mütehassıs)
Genel Müdür Muavini (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya" Mühendis, Mi
mar) (ihtisas Yeri)
4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas Yeri)
4 Uzaman (Jeolog) ('ihtisas Yeri)
5 Uzman (Jeoıloğ) (İhtisas Yeri)

1
1
1
1

250
250
250
100

Vilâyetler Teşkilâtı
4
4
5
6
7
7
8

imar Müdürü (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar) (Ihtı^
sas Yeri)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar (İhtisas Yeri)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar (ihtisas Yeri)
Yükseık Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar (İhtisas Yeri)
inşaat Teknikeri (ihtisas Yeri)
Topoğraf (ihtisas Yeri)
Ressam
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'27
9
48
19
27
27
27

1 250
1 250
1 100
950
800
800
700

Dönem : 2
Toplantı : 4

MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 7 3 9 21 | f l C İ
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İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı
Kanunun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir
m a d d e eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
İmar ve İskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı ve İmar ve İskân ve P l â n komisyonlarından seçilen 9 ar
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu ( 1 / 5 1 8 )

Millet Meclisi Geçici Komisyonun düzeltişleri
Geçici Komisyon Başkanlığı
Sayı : 1/518

26 . 11 . 1968

Yüksek Başkanlığa
îmıar ve İsikân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci
maddelerinin değiştirilmesine, İra kanuna 'bir m'adde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanunia (bağlı 1 sa
yılı cetvelin imar ve İskân Bakanlığı kısmımda değişiklik yapılmasınla dair kanun tasarısına ait '739
'sıra sayılı ibasıınayazınm 'gerek rapor metninde ve gerekse komisyon ve Hükümet metinlerinde ili
şik cetvelde testolit 'edildiği üzere l)âzı baskı yanlışlıkları görülmüştür.
Rapor ve metinlerin, ilişik cetvelde gösterilen düzeltişlere göre Genel Kurulun tasvibine arz
©dilmesini rica ederim.
'Geçici Komisyon B:aşkanı
îstanfbul
Muihiddin Güven

CEıTVEL
Yanlış
Sayfa 4 satır 20 de ((kadroların) sıayfa 5 Hükümet metninin 3 ncü maddesinin son fıkrasındaki
(il imar müdürlüklerinden ve imar şefliklerin
den terekküb'Cder)
Sayfa 5 Hükümet metninin 7 nci maddesinin 5
nci satırında (ve müesseseler, şirket ve tesislere,)
Sayfa 6 Hükümet metninin 5 nci maddesindeki
(Balkan Kurulu yürütür.)
Sayfa 8 de Geçici Komisyonun değiştirişine
bağlı 1 sayılı cetvel yerine

Doğru
kadroların da

il imar 'müdürlüklerinden veya il imar şeflikle
rinden terekkülbeder.
ve müesseselerin, şirket ve tesislerin,
Bakanlar Kurulu yürütür.
(1 sayılı cetvele ek) cetvel 'aşağıdadır.

Komisyon değiştirişine bağlı 1 sayılı cetvelin doğrusu
(1)

SAYILI CETVELE EK
(Merkez teşkilâtı)

I).

Memuriyet Unvanı

2 Müsteşar Muıavliınii
(Teftiş Kurulu
3
3
4
4
5
6
6
7
10

4

(Âfet İşleri Genel

1 500

1
1

1 500
1 500

1 1 250
1 1 250
1

1 100

1
1

950
950

1
2

800
500

1

1 100

1

1 500

2
5
2
2

1
1
1
1

Müdürlüğü)

3 Genel Müdür (İhtisas yeri) (Mütehassıs)
4 Genel Müdür Muavini (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis,
Mimar) (İhtisas yeri)
4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
4 Uzman (Jeolog) (İhtisas yeri)
5 Uzman (Jeolog) (İhtisas yeri)

250
250
250
100

Memurları)

4 İmar Müdürü (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar)
(İhtisas yeri)
4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
5 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
6 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
7 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri)
7 İnşaat Teknikeri (İhtisas yeri)
7 Topoğraf ı(thtısas yeri)
'
8 Ressam

M. Meclisi

1

Müşavirliği)

Üçüncü Hulkulk Müşaviri

(Vüâyetler

Aylık
tutarı

Başkanlığı)

Müşavir Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar)
(İhtisas yeri)
Müşavir Müfettiş
Başmüfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar)
'(İhtisas yeri)
Başmüfettiş
1 nci sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mi
mar) (ithtısas yeri)
II nci sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar voya Mühendis,
ıMimar) (İhtisas yeri)
II nci sınıf Müfettiş
III ncü sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis,
Mimar) (İhtisas yeri)
Müfettiş yardımcısı
(Hukuk

Aded

(S. (Sayısı : '789 a 1 nci ek)

64
9
58
34
15
•67
61
58

1 250
1 250
1 100

950
800
800
800
700

