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16 . 1 . 1970 Cuma

İÇİNDEKİLER
I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II — GELEN KÂĞITLAR
III — YOKLAMA

Sayfa
159
159:160
161

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
161,184
1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in son günlerde Zonguldak kömür hav
zasının çeşitli yerlerinde meydana gelen
iş kazalarına ve bu konuda gerekli tedbir
ler alınmasına dair demeci ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Av
cı'mn cevabı.
161:164
2. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın, İstanbul'da Deniz - Taşıt İşçileri
Sendikası tarafından bugün yapılacağı
açıklanan grevle ilgili demeci ve Ulaştırma
Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı.
164:167
3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi.
(3/162)
167
4. — Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Bursa Milletvekili Ahmet Dal
lı 'nın ödeneğinin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi. (3/163)
167

Sayfa
5. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki
ve istenilen seviyeye ulaştırılması için alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/5)
167:168
6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin
Uysal ve 5 arkadaşının, arsa ve bina spekü
lâsyonunu önlemek, alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi. (10/20)
168:169
7. — Maliye Bakanı Mesut Erez'in, Ser
best Malî Müşavirlik kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçile
cek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Önergesi. (1/35,
4/32)
169:170
8. — Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet
İhsan Birincioğlu'nun, Gümrük kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu komisyon
lardan seçilecek üçer üyeden kurulu bir
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Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi. (1/155, 4/33)
170
9. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve üç arkadaşının, Siyasi Partiler
kanununun 74 ncü maddesinin yeniden dü
zenlenmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin, ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçi
lecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi.
(2/228, 4/34)
170
10. — Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Rifat öztürkçine'nin PTT personelinin bir
kısım hizmetlerinin kıdemlerine sayılması
hakkındaki kanun teklifinin, Genel Kurulun
1 . 12 . 1969 tarihli 12 nci Birleşiminde ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi. (2/19, 3/160)
170:171
11. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türkiye'de meydana gelen trafik
kazalarının artış sebepleri ile önleme çare
lerinin tesbiti için bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi (10/5)
184:195
V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
171
1. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet,
İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun, tasarısı ve Sakarya Milletvekili
Hayrettin Uysal ve 23 arkadaşının, Emek
li Sandıklariyle Maluliyet, ihtiyarlık ve
Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi
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Sayfa
ile Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş
ve 10 arkadaşnım, Emekli Sandıklariyle
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları
kanunlarına tabi işyerlerinde geçen hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bir madenin kaldırılmasına dair
kanun teklifleri ve (Çalışma, Maliye ve
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden
kurulu 1 Numaralı Geçici Komisyon ra
poru) (1/88, 2/133, 2/33) (S. Sayısı :
10)
171:176
2. — Cumhuriyet Senatosu İdare âmir
lerinin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (2/1) (S. Sayısı : 9) 176:
177,196:197
3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısı ve Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi,
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/158) (S. Sayısı : 16)
177:178
4. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/141) (S. Sayısı :
15)
178:181,198:199
5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, 031
sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/166)
(S. Sayısı : 13)
181:184

^»»'—»*

158 —

M. Meclisi

B : 26

16 . 1 . 1970

O : 1

I — GEÇEN Tl[JTANAK ÖZETİ
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, fındık
bölgesi üreticilerinin durumu ve gerekli tedbir
lerin alınması hakkında demeçte bulundu.
Fransa Millet Meclisi Başkanının, Millet
Meclisi Başkanını ve eşliğinde bir milletvekil
leri kurulunu Fransa'ya davetinin kabul edil
mesine dair Başkanlık Divanı görüşü kabul
olundu.
Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın,
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkındı
rılması ve yabama seviyesinin yükseltilmesi için
alınması gerekli tedibrleri tesbit etmek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılmalına da
ir önergesi okundu ve gündeme alınarak sıra
sı geldiğinde görüşüleceği bildirildi.
Köy İsleri Bakanı Turhan Kapanh'nm, 2510
sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısının,
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun da, 926 sa,yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Harb Akademileri
ve Harb Okulları kanun tasarılarının havale
edilmiş oldukları komisyonlardan seçilecek üçer
kişiden kurulu birer Geçici Komisyonda görüşümesine dair önergeleri kabul olundu.

Sözlü sorular
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham di
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair sözlü soru
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.
(6/101)
2. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bası
köylerin sel felâketinden korunmasına dair

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve
iki arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin gsriverilrnesine dair önergesi
okundu ve bu kanun teklifinin geriverildiği
bildirildi.
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı, ikinci defa açık oya sunuldu ve oyların ayı
rımı sonunda kanunlaştığı bildirildi.
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm,
Zekeriya Sertel olayında Anayasaya aykırı har^kfît edildiği iddiasiyle Başbakan ve İçişleri
Bakam hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi
uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi
nin gündeme alınması, yapılan görüşmelerden
sonra, reddolundu.
16 . 1 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,37 de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Ordu
Fikret Turhangü
Memduh Eksi
Kâ+ip
Kayseri
Şevket Doğan

~,"zlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
bakanlığına gönderilmiştir. (6/102)
Yazılı soru
1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, 4/10195 sayılı Kararname uyarınca Te
kel Genel Müdürlüğü emrinde çalıştırılan per
sonele dair yapılı soru önergesi, Başbakanlığa
gönderilmiştir. (7/71)

II — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı (1/161) (Bütçe Karma Komisyonuna)

2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/165) (Bütçe
Karma Komisyonuna)
3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
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hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı (1/166) (Millî Eğitim ve Plân Ko
misyonlarına) .
4. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/167)
(Bütçe Karma Komisyonuna)
5. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/168) (Bütçe Karma Komisyonuna)
6. — istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
(1/169) (Bütçe Karma Komisyonuna)
7. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/170)
(Bütçe Karma Komisyonuna)
8. — 7344 sayılı İktisadi ve Ticari ilimler
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
dört ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969
tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
(1/171) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına)
9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/172) (Bütçe
Karma Komisyonuna)
Teklifler
10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Arslan Bora ve 5 arkadaşının 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/229) (Plân Komisyonu
na)
11. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi (2/230) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına)
12. — istanbul Milletvekili i. Hakkı Tekinel ve 10 arkadaşının, çocuk mahkemelerinin ku
ruluş, görev ve yargılama usulleri hakkında ka
nun teklifi (2/231) (Adalet ve Plân komisyon
larına)
•«

16 . 1 . 1970

O : i

13. — İstanbul Milletvekili i. Hakkı Tekinel
ve 10 arkadaşının, cezaların infazı sırasında ve
infazdan sonraki korunmaya ait kanun teklifi
(2/232) (Adalet ve Plân komisyonlarına)
14. — İstanbul Milletvekili i. Hakkı Tekinel
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/233)
(Adalet Komisyonuna)
15. — izmir Milletvekili Mustafa Akan'm,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/234) (Maliye ve
Plân komisyonlarına)
16. — Niğde Milletvekili Naci Çerezci'nin,
926 sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun geçici 18 nci maddesinin «b» fıkrasına bir
bend eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/235)
(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına)
Tezkere
17. — Yalvac'ın Tokmacık köyü hane 90,
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/159) (Adalet
Komisyonuna)
Raporlar
18. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D: 11; 3/108, 122, 259, 267,
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796,
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet
Meclisi D: III; 3/54) Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771
e ek)
19. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa
ek kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve Tekel,
Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve Plân
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (1/158) (S. Sayısı : 16)
^1 1 ^
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil.
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu)
•

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı

birbşimini açıyorum.

III - YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama
yapılacaktır. (Yoklama yapıldı).

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere baş
lıyoruz.

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in,
son günlerde Zonguldak kömür havzasının çe
şitli yerlerinde meydana gelen iş kazalarına ve
bu konuda gerekli tedbirler alınmasına dair de
meci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nın cevabı
BAŞKAN — Zonguldak'ta
vukua gelen
ölüm hadisesiyle ilgili olarak Zonguldak Millet
vekili Sayın Ahmet Güner'e söz veriyorum.
Buyurun, Sayın Ahmet Güner.
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın
Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; bü
yük Türkiyemizin bugüne kadar her tarafı anlaşılmıyan bir ili vardır, 67 nci ilimiz, Zongul
dak.
Zonguldak'tan yalnız kömür çıktığına ina
nılır, ama bu kömürü çıkaran insanların yaşan
tısını bugüne kadar garantiye bağlıyamamışızdır.
Ayın 13 ncü günü Karadon bölümünde 4 iş
çimiz hiç sebepsiz ölüyor. Neden ölüyor? Sürü
len bir bacanın yanında, ayak tâbir edilen, es
kiden kömürü alınmış olan yer açılıyor; fakat
emniyet tedbiri alınmadan diğer tarafta işçiler
çalıştırılıyor ve grizudan 4 işçi ölüyor. Bir ajüstör, yani boru bağlayıcı canını başkalarının vasıtalariyle zor kurtarıyor.
Şayet işçilerin elindeki lâmbası, ışığı iptidai
olaydı, o ocakta, o vardiyada çalışanların hepsi
ölecekti. Bu neden? İhmal... Ama sevgili mil
letvekili arkadaşlarım, biz bu acıklı sahneyi gör-

dükten sonra, dün iki kişi daha Üzülmez bölge
sinin Çaydamar bölümünde yine ölüyor. Daha 1
nci ayda 6 tane işçimiz ölüyor.
iSizi temin ederim, verilecek raporlarda ölen
işçilerde kusur bulunacaktır. Çünkü bugüne ka
dar öyle gelmiştir, Cumhuriyet sevcılarına yar
dımcı olmak için verilen bilirkişilerin görevi
budur.
Sayın iktidarımıza ve Sayın Enerji Baka
nına rica ediyorum; buna «dur» derlerse, ev
velâ kendilerini, sonra iktidarı alkışlamak el
bette bize nasibolur, diye teselli buluyorum.
Bir ocak çalışır, Maden Kanunu tatbik edil
mez, İşyeri Nizamnamesi tatbik edilmez. Hepi
niz hatırlarsınız, büyük bir grizu hâdisesi ol
duktan sonra, bölge çalışma müdürlüklerinin
emrine emniyet mühendisleri verdik. Bu emni
yet mühendislerinin İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalışan idarecilere sözü geçmez, oradan
aldıkları maaşla âdeta masaya çivilenen insan
lar halinde çalışırlar.
Ayağına lâstikten bir ayakkabı alamıyan bu
milletin paralarını çalışmadan verdiğimiz kişi
leri çalışacak hale getirmemiz gerekiyor.
Yarın Zonguldak havzasını daha büyük fe
lâketler bekliyor. Onun için diyorum ki, işgüvenliği müfettişlerini ve mühendislerini çalıştı
racak çareyi bulalım. İşe adam almada, hepi
miz birer partinin mensubuyuz, ama Zonguldak
havzasında bir yakıt politikamızı, bir sanayi
kalkınmamızı tatbik ederek politikacıların eli
ni devlet müessesetsliııin omuzlarından çekip ala-
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hm. Kabiliyeti olan maden mühendislerinin,
maden başçavuşlarının, çalışan işçilerin bu
memlekete, bu millete lâyık olmalarına hep be
raber hizmet edelim diye, size rica ediyorum.
Bu ölenlerin hepsinin fennî mesuliyetsin öl
düklerine karar verildikten sonra, ama açılacak
dâvalarda ailelerine tazminat verilecektir. Nasıl
kanundur ki, tazminatta işliyor, ama ölenin
hakkını aramada, onun ölümüne sebebolanlarm
yakasına yapışmada işliyemliyor?.. Bunun sebe
bini, çok itimadettiğim Sayın Enerji Bakanın
dan elbette istikbâlde görmek istiyorum ve ken
disine güvenle inanıyorum.
Sayın Bakandan ve iktidardan bu ihmalleri
ve bu ihmallerle havzayı zarara sokanlardan
havzayı kurtarmasını rica ediyorum.
Her şeyden evvel, Sayın Bakana elbette bir
hususi dosya arz edeceğiz. Ama bu ölüm hâdise
sine, maalesef yeni arkadaşlarımızın, vazifeye
sadece bizden bir nazariyesinden alınanların
sebebolduklarını çok üzüntüyle, vicdanî üzün
tüyle söylemek zorundayım.
Aziz arkadaşlarım, 1968 senesinde 48 kişi
ölüyor, 1969 senesinde (seçjim senesidir) 70 kişi
ölüyor. Bunun 48 kişisi Karadon Bölgesinden.
Bir talihsizlik, bu bölgede, nahiyedir, çalışkan
bir belediye reisi var, o da C.H.P. lidir, Bele
diyeyi yıkacağız diye, kim bizdendir denirse
ona salâhiyet veriliyor. Hayır, arkadaşlar; biz
den, sizden yok. Çalışanı bulduk mu, seçimde
de ve bulunduğumuz muhitte de huzur vardır.
Onun için elbette bu ölenlerin vebalini bize çek
tirmemenin hep beraber sorumlusuyuz.
Aziz arkadaşlarım, Zonguldak'ta bir işçi eği
tim servisi vardır; az kaza olsun, müessese za
rar görmesin, işçi Sigortaları da tazminat ödemeşin diye. Ama burada bir radyo vardır; bu
radyo ile işçiyi pavyonda eğitmesi gerekenler
bunu yapacaklarına, evlerde, işini bitirip de
eğlenmek zorunda kalanları o radyodan eğlen
dirirler. Buna paydos demeliyiz... İşçimizi, pav
yonlarında, istirahat yerinde ve iş kazalarından
kurtarmada eğitmeli ve her şeyden evvel eği
tim yollarını bulmalıyız. Bundan kaçmama
lıyız.
Aziz arkadaşlarım, ben A.P. li arkadaşları
mı .Sayın Enerji Balkanına yardıma çağırıyo
rum. Kendilerinden rica ediyorum. Zonguldak
Kömür Havzasındaki, iktisadi devlet teşekkül-
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lerindeki her türlü icraatı yapacak güçte gö
rüyorum Sayın Enerji Bakanını. Onun için si
yasi düşüncelerin dışında kendisine hep bera
ber yardımcı olalım ve Zonguldak'ı değil, güzel
momieketimizi kurtaralım.
Ben, kıymetli vakitlerini almamak için,
Zonguldak'm değil, Türkiye'nin en büyük sen
dikası olan Zonguldak Maden İşçileri Sendika
sının gazetesinde yazılanları okumuyorum.
Bir arkadaşım kalkar da; hayır, işe alınma
da partizanlık yapılmıyor derse, ben yine o ar
kadaşıma da buradan bir vesikayı sunuyorum.
Dosyalarda gizli olan ve Zonguldak'ı değil
Türkiye'yi de üzen bir Şubat olayları vardır. Bu
Şubat olaylarını çıkaran işçilere dair yapılan
ihbarlar hakkındaki gizli dosyadaki raporun
okunmasını - bir sureti bendedir - ve oradaki
ihbarcıların durumunun tetkiklerini de kendi
lerinden rica ederek, hepinizi saygı ile selâmlı
yorum arkadaşlarım. (O.H.P. sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanı Sabit Osman Avcı, buyurun.
ENEBJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OiSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
Balkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Mil
letvekili Sayın Ahmelt G-üner'in gündem dışı
konuşmaîmtla bahse konu yaptığı, son iki gün
icOTKmde birbiri ardı sıra Zonguldak Kömür
Hf\vzPı-î!?ıic!a xrukııa gelen müessif iş kazası hak
kında Yüce Meclise malûmat arz edeceğim.
Hükümetinim, programını Mecflise takdim
edip Yüce Meclisten /?;üven oyunu aldıktan ve
Yüca Mecliste bir süre devam eden Petrol Araş
tırma Komisyonunun teşkili hakkındaki müza
kerelerin hemen arkasından Çalışma Bakanı
sayın arkadaşım ile birlikte Zonguldak Köonür
Havzasını, yine hem muhalefete mensup, hem
partimiz mensubu 'olan milletvekilleriyle birCikte ziyaret ettik.
•Bu ziyaretimiz sırasında kömür havzasında
nalıgan isçilerimizi, işçilerimizin nezaretçilerini,
mühendislerini, idarecilerini, hasta 'olanların, iş
kasalarına uğrryanlarcn tedavi edildikleri sağ
lık merkezlerini, hastanelerini ziyaret ettik.
Yemekhanelerinden pavyonlarına kadar, kendi
tabirleriyle ifade edeyim, yaşantılarını görmek
imkânımızın olduğu nisbette gördük, tesbit et
tik. ihtiyaçlarını, şikâyetlerini dinledik.
162 —
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Muhterem arkadaşlarım, dünyanın hemen I
Esasen konuşmacı Sayın Ahmet Güner ar
her yerinde, maden işyerlerinde ve çeşitli iş kadaşımız da, eğer iptidai usullerle çaflışıba
yerlerinde maalesef iş kazalarını sıfıra indir veya lâmbalar iptidai olsaydı orada çalışan bü
mek mümkün olamamıştır, bugünkü teknolo tün işçilerin ölümü mukadderdir, demek sure
jiye rağmen. Biz de bu müessif kazalardan, bil tiyle bu neticeyi kendileri de kabul etmektedir.
hassa ölümle neticelenen kazailardan büyük nisBiz dört kişinin değil ölümü, bir kişinin, bir
bette 'üzüntü duyuyoruz, fakat bunların tamaişçi vatandaşlarımızın veya her hangi bir vatan
îiıen sıfıra inmesi de mümkün olamıyor.
daşımızın burnunun kanamasından dahi, son
derece müteessir olduk. Fakat maalesef önüne
Şimdi kazaların oluş şeklini kısaca arz ede
geçilmez, önceden alınacak her hangi bir tedbir
ceğim. Esas itibariyle fennî ihmal veya şahsi
le her halde vukuu önlenemez bir kaza meydana
ihmal olup olmadığı yolunda bilirkişiler mari
gelmiştir.
fetiyle de, adJlî makamlarca da tahkikat yapılİkinri kaza; 15 Ocak 1970 tarihinde takriben
I maktadır.
saat 20 00 sıralarında tahliye suretiyle sona er
Birinci kazanın olduğunu duyar duymaz,
miştir. Bu, Üzülmez Bölgesi Çaydamar bölümün
I akşamın geç saatlerinde Zonguldak Valisini de Çaydamar ocağında yine nakıs 100, yani de
[bularak kendisiyle görüştüğüm gibi, Türkiye
niz seviyesinden 100 m. derinlikte 5541 sayılı,
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
başyukardan sürülen bir kılavuzda tavan göçkanalı ile, müessese müdürlüğü vs ilgililerde de
mesiyle, bu grizu değildir, bir işçi göçük altın
temas temin ettik. Kazada yaralananların biran
da kalmış, derhal onu kurtarmaya giden iki ar
evvel tedavisi hususunda gerekli tedbirler alın
kadaşı o sırada husule gelen ikinci göçük altın
dı. Maalesef ölümle sonuçlanan ve hayatlarını
da kalmışlardır.
kaybetmiş olan işçilerimizin de, ölülerinin
Yapılan çalışmalar neticesinde kazazedeler
I biran evvel enkaz altından çıkarılıp ailelerine den biri sağlam olarak göçükten alınmış, Bartın
verilmesi, cenazeleri hakkındaki gerekli muame
Akbaş köyünden kazmacı, Ismâiloğlu Kâmil Pa
lenin yapılması tarafımızdan takibedildi.
zarlı ile Bartın Güneydere köyünden kazmacı,
Kazımoğlu Mehmet Karataş göçükten ölü olarak
Muhterem arkadaşlarım, 13 Ocak 1970 >günü
çıkarılmışlardır. Tahlisiye işleri 15 Ocak 1970
saat 6,45 raddelerinde Karadon Bölgesi Karatarihinde takriben saat 20,00 de sona ermiştir.
don bölümü nakıs 164 Güney lağımda, sulu ta
ban başyukarısmın göçüğe delinmesi neticesi
ç:kan metan gazı, yani grizu diyoruz buna, ne
ticesinde kazmacı Hakkı inan, kazmacı Yunus
Merdiven, kazmacı yedeği Hayri Bayraklı, kaz
macı işçisi Hasan Kabak maalesef boğularak
ölmüşlerdir.
Bu kaza bir grizu patlaması değildir. Daha
önceden çalışılmış, kömürü istihsal edilmiş,
ayak denilen terk edilmiş kısmın 40 metre daha
altındaki bir galeriden ters sürülen lâğfm, eski
ayağa yaklaşınca, muayeyn mesafede, fennen
bize verilen izahata göre, bir sondajla deliğin
açılması ve orada bulunması mutlak olan grizu
gazının 'boşaltılması gerekiyor. Fakat daha o
mesafeye gelmeden atılan lâğım tesiriyle maa
lesef birden sondaj açılmasına mahal bı
rakılmadan, zaman kalmadan ayak kısmı
na kadar galeri açıldığı için boşalan gaz,
orada çalışan işçilerimizden dört tanesinin bo
ğulmak suretiyle ölümüne sebeboluyor.
|
— 163

15 . 1 . 1970 tarihinde saat 10,00 da 11820
pano, yine nakıs 240, istim tulumbasını tamir
ederken geriden gelen katarın bir arabasının
yoldan çıkması ve devrilmesi neticesinde o nok
tada bulunan Ereğli Zindancılar Köyünden
ajüstör Kadiroğlu Halis Tak yaralanmış ve bilâhara aldığı yara neticesinde maalesef müessese
hastanesinde saat 13,20 de ölmüştür.
Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum;
parti olarak da, Hükümet olarak da, bakanlık
camiası olarak da bu altı işçimizin iç kazası so
nunda ölümünden müteessir olduk.
Esasen bundan birkaç gün önce Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulundaki
işçi üyemizin de bâzı kendisine göre gördüğü
noksanlıklar hakkında benden istediği randevu
üzerine kendisini bir saatten fazla dinlemiş ve
bilhassa son günlerde iş kazalarının çoğaldığı
Karadon bölgesinde gerekli tedbirler için hemen
o gün talimat vermiş idim. Fakat talimat ile
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alınan tedbirlere rağmen bu nevi kazalar maa
lesef zuhur etmiştir. Halen, tekraren arz ediyo
rum; idari, fennî ve adli tahkikat yürütülmek
tedir, mesulleri varsa tabiatiyle mesulleri hak
kında gerekli kanunî işlem yapılacaktır.
Ancak muhterem arkadaşımız bâzı noktalar
da zannediyorum haksızlıklarda bulundu, biraz
hakşinaslığın hudutlarının ötesine geçtiler.
«Tahkikatın sonunda kusur işçilerde bulunacak
tır.» diye hüküm verdiler. Biz bu kanaatte de
ğiliz. Tahkikatı adli merciler yürütmektedir,
kusur köme ait ise ona ait olduğu sonucuna va
rılacaktır.
«Maden Kanunu, İşyeri Nizamnamesi işlemi
yor, işgüvenliği müfettişi ve mühendisleri vazi
fe görmüyor.» dediler. Bunlardan vazife gören
ve görmiyenlerin, aksıyan tarafların îmıcelenmesi bizim seviyemizde mümkün olan nislbette ma
hallinde yapıldığı sırada her hangi bir kanun
ve nizamnamenin tatbik ©dilmediği yolunda bir
şikâyet bize vâki olmamıştır. Bir O. H. P. li mil
letvekili sayın arkadaşım da seyahatimin hemen
her safhasında beraberimizde idi. Biz, kanunla
rın ve nizamnamelerin tatbik ©dilmediği yolun
daki iddiayı kabul etmiyoruz. Bununla beraber,
hangi maddesinin nerede, hangi muamelede tat
bik edilmediği yolumda vâki olacak her türlü
ikazlarını her zaman ciddiyetle dinler ve yeri
ne getirmeye çalışırız.
Konuşmacı sayın arkadaşım, Karadon Böl
gesi Belediye Reisinin C. H. P. li olduğu, bu
sebeple C. H. P. li belediyeyi devirmek için ora
da birtakım faaliyetlerin bulunduğu yolundaki
ibeyanmı, sureti katiyede kalbul etmiyorum ve
reddediyorum. Karadon Belediyesi, Belediye Re
isi ile Karadon Bölgesinde nakıs 264, nakıs 164
te vukubulan iş kazalarını irtibatlandırmak her
halde hem mantık ile, hem vicdan ile, hem insaf
ile kabili telif değildir.
Arz ederim, saygılarımı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar)
2. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın,
İstanbul'da Deniz - Taşıt İsçileri Sendikası tara
fından bugün yapılacağı açıklanan grevle ilgili
demeci ve Ulaştırma Bakanı Ndhit Menteşe'nin
cevabı
BAŞKAN — Deniz - iş Sendikası tarafından
İstanbul şehir hatlarında yapılan grevle ilgili
Sayın Hasan Türkay söz istemişlerdir, buyu
run.
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HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; istanbul'da Ta
şıt işçileri Sendikası tarafından bu sabah 6,00
dan itibaren araba vapurlarında ve bu gece de
24,00 ten itibaren şehir hatları vapurlarında
grevin başlatılacağını gazetelerden okumuş bu
lunuyoruz.
Grevin sebebi, 275 sayılı Toplu İş Sözleşme
si Kanununun 19 ncu maddesinin ihlâlinden ol
duğu gazetelerde yazılmaktadır. Ben şahsan me
selenin derinliğine girmek imkânını bulamadı
ğım için sadece bugünkü basından edindiğim
malûmatı arz ediyorum.
Hak ihtilâfı birtakım prosedüre tabidir,
muhtelif kurullardan geçer, en nihayet Yüksek
Hakem Kuruluna gelir. Yine gazetelerden oku
duğuma göre Yüksek Hakem Kurulu bu sendi
kanın hak ihtilâfında haksız olduğuna karar
Vermiş ve reddetmiş. Fakat Yüksek Hakem
Kurulu bağlayıcı olmadığı için, sendika yetki
lileri bu karara rağmen oturmuşlar, «Mutlaka
grevi uygulayacağız» diye karar vermişler.
Sendika yetkilileri der ki, «Aramızdaki olan
ihtilâf 400 000 lira civarındaki bir paraya bağ
lıdır.» İşverenin beyanı, «Milyonlara bağlı, De
nizcilik Bankası bu yükün altından kalkamaz,
saten zarar ediyor.» Şimdi tarafların birisi,
«işveren bize 400 000 lira para versin, bu meselc3yi halledelim, grevi kaldıralım.» diyor. Taraf
lardan diğeri, işevren cephesi, «Bu beş milyon,
on milyon liraya bağlıdır, zaten zarar ediyorum,
bunun altından kalkamam.» diyor.
işveren istanbul mahkemelerine başvuruyor.
istanbul'da bu dâvaya bakan üç tane mahkeme
nin hâkimi, dâvalara bakmayı reddediyor. Yi
ne gazetelerden edindiğimiz malûmata göre, 150
tane deniz işçisi de adliyeyi istilâ ediyor ve hâ
kimler bu 150 - 200 tane deniz işçisinin karşısın
da, hattâ bir tanesi - gazeteler yazıyor - «Siz
benim hemşehrimsiniz, binaenaleyh hemşehrilik
yüzünden ben bu dâvayı reddettim.» diyor. Ta
biî bunlar ne dereceye kadar doğrudur, yanlış
tır, her halde Hükümet bu konuda izahat vere
cek.
Anayasa der ki, her türlü dâvaya hâkimler
bakmakla görevlidir. Şimdi, istanbul'da bu dâ
valara bakmakla görevli olan hâkimler dâvala
rı reddediyor, Yargıtay'a geliyor. Yargıtay ka
rar verecek, hangi hâkimin bu dâvaya bakması
I hakkındaki kararını istanbul'a bildirecek.
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Demek istediğim şu arkadaşlar: Grev kanu I sini istemiş; Danıştay, Taşıt - İş Sendikasının
bu talebini haksız bularak reddetmiştir. 30 gün
ni ise, sendikanın hakkıdır, grevi yapacak. Grev
kanunsuz ise, hâkimler bu gibi dâvalara bak lük müddet hülûl ettikten sonra, yeniden 60
günlük grevi erteleme kararnamesi çıkmış, aynı
mamış ise sendikanın başlamış olduğu bu grev
kamu oyunda birtakım şaibe altında olacak, bir şekilde Taşıt - İş Sendikası bu erteleme kararı
nın durdurulması için Danıştaya müracaat et
takım gölge düşürülecek. Sendika tereddüt
içinde; acaba uygulamakta olduğumuz grev ka miş, Danıştay yine yürütmenin durdurulması
nuni midir, değil midir. Kendi açısından kanu talebini reddetmiştir.
ni diyor, ama hâkimler reddediyor. Ya kanuni
Mesele nedir sayın arkadaşlarım? Mesele :
dir, ya değildir. Hâkimlerin bu dâvaya bakması
Sendika; bir kısım kaptanlarına birinci sınıf
lâzım, zaten görevlidir.
kaptanlığa geçmek imkânı verilmediğini ve bu
Arkadaşlar ben, şu taraf haklıdır, bu taraf
suretle mevcut mevzuatın ihlâl edildiğini iddia
haklıdır, diye kesin bir bilgiye sahip değilim,
etmiştir.
meseleyi incelemedim. Sadece bu konuda, bü
Yapılan tetkikat neticesinde, birinci sınıf
tün bu illerde kamu oyunu ilgilendiren ve mut kaptanlığa geçmek hakkı gelip de kendilerine
lak surette İstanbul'da âmme hizmetlerini aksa bu imkân verilmiyen hiçbir kaptanın mevcudoltacak olan bu olay hakkında Hükümetimizden,
madığı tesbit edilmiştir.
Yüce Meclise izahat vermesini rica ediyorum.
Saniyen, Sendika, iskelelerde çalışan üyele
Onun için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. rine, yaptıkları fazla mesailerinin % 25 nisbeNedir bu işin içyüzü, niye hâkimler bunları red tinde zamlı ödendiğini, bunun % 50 olması ge
detmiş? Sendika 400 000 lira diyor, işveren rektiğini iddia etmiştir.
milyon diyor.. Hangi maddeler aksamış? Bu ko
Kanunda böyle bir hükme raslanmamıştır.
nuda Hükümetimizden izahat istiyorum. Saygı
Aynı sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesinde,
larımla.
yine % 25 zamlı tarifenin tatbik edileceği be
BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı Nahit
lirtilmiştir. Demek ki, ikinci talep de kanuna
Menteşe, buyurunuz.
müstenit değildir, toplu sözleşme hükümlerine
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE aykırıdır.
Üçüncü talepleri, ihtilâf konusunu teşkil
ŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve
eden üçüncü husus da; Sendika üyelerinden
killeri; İstanbul Milletvekili Sayın Hasan
alınmakta olan aidatlar, toplu sözleşme gereğin
Türkay arkadaşımız, Taşıt - Iş'le Denizcilik
ce
Sendikaya verilmektedir. Sendika, işçi iste
Bankası arasındaki ihtilâftan ve bugün başla
sin veyahut istemesin bunun tümünün verilme
tılan grevden bahsederek bizden malûmat iste
sine talebetmektedir. Halbuki toplu sözleşme,
miş bulunmaktadırlar.
işçi eğer kesilmemesini istiyen bir müracatta
Muhterem milletvekilleri, hakikaten Deniz bulunursa, o takdirde o işçiden aidatın kesilmicilik Bankasına bağlı İstanbul Şehir Hatları İş yeceğini âmir bulunmaktadır. Toplu sözleşme
letmesinde çalışan personelin bir kısmını temsil gayet sarihtir.
eden Türkiye Deniz Taşımacılığı İşçileri Sen
Dördüncü husus da; yıllık ücretli izine tesa
dikası, birtakım haklarının Denizcilik Bankası
düf eden hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin
tarafından ihlâl edildiği iddiasiyle şehir hatları
gemileri, iskeleleri ve merkez bürolarında uy üyelerine ödenmesini talebetmektedir sendikacı
lar. 931 sayılı İş Kanununa tabi personelin bugulanmak üzere 15 . 10 . 1969 tarihinde grev
kararı almış bulunmaktadır. Denizcilik Bankası kabîl hakları esasen ödenmektedir. Bu kanuna
tabi olmıyan personel için vâki olan talep de
işyerlerinde alman bu grev kararından sonra,
kanuna ayları, toplu sözleşme hükümlerine ay
Bakanlar Kurulu millî güvenliği ve memleket
kırı
bulunmaktadır.
sağlığını bozucu nitelikte gördüğü için bu grevi
15 . 10 . 1969 tarihinden mer'i olmak üzere
Muhterem arkadaşlarım iş, Yüksek Uzlaştır
Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Ta ma Kuruluna intikal etmiştir. Yüksek Uzlaş
şıt - İş Sendikası, bu erteleme üzerine Danış- tırma Kurulu evvelâ Birinci Demirel Hükümeti
taya müracaat etmiş, yürütmenin durdurulma- | zamanında Sayın Seyfi Öztürk'ün başkanlığın— 165 —
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da, ikinci Demirel Hükümeti zamanında da
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in başkanlığında
toplanmıştır. Bu kurulun üyeleri kimlerdir :
Yargıtay 9 ncu Daire Balkanı İbrahim Gaffarcğlu, Danıştay 4 ncü Daire Balkanı .Kemal
Berkem, Türk - iş Konfederasyonu temsilcisi
Genel Sekreter Halil Tunç, Türk işveren Sen
dikaları Konfederasyonu Temsilcisi Kubilây
Atasayar. Gördüğünüz gibi Yüksek Uzlaştırma
Kurulu bir tarafta Devlet Bakanının Başkan
lığında, diğer taraftan Danıştay Daire Balkanı,
yine yetkili Yargıtay Daire Başkanı, Türk - iş
Genel Sekreteri ve işverenden müteşekkildir.
Yüksek Uzlaştırma Kurulu ittifakla verdiği
kararda; sendikanın taleplerinin kanunsuz ve
toplu sözleşme uygulamasından mütevellit ol
madığına karar vermiş bulunmaktadır. Fakat
bütün bunlara rağmen muhterem milletvekille
ri, sendika Yüksek Uzlaştırma Kurulunun itti
fakla verdiği bu karara uymamıştır. Onun üze
rine idare mahkemeye gitmiştir, istanbul 13 ncü
Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmiş
tir ve aynı zamanda Çalışma Bakanlığı da
6 günde karara bağlanması gereken bir müra
caatı aynı mahkemeye yapmıştır. Mahkeme
karara varmak için gün tâyin etmiş olduğu hal
de, nedenini bir türlü tesbit edemedik, 13 ncü
Asliye Mahkemesi dâvaya bakmaktan istinkâf
etmiştir. Aynı gün dâva 21 nci Asliye Hukuk
Mahkemesine intikal etmiş, aynı mahkeme yi
ne - sebebini bilmiyoruz halen - istinkâf etmiş
bulunmaktadır. Nihayet istanbul 22 nci Asli
ye Hukuk Mahkemesine iş intikal etmiş, aynı
mahkemenin hâkimi de dâvaya bakmaktan is
tinkâf etmiş, tekrar iş 13 ncü Asliye Mahke
mesine gelmiş, yedek hâkim aynı şekilde asli
hâkim giibi dâvaya bakmaktan istinkâf etmiş
bulunmaktadır. Halen dosya Yargıtay'a inti
kal etmiştir. Yargıtay zannediyorum bugün
- takibetmekteyiz - merci tâyin edecektir, ye
niden hukukî yolların araştırılmasına devam
edecektir.
Sayın arkadaşlarım, hemen şunu arz ede
yim ki, Devlet Denizyolları, yani Denizcilik
Bankası bu sene 122 milyon liralık bir zara
ra uğrıyacaktır. Zarar bilançosu tahminimize
göre 122 milyonla kapanacaktır. Bunun, ge
çen sene 30 milyonu, Deniz iş Kanununun tat
bikatından doğmaktadır, 10 milyonuna yakın
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bir miktarı da 1101 sayılı Emekli Kanununun,
kesenekleri % 6 dan % 14 e çıkaran maddesi
sebebiyledir. Demek ki 40 milyona yakın bir
zarar geçen seneden bu yana kanun tatbikatın
dan doğmuş bulunmaktadır. Ortalama fiyat
lara bakıyorsunuz, hiçbir işyerinde tatbik edilmiyen ortalama ücretler Denizcilik Bankasında
tatbik edilmektedir.
Aziz arkadaşlarım, birkaç misal vermek
isterim. Meselâ Denizcilik Bankasında kaptan,
makinist unvanındakiler en az 1 576 lira al
makta, en fazla da 5 527 lira almaktadır. Kap
tan ve makinist için ortalama ücret 3 086 lira
dır. Kamarot için yine en az 921 lira, en
fazla 2 345 liradır. Kamarot için ortalama
1 458 liradır. Silici için, bir silici en az 1 090
lira almaktadır, en fazla 1 482 lira almakta
dır. Ortalama 1 458 liradır. Ateşçi, kömürcü
en az 1 441 lira, en fazla 2 345 lira, ortalama
1 439 liradır. Çımacı en az 847 lira, en fazla
1 600 lira, ortalama 1 244 liradır. Odacı ve
bekçi, en az 838 lira almakta, en fazla da 1 975
lira almakta, bunlar için de ortalama ücret
1 450 lirayı bulmaktadır.
Şu halde muhterem arkadaşlarım, Denizci
lik Bankası bütün fedakârlığını yapmış bulun
maktadır. Taşıt İş Sendikasının talepleri demin
de arz ettiğim gibi, hiçbir surette kanuna müs
tenit değildir. Toplu sözleşme uygulamasın
dan değildir. Şu halde toplu sözleşme hükmü
ne aykırı Denizcilik Bankasının bir davranışı
bulunmamıştır. Kanuna aykırı bir tutumu bu
lunmamış, ki Yüksek Uzlaştırma Kurulu itti
fakla bu karara varmıştır. Şu halde talepler
tamamen hissidir, tamamen sendikacıların ken
di aralarındaki rekabetten husule gelmektedir.
Şimdi ümidediyoruz ki, Asliye Hukuk Mah
kemesi bir an önce lehte veya aleyhte karara
varsın. Çünkü Anayasa 31 nci maddesinde,
hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içinde dâva
ya bakmaktan kaçınamaz, demektedir. Şu hal
de mahkemelerimizin biran önce karar verme
sini ve bu suretle İstanbul halkını çok yakın
dan ilgilendiren ve ayı zamanda transit geçiş
bakımından, ekonomik bakımdan ehemmiyet
arz eden bir grevin durdurulması icabetmektedir. Sendikacılara hissî davranmamalarını, so
ğukkanlı hareket etmelerini ve ayni zamanda
müzakere için masaya oturmalarını bilhassa
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Sayın Kenan Aral'a mazeretine binaen 20
rica etmekteyiz. (A. P. sıralarından bir millet I
gün izin verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
vekili : Bu sendikaya mı rica ediyorsunuz?)
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
Evet ilgili sendikayı diyorum, tabiî Taşıt
bul edilmiştir.
İş Sendikasını. Bizde 19 tane sendika vardır
muhterem arkadaşlarım. Muhtelif rakamlar ve
4. — Bir tonlantı yılında iki aydan fazla
rilmektedir, şu kadar, şu kadar diye, ama bu
izin alan Bursa Millet vekili Ahmet Dallı'nm öde
uygulamayı yaptığınız takdirde karşınızda 19
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi
tane sendika vardır. Aynı haklar onlar tara
(3/162)
fından da istenecektir. O takdirde yine banka
BAŞKAN — Bir arkadaşımızın izninin yılda
nın sırtına büyük külfetler tahmil edilecektir.
iki ayı geçmesi sebebiyle ödeneğinin verilmesi
Geçen seneden beri devam eden bu ihtilâfın
hususunda bir tezkere vardır, 'okutup tasvip
iyiniyet içerisinde halledilmesini bilhassa arzu
lerinizi alacağım.
lamaktayız. Bunun için de her türlü yardıma,
iyiniyete hazır bulunmaktayız aziz arkadaşla
Genel Kurula
rım.
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde
Şimdi aldığım bir notta da, İstanbul grevi
iki aydan fazla izin. alan Bursa Milletvekili Ah
dolayısiyle İstanbul 13 ncü Asliye Hukuk Mah
met DaJlh'ya ödeneğinin verilebilmesi, içtüzü
kemesinden gelen dosya Yargıtay 9 ncu Hu
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun
kuk Dairesince 4 ncü Hukuk Dairesine veril
kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tas
miş olup şu anda müzakere devam etmektedir.
viplerine arz olunur.
Yargıçlarımızın hakkaniyet içinde karar vere
Ferruh Bozbeyli
ceklerinden emin bulunmaktayız.
Millet Meclisi Başkanı
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Dallı'ya verilen
iznin iki ayı mütecaviz olması sebebiyle öde
BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz.
nek verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
edilmiştir.
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/162)
İBAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.

I
5. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'I nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
Genel Kurula
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasa
nin, (hizalarında gösterilen müddet VG sebep
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının
açılmasına dair önergesi (8/5)
15 . 1 . 1970 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir.
BAŞKAN — Bir genel görüşme isteği var
Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur.
dır. Okutuyorum efendim.
Ferruh Bozbeyli
12 . 1 . 1970
Millet Meclisi Başkanı
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Bursa Milletvekili Ahmet Dallı 90 gün has
Yeteri
kadar krediye sahibolamıyan, mah
talığına binaen 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren,
sulünü idrak edebilmek için bankalar vasıtaTunceli Milletvekili Kenan Aral 20 gün ma
zeretine binaen 14 . 1 . 1970 tarihinden itiba siyle fırsatçılara soydurulan ve her türlü is
tihsal vasıtalarını pahalıya satmalan pamuk
ren,
müstahsıllan, mahsullerini pahalıya maletmekBAŞKAN — Sayın Ahmet Dallı'nm hasta te ve mahsulünden kâr edebilmek için yüksek
lığına binaen 1 . 1 . 1970 tarihinden itibar fiyat istiyen müstahsıllar aradıkları fiyatı da
edilmek üzere 90 gün izinli addedilmesi husu piyasada bulamayınca maliyet fiyatına ve hat
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyurun- tâ maliyet fiyatının altında mallarını satmak
lar... IKabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I mecburiyetinde kalınca zarar etmektedirler.
167 —

M. Meclisi

B : 26

Bu itibarla da her geçen sene pamuk müstahsıllarımız daha çok borçlanmaktadırlar.
Pahalıya mal edilen pamuk ürünlerimize
dünya piyasasında alıcı bulmakta güçlük çe
kildiği gibi, pamuk üreticisinin ürününü değer
pahasına satınalıp piyasayı Devlet adına dü
zenlemesi gereken ve kuruluş gayelerinden bi
risi de bu olan Sümerbank, Adalet Partisi ik
tidara geçtiği tarihten bu yana piyasadan üre
ticiden doğrudan doğruya pamuk alımı 1965
senelerinden öncesine nazaran çok daha az ol
muştur. Sümerbankm, borsadan pahalı fiyatla
çekirdekli ve işlenmiş pamuk alması mecbur
tutulmuştur. Böylece, pamuk müstahsili dahil
deki en güçlü alıcısını da kaybederek bâzı fır
satçı pamuk alıcılariyle başbaşa bırakılmıştır.
Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerine gelince;
pamuk üreticisinin ürününü zamanında almak
için kâfi dererede teşkilâtlandırılmadığı ve
yeteri kadar sermayeye sahibolmadığı gibi, üre
ticiden başka aracıdan da pamuk alımı yap
maktadır.
Bu durum böyle devam edecek olursa, pa
muk üretimi her geçen sene biraz daha azala
cak ve bundan tek gelişmiş sanayimiz olan
hammaddesi pamuk olan Tekstil Sanayimiz za
rar görecektir. Bugüne kadar dünya pazarla
rında Avrupalıların tekstil mamulleriyle, kali
te ve fiyat yönünden rekabet edebilen tekstil
mamullerimiz fiyat yönünden rekabet edemiyecek duruma gelecek ve mühim bir sanayi kolu
muzu da kaybetmiş olacağız. Zira, pamuk üre
ticileri bu şartlar altında pamuk üretimi yapmıyacaklardır. Bunun ilk işareti olarak Çukur
ova'da bu sene pamuk ekimi bundan önceki
senelere kıyasla tahminin fevkinde azalmış bu
lunmaktadır.
Bu durum muvacehesinde tekstil sanayiimi
zin hammaddesi olan, ihracat kalemleri içeri
sinde büyük bir yekûn teşkil eden pamuk ürü
nünün tekrar ihyası ve teşviki hususunda şu
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
1. — Zirai kredi kooperatiflerinin pamuk
üretimi yapılan bölgelerde daha çok yaygın
laştırılması ve kredi hadlerinin yükseltilerek,
ortakları nakit kredi yerine emtia almak mec
buriyetinden kurtarmak.
2. — Bu bölgelerde sulama kooperatifleri
kurulmasına öncelik verilmesi ve yaygınlaştı
rılması.
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3. — Pamuk üretimi yapılan bölgelerde
acele olarak toprak barem değerlerinin rayiç
bedele yakın olarak değerlendirilmesi.
4. — Traktör plasmanlarının zirai kredi ve
pamuk satış kooperatiflerine de verilmesi ve
bu kooperatiflerin anasözleşmelerine göre or
takların traktör almalarının sağlanması.
5. — Traktör ve ziraat âletlerinin, zehir,
gübre dâhil Devlet eliyle ithali.
6. — Pamuk tarım satış kooperatifleri sayı
larının artırılması, bizzat üreticiden alım yap
ması, yeteri kadar malî kaynak sağlanması ve
bu kooperatiflere doğrudan doğruya ihracat
yapmak salâhiyetinin tanınması.
7. — İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbankın, doğrudan doğruya üreticiden pa
muk alması ve pamuk mubayaasına üretim
mevsiminde aralıksız olarak devam etmesi.
Bütün bu arz ettiğimiz hususların pamuk
üretiminin ihyası ve teşviki için lüzumlu olup
olmadığının bilinmesi gerektiğinden, bu mev
zuda Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca
»•enel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Dr. Ali Rıza Güllü
Adana Milletvekili
BAŞKAN — Sayın Adana Milletvekili Dr.
Ali Rıza Güllü tarafından genel görüşme iste
ği ile verilmiş önerge Genel Kurulun bilgileri
ne arz edilmiştir. Gündemdeki yerini alacak ve
sırası geldiğinde görüşülecektir.
6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi. (10/20)
BAŞKAN — Meclis araştırması isteğini ha
vi bir takrir vardır, okutuyorum.
9 . 1 . 1970
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugün ülkemizde arsa ve bina spekülâsyonu
akıl almıyacak ölçülere varmıştır.
Özellikle büyük illerimizde ve sanayi bölge
lerimizde görülen arsa ve bina fiyatlarındaki
astronomik artışlar konunun üzerine önemle ve
süratle eğilmemiz lâzımgeldiğini göstıermejktedir,

M. Meclisi

B : 26

Başta istanbul ve Ankara olmak üzere çeşit
li illerimizde son üç yıl içerisinde bina fiyatla
rındaki artışlar % 200 ün üstüne çıkmıştır.
Ankara'da Kızılay'da iki yıl öncesine göre
bugün bir metrekare arsanın fiyatı onbinlerle
ifade edilmektedir.
Büyü|k illerde, İstanbul ve Ankara'da en sa
de bir konut için bugün 850 - 1 600 lira aylık
kira istenmektedir. Lüks apartman daireleri
nin aylık kiraları her yıl değişmekte; artık,
3 000 - 5 000 lira aylık kirası olan apartman
daireleri Ankara ve İstanbul illerinin belirgin
özellikleri haline gelmiş bulunmaktadır.
Bugün bir büyük ilde aylık kirası 500 - 600
liraya oturulacak bir konut bulmak hayal ol
muştur.
Bütün bu durumlar sorumsuz, kontrolsüz,
geri kalmış bir ülke halidir.
Görülen o ki, İstanbul'da bir yıl içerisinde
bâzı binaların satışlarında % 400 - 500 oranın
da artışlar olmuştur. 1960 yılında İstanbul'un
bir semtinde bir bina 1968 yılındaki fiyatından
% 600 farklı olarak satışa arz edilmiştir.
Yine İstanbul'da 1968 yılında 350 bin liraya
satılan bir arsanın yanındaki aynı büyüklükte
bir arsa için 1969 yılında 2,5 milyon lira is
tenilmiştir. Bu hal bu arsanın bir yıl içeri
sinde % 700 oranında bir fiyat artışı kaydetti
ğini göstermektedir.
Bir başjka örnek de şudur: İstanbul'da bir
başka arsa için 1965 yılında istenen fiyat 325
bin liradır. Bugün bu arsaya istenen fiyat 2
milyon liradır. 6 000 metrekarelik bu yerin 5
yıl önceki imar durumu % 5 dir. Bu nedenle
bu arsada inşaat yapma alanı çok sınırlıdır.
Sonradan yaptırılan değişiklikle bu arsa sanayi
sahası içine aldırtıılmıştır. Böylece imar duru
mu % 5 ten % 60 a çıkanlmıştır.
Bu biçim imar değişiklikleri tek değildir.
Türkiye'nin her ilinde bu işlemlerden yüzlerce
örnek vardır.
Belediyelere, imara kabul ettirilen ve sık
sık değiştirilen haritalar ve imar plânları ile
arsa ve bina fiyatları süratle dalgalanmakta,
artmakta, meydana gelen fiyat farkları spekü
latörlerin ceplerine akmaktadır. Vurgunların
özellikle kanun içi kılıfları bu değişikliklerdir.
Arsa ve bina spekülâsyonu Türkiye'yi mil
yonlar vurma ülkesi haline getirmiştir.
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Türkiye'de, kendi arsasını önce elinden
ucuza kaptırıp sonra değişikliklerle ve ara
cılarla bu arsanın bir yıl içerisinde milyonlara
satıldığını gören yurttaş az değildir, önerge
miz görüşülürken bu konudaki örnekleri ge
niş bir şekilde açıklıyacağız.
Türkiye'de bugün yurttaşlar bir yıl önce İs
tanbul'da Beyoğlu'nda (3,5) milyon liraya satıl
mak istenilen bir binanın bir yıl sonra fiyatının
6 milyon lira olduğunu gazetelerde okumaktalar, çevrelerinde ve yörelerinde görmektedirler.
Türkiye'de bugün yurttaşlar apartman dai
relerinin daha inşa halinde iken metrekaresi
nin (1 500 - 2 000) liraya satıldığına tanık ol
maktadırlar.
Türkiye'de bugün bu düzen arsa ve bina ka
raborsacıları, apartman ve gecekondu ağaları*
inşaat vurguncuları olarak yeni bir sömürü
zümresi meydana getirmiştir.
Bu nedenle,
Arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek,
yurttaş ve ülke sırtından büyük vurgunlar vu
rulmasına son vermek için, durumu öğrenmek,
bilgi toplamak ve buna göre tedbirler getirmek
amacı ile Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
bir Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif
ederiz.
Hayretin Uysal
H. Turgut Boztepe
Sakarya Milletvekili
Sakarya Miletvekili
Çetin Yılmaz
İçel Miletvekili

Mustafa Aksoy
Kırşehir Miletvekili

Fikret Övet
Sinop Milletvekili

Ali Döğerli
Muğla Milletvekili

BAŞKAN — Hayrettin Uysal ve beş arka
daşı tarafından arsa ve bina fiyatları üzerinde
ki artıştan mütevellit Meclis araştırması ya
pılması isteğini hâvi yazı Genel Kurulun bil
gilerine arz edilmiştir. Gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir.
7. — Maliye Bakam Mesut Erez'in Serbest
Malî Müşavirlik kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek 4 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi. (1/35, 4/32)
BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut
Erez tarafından verilmiş, bir geçici komisyon
kurulmasına ait önerge vardır, okutuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
Hükümetçe hazırlanarak Meclisimize sunul
muş bulunan «Serbest Malî Müşavirlik kanun
tasarısı» nm memleketimiz ekonomisi bakımın
dan arz ettiği önem ve müstaceliyete binaen,
biran evvel kanunlaşması için havale edilmiş bu
lunduğu komisyonlardan seçilecek dörder üye
den müteşekkil geçici bir komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Maliye Bakanı
Mesut Erez
BAŞKAN — Takrirde yer alan «havale edil
diği komisyonlar» deyimi Adalet, Maliye, Plân
komisyonlarını kapsamaktadır. Bu komisyonlar
dan müteşekkil 4 er üyeden kurulu bir geçici
komisyona havale hususunu yüksek tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
8. — Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan
Birincioğlu'nun, Gümrük kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan
seçilecek
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (1/155, 4/33)
BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı Birincioğlu tarafından verilmiş bir geçici
komisyon kurulması isteğini hâvi önerge var
dır, okutup tasviplerinize arz edeceğim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Seçimler dolayısiyle hükümsüz kaldıktan
sonra bu kere tekrar görüşülmek üzere Tica
ret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet,
Maliye, Gümrük ve Tekel, Bütçe ve Plân ko
misyonlarına havale edilmiş bulunan Gümrük
Kanunu tasarısının, duyulan âcil ihtiyaçtan
ötürü biran evvel görüşülüp kanunlaşabilmesi
için, önceki Mecliste olduğu gibi, İçtüzüğün
25 nci maddesi gereğince, yukarıda adları ya
zılı komisyonlara seçilecek 3 er üyeden kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine ka
rar verilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim.
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet îhsan Birincioğlu
BAŞKAN — önergede bahse konu mev
zuun Geçici bir Komisyonda görüşülmesine mü
tedair takriri yüksek tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
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9. — Çanakkale Milletvekili
Kemal Bağ el
oğlu ve üç arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, havale edilmiş olduğu komisyon
lardan seçilecek 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (2/228,
4/34)
BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Kemal
Bağcıoğlu, Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün, Bursa Milletvekili İbrahim öktem., Afyon
Karahisar Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu ta
rafından verilmiş bir Geçici Komisyon kurul
ması isteğini hâvi önerge vardır, okutup tasvip
lerinize arz edeceğim.
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesi ve bu kanuna bir
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizin
havale edilmiş olduğu içişleri, Adalet, Anayasa
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer kişi
den kurulu bir Geçici Komisyonda müzakere
edilmesi hususununun Yüce Heyetin oyuna su
nulmasını arz ve teklif ederiz.
16 . 1 . 1970
Çanakkale Milletvekili
Kemal Bağcıoğlu

Kırklareli Milletvekili
Mehmet Atagün

Bursa Milletvekili
İbrahim öktem

Afyon K. Milletvekili
Hamdi Hamamcıoğlu

BAŞKAN — Takrirde bahse konu kanun tek
lifinin geçici bir komisyonda müzakeresi hususu
için geçici bir komisyon kurulmasını Yüksek
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
10. — Ulaştırma Komisyonu
Başkanlığının,
İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçine'nin PTT personelinin bir kısım hizmet
lerinin kıdemlerine sayılması hakkındaki kanun
teklifinin, Genel Kurulun 1 . 12 . 1969 tarihli
12 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/19,
3/160)
BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu Başkanı
Sayın Sadi Binay tarafından verilmiş bir tez
kere vardır, okutup yüksek tasviplerinize arz
edeceğim.
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Yüksek Başkanlığa
Genel Kurulun 1 . 12 . 1969 tarihli 12 nci
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona, İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, PTT personelinin bir kı
sım hizmetlerinin kıdemlerine sayılmadı hakkın
daki kanun teklifinin de kurulmuş bulunan mez
kûr komisyona havalesine delâletlerinizi saygı
larımla arz ederim,
Ulaştırma Komisyonu Bankanı
??adi Binay
Bilecik Milletvekili
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat Öztürkcine tarafından PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkındaki kanun teklifinin kurulmuş
bulunan komisyonda görüşülmesi teklif edil
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Gündemimize geçiyoruz.

V — GÖRÜŞÜLEN İSLER
1. — Emeldi S andıklar iyi e, Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanıma geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 ar
kadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, ihti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kemanlarına lahi hiz
metlerin birleştirilmesi
hakl;ındaki 228 sayılı
Kanunun 10 ncu ma-ddesinin değiştirilmesi ile
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 ar
kadaşının, Emeldi Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık, ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi iş
yerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırılmasına
dair kanun teklifleri ve (Çalışma, Maliye ve Plân
komisyonlarında seçilen 4 er üyeden kurulu 1
Numaralı Geçici Komisyon raporu) (1/88, 2/133
2/33) (S. Sayısı : 10)

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, benim bir önergem vardı, Komisyon Baş
kanı olarak..
BAŞKAN — Sayın Turgut, Riyasetimize ve
rilmiş hiçbir önerge yoktur.
ENVER TURGUT (Kayseri) — Efendim,
ben bir önerge vermiştim.
BAŞKAN — Efendim, önergeniz hangi ko
nuda verilmiştir?
ENVER TURGUT (Kayseri) — 931 sayıl
Kanunun 79 ncu maddesi ile ilgili olarak ver
miştim.
BAŞKAN — Efendim, biz şimdi daha önce
öncelik ve ivedilik kararı verilmiş bir kanunu

müzakere ediyoruz. O da Emekli Sandıkları ile
MMûliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki kanundur,
Hükümet ve komisyon lütfen yerini alsın
efendim,
Efendim, ikinci maddeye ek birinci madde
komisyondan geri gelmiştir. Buna ait yazıyı
okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık
ve ölüm Sigortaları kanunlarına tâbi hizmetle
rin birleştirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun tasansı ve Sa
karya Milletvekilli Hayrettin Uysal ve 23 arka
daşının Emekli Sandılariyle maluliyet ihtiyarlık
ve Ölüm Sigortalan kanunlarına tâbi hizmetle
rin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ile Zongulguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 arkada
şının Emekli Sandıklan ile Maluliyet İhtiyarlık
ve Ölüm Sigortalan kanunlanna tâbi iş yerlerin
de geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bir maddenin
kaldı
rılmasına dair olan kanun teklifleri Ge
nel Kurulun 12 . 1 . 1970 tarihli 24 ncü
birleşiminde ek birinci madde ile geçici madde
üzerinde verilen önergeler muvacehesinde, mez
kûr maddelerin tekrar Komisyonumuzda göz
den geçirilmesinin istenmesi üzerine 13 . 1 . 1970
tarihinde Geçici Komisyonumuz Çalışma Bakanı
ve T. C. EmeMi Sandığı temsilcisi de hazır olduklan halde müzakere olundu.
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Ek birinci madde üzerinde Kayseri Milletve
kili Enver Turgut ile Zonguldak Milletvekili
Cahit Karakaş'm ortaklaşa verdiği önerge üze
rinde «Ek birinci madde : Sigorta kanunlarına
tâbi işlerden T. C. Emekli Sandığına tâbi görev
lere geçenlerin sigorta primi ödemek suretiyle
geçen hizmet süresinin tamamı, emeklilik kese
neğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınır.
1046 sayılı Kanun (Açık aylıklarına ait hük
mü hariç) kapsamına girenler hakkında aynı
kanuna göre yeniden intibakları yapıllmak su-'
retiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları tesbit
olunur, «şeklinde Komisyonumuzca kabul edil
miştir.»
Geçici madde üzerinde Kayseri Milletvekili
Enver Turgut Zonguldak Milletvekili Cahit Ka
rakaş'm ortaklaşa vermiş oldukları önerge üze
rinde Komisyonumuzca yapılan müzakereler ne
ticesinde önergenin aşağıdaki şekilde aynen ka
bulünde Komisyonumuzca karar verilmiştir.
«Geçici Madde : Halen T. C. Emekli Sandığı
na tâbi görevlerde çalışanların, sigorta kanunüarma tâbi işlerde geçmiş hizmetleri hakkında ek
birinci ve ek ikinci madde hükümleri uygula
nır.»
Bilecik Milletvekili Sadi Binay ve üç arka
daşı tarafından geçici madde ile ilgili olarak ve
rilmiş olan önerge Komisyonumuzca kabul edil
memiştir.
Zonguldak Milletvekli Cahit Karakaş ile Zon
guldak Milletvekili Hüseyin Baytürk tarafından
kanun metnine geçici ikinci bir maddenin ilâve
edilmesini öngören önergeleri üzerinde yapılan
müzakereler neticesinde böyle bir maddenin met
ne ilâvesi uygun görülmemiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Ankara
Adana
Turgut Toker
Şevket Yılmaz
Kâtip
îzmir
Ağrı
Burhanettin Asutay
Abdulkerim Bayazıt
Çanakkale
Çorum
Zekiye Gülsen
Arslan Topçubaşı
Eskişehir
İstanbul
M. ismet Angı
Bahir Ersoy
Ek madde I in son
fıkrasına müstenkifim

Kars
Kemal Okyay
Kütahya
Mehmet Ersoy

Kayseri
Enver Turgut
Siirt
Mehmet Nebil Oktay

BAŞKAN — Ek Madde 1 i okutuyorum.
«Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi iş
lerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle
geçen hizmet sürelerinin tamamı, emeklilik ke
seneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara
alınır.
1046 sayılı Kanun (açık aylıklarına ait hük
mü hariç) kapsamına girenler hakkında aynı
kanuna göre yeniden intibakları yapılmak su
retiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları tes
bit olunur.»
BAŞKAN — Ek madde üzerinde görüşmek
istiyen?.. Buyurunuz Sayın Karakaş.
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım; huzurunuzda bu
gün konuşulmakta bulunan 228 sayılı Kanunun
tadilini öngören kanun teklifimiz haddizatın
da büyük bir mağduriyete uğramış bulunan
ve uğramakta devam eden gerek devlet sektö
ründe ve gerekse özel sektörde çalışan pek çok
hizmetliyi ilgilendirmektedir.
Maalesef, 228 sayılı Kanunun tatbikatında
sigortalı hizmetlerden Emekli Sandığına bağlı
hizmetlere geçenlerin sigortada geçen müddet
leri sayılmadığı gibi, aynı zamanda sigortada
geçen müddetlerinin Emekli Sandığında inti
bakında da nazarı itibara alınmadığı bir ger
çek olarak karşımıza çıkmış ve bunu düzelt
mek için huzurunuza bu kanun teklifini getir
miş bulunuyoruz.
Bu kanunun mevzuubahis ek birinci mad
desinde, sigortada geçen hizmet müddetlerinin
Emekli Sandığına geçildiğinde intibaka sayıl
ması öngörülmektedir. Yalnız Geçici Komisyon
tarafından kabul edilmiş bulunan ek birinci
maddeye göre, «sigorta primi ödemek suretiyle
geçen hizmet süreleri» tâbiri yer almış bulu
nuyor. Haddizatında sigorta kanunlarına tabi
olarak iş yerlerinde hizmet gören ve fakat si
gorta primi ödememiş bulunan pek çok hizmet
li bulunduğu halde, sigorta primi ödemediği
müddetlere ait borçlandırma kabul edilmek
tedir. Eğer komisyonca kabul edilmiş bulunan
ek birinci madde, sigorta primi ödemediği hal-
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de, borçlandırmak suretiyle, geçen sigortalı
müddetleri de kapsıyorsa bu ek birinci mad
de bizim de istediğimiz gibi gayesine eriş
miş olacaktır. Bu hususun hassaten komisyon
tarafından tavzih edilmesine ihtiyaç duymak
tayım.
Ayrıca, «Sigorta kanunlarına tabi işler
den» ifadesi ile sigorta kanunlarına tabi ola
rak geçen «E» cetveli personelinin de kasdedilip edilmediğinin tavzihen izah edilmesi ge
rekmektedir.
Bizim anlayışımıza göre, «Sigorta kanunla
rına tabi işler» derken, 506 sayılı Kanunun ifa
de ettiği gibi iş akdi olmasının zarureti herhal
de kastedilmek istenmiyor. Yani 506 sayılı Ka
nun, tşçi Sigortalarının emekli aylığı bağlana
bilmesi için bir iş akdini zaruri görmektedir.
Halbuki, gerek 4/10195 sayılı Kararnameye gö
re ve gerekse diğer kararnamelere göre, çalı
şıp ta iş akdi olmıyan ve fakat sigorta kanun
larına giren ve Sosyal Sigortalara prim ödiyen pek çok personel bulunmaktadır. Bunların
da ek madde 1 gereğince aynen sigorta pri
mi ödemiş veya borçlanmak suretiyle sigorta
ya hizmet etmiş elemanlar olarak kabul edil
mesi zaruri bulunmaktadır. Bu noktaların bu
ek maddede tavzihi gerekir.
Bunun için söz almış bulunuyorum, hepini
ze saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen... Yok.
Bu hususta verilmiş dört takrir vardır. Takrir
lerin verilmesi üzerine komisyon maddeyi tak
rirlerle beraber geri almıştır.
HÜSEYİN BAYTÜEK (Zonguldak) — Ben
söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım, Cahti Kara
baş Beyle 228 sayılı Kanunun tadiliyle ilgili
tasarıya aşağıdaki metnin geçici 2 nci mad
de olarak ilâvesini arz ve teklif etmiştik. Ko
misyon, az evvel bu maddemizin kabulünü red
detmişlerdir. Tahmin ediyorum kâfi derecede
vuzuha kavuşmadığındandır, müsaadenizle şim
di onu Yüksek Heyetinize arz edeceğim.
Ekim 1958 yılma kadar 3659 sayılı Kanuna
göre çalışan yeraltı teknik elemanları, Türki
ye Emekli Sandığı Kanununun, Türkiye Cum
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huriyeti Emeldi Sandığının 5434 sayılı Kanu
nuna göre yeraltında çalıştıkları günler puvantaj edilmişlerdir. Ekim 1958 den, 16.5.1966 ya ka
dar, Bakanlar Kurulunun 4/10195 sayılı Ka
rarnamesini değiştiren 6/6308 sayılı Kararname
sine kadar yedi sene gibi bir müddet içinde,
yeraltında çalışan teknik elemanlar, 10195 sa
yılı Kararnamenin yeraltına giren teknik ele
manları puvantaj eder bir maddesi olmadığı
için puvantaj edilmemişlerdir. Ancak bunlar
yeraltına girdikleri için «ağırlık zammı» diye
bir zam almışlardır. 10195 sayılı Kanunun 1966
da tadil edilmesiyle, yeraltına bir zam tanınmış
tır ve bu zammı alacaklar puvantaj a tekrar
tabi tutulmuşlardır.
Şimdi burada üç madde vardır:
3659 sayılı Kanuna göre çalışmış, Emekli
Sandığına göre puvantajları tutulanlar; 4/10195
sayılı Kanuna göre çalışmış fakat puvantajla
rı tutulmamış ama puvantaj yerine geçecek
ağırlık zammı almış olan teknik elemanlar;
16 . 5 . 1966 tarihinden itibaren yine Ba
kanlar Kurulu karariyle değiştirilen 10 ncu
maddesine göre yeraltında daha fazla bir hak
almalarını öngören kararnameye göre puvan
tajları tutulanlar...
Bu üç devrenin birleştirilerek, Emekli San
dığına tabi görevlerde iken geçen aynı nite
likteki süreler birleştirilmek suretiyle, 506
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren
1186 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (C) ben
dine karşılık olarak toplanılmasını ve bu kanu
na ilâvesini teklif etmiştik. Reddedilen kanun
budur. Bunun, tekrar bir ek madde olarak ilâ
vesini Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın
üye?... Yok. Takrir sahiplerinden bir hususu sor
mamız gerekiyor: Komisyon metni geriye alıp
tadi'l ve ek bir fıkra da eklediğine göre, acaba
takrirlerinin oylanmasını bu metne rağmen ar
zu ediyorlar mı, yoksa geriye mi alıyorlar?
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Yapmış
olduğum izalhat muvacehesinde eğer Komisyon
sormuş olduğum hususları tavzih ederlerse, ka
tılırız.
BAŞKAN — Yani takririnizi geri alacaksı
nız.
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Buyurun Sayın Toker.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem milletvekilleri;
Komisyonumuzca müzakere edilip karara
bağlanan ilgili kanun teklifiyle alâkalı madde
nin müzakeresi sırasında şu hususu bir kere da
ha belirtmekte fayda görüyorum:
Bir kere bu teklif, Emekli Sandığına bağlı
kurumlarda çalışanların hizmet süreleriyle si
gortalarda sigortaya tâbi kurumlarda çalışanla
rın hizmet sürelerini tevhideden bir kanun tek
lifi.
Bu itibarla 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nunuyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun temel maddelerinde herhangi bir değişikliği
bu teklifle yapmak mümkün değil.
İkincisi; her iki temel kanun, bu teklif mü
zakere edilirken nazarı itibara alınmış olsa, esa
sen arkadaşlarımızın önerge vermek suretiyle
birçok teklifte bulunmaları da önlenmiş olacajk
idi.
Şimdi Sayın Karakaş arkadaşımın belirttiği
(hususa arzı oevaıbedeyim :
Esasen bu ek 1 nci madde 4/10195 sayılı Ka
rarnameye tâbi olarak, onun statüsü dâhilinde
çalışan hizmetleri, teklifin diğer maddelerinde
ki sarahate göre, sigortalara prim ödenmiş ol
mak kaydiyle şümulü içine almaktaJdır. Bunda
herhangi bir şüpheye mahal olmamak gerekir.
Yeraltı hizmetlerinde çalışanlar için de, 506
sayılı, Sosyal Sigortalar Kanununu tadil eden
899 sayılı Kanunda emeklilik bakımından yer
üstü hizmetlere nazaran esasen leblerine farklı
bir şekil getirilmiş bulunmaktadır. 5 000 işgü
nü çalışmış olmak ve bu 5 000 işlgünıünün 1 800
gününü yaraltı hizmetlerinde geçirmiş olmak
kaydiyle, 55 yaşı beklemeden 50 yaşında emek
liye sevk edilmeleri ve yine 228 sayılı Kanunu
taJdilen getirilmiş bulunan ve halen müzakereye
konu olan teklif kabul edildiği takdirde, bu
teklifin hükümlerimden de böylece farklı bir is
tifade ve menfaatlenme imkânı mevcuttur. Say
gılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Geçici Komisyon Başka
nı Toker'den bir husus rica ediliyor Başkanlık
ça: Sayın Âdil Yaşa ve Sayın Nimet Ağaoğlu
aynı mealde Riyasete takrir vermek sureltiyle
sizden bir hususun tavzihini istemektedir: «Ek
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madde ile ilgili aşağıda yazılı hususun Komis
yonca cevaplandırılmasını rica ederiz.» diyor
lar: «506 sayılı Sigorta Kamımı ile 228 sayılı
Kanun kapsamına alınmış olan millî bankalar
daki memurlardan T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tâbi bir kuruluşa geçmiş olanlara bu mad
dede kabul edilen üki nisbetten hangisi uygula
nacaktır?»
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT
TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, son cüm
leyi anlıyamadraı, iki...
BAŞKAN — iki nisbetten. Bu maddede ka
bul edilen iki nisbetten hangisi uygulanacak
tır?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT
TOKER (Devamla) — Nisbetlerden ne kastedil
diğini anlamaya Hhtiyaç var. Arkadaşım tavzih
ederlerse daha sarih bir cevap verme imkânına
sahibolacağım.
BAŞKAN — Takrir sahipleri buradalar mı
efendim?
NİMET AĞAOĞLU (Muş) — Buyurunuz
efendim.
BAŞKAN — Nisbetten kasdınızı izah eder
misiniz?
NİMET AĞAOĞLU (Muş) — Efendim, birisi
tam hizmet, birisi de 2/3 nisbetinde hizmet; bun
lardan hangisi tatbik edilecektir?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT
TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, hemen arz
edeyim, durum anlaşılmıştır. 2/3 şeklindeki,
daha evvel Komisyonumuzca kabul edilmiş, ka
rara bağlanmış olan husus tamamiyle kaldırıl
mıştır. Tam hizmet esası nazarı itibara alına
caktır ve tam hizmet esasından istifade ede
ceklerdir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Karakaş, Sayın Komisyon Başkanının
beyanından sonra bir diyeceğiniz var mı efen
dim?
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Takriri
mizi geri alıyoruz.
BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz.
Takrir geri verilmiştir.
Sayın Enver Turgut'un bir takriri vardır. Bu
takririn altında «Tedvin edilen madde sarahati
karşısında, Devlet Demiryolları için ayrı bir
hüküm ihdasına mahal yoktur.» denmektedir.
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ENVER TURGUT (Kayseri) — Takririmi rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilI mistir.
geri alıyorum.
Geçici madde, Komisyondan gelmiş ve ted
BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz.
Sayın İsmet Angı'nın bir takriri vardır. Ken vin edilmiştir, okutuyorum :
MADDE 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki
dileri burada olmadığı için beyanını alamıyacageçici madde eklenmiştir.
ğız. Takriri okutup oyunuza arz edeceğiz.
GEÇİCİ MADDE — Halen T. O. Emekli SanBaşkanlığa
Ek birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadi ; dığma tabi görevlerde çalışanların, Sigorta kaı nunlarma tabi işlerde geçmiş hizmetleri hak
lini arz ve teklif ederim.
kında ek birinci ve ek ikinci madde hükümleri
Eskişehir
uygulanır.
İsmet Angı
BAŞKAN — Sayın Enver Turgut ve Sayın
«Ek birinci madde: Sosyal Sigortalara tabi i
I
Karakaş'm
bu hususta verilmiş bir takriri var.
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere
i
Son
gelen
tedvin
şekline göre, takrirlerinin oygeçenlerin sigorta kapsamına giren hizmet süre
lerinin tamamı emeklilik keseneğine esas aylık | lanmasmı istiyorlar mı efendim?
larının tesbitinde nazara alınır.
1046 sayılı Kanun (Açık aylıklarına ait hük
mü hariç) kapsamına girenler hakkında aynı ka
nuna göre yeniden intibakları yapılmak sure
tiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları tesbit
olunur.»
BAŞKAN — Komisyonca, son vâki olan ted
vin karşısında bu teklife Komisyon katılıyor
mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Teklife Hükümet katılıyor
mu?
ÇALIŞMA BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Teklife Komisyon ve Hükümet
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
Sayın Hilmi işgtüzar, Komisyonun izahatı
karşısında takririnizin oylanmasını arzu ediyor
musunuz efendim
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Takririmi geri
alıyorum, efendim.
BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz.
Komisyonca son tedvin edilen ek maddeyi
tekrar okutup, madde ile birlikte oylarınıza arz
edeceğim.
(Ek madde 1 tekrar okundu.)
BAŞKAN — 2 nci maddeyi ek madde 1 ile
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi ek 1 nci madde ve ek 2 nci
madde ile birlikte tekrar oylarınıza arz ediyo

I

j
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Takriri
j geri alıyoruz.
i
ENVER TURGUT (Kayseri) — Takriri geri
' alıyoruz efendim.
BAŞKAN — Takrirler sayın takrir sahipleri
ı tarafından geri alınmıştır.
Madde 3 e geçici madde eklenmiş bulunmakj tadır. Okunduğu şekli ile oylarınıza arz ediyoI rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
i edilmiştir.
I
Komisyonun okunan raporunda, Sayın Kara| kaş ve Sayın Baytürk tarafından verilmiş, geçici
j madde ilâvesi hususunda teklifleri vardır. Ko| misyon raporu ile bu geçici maddeye lüzum ol! madiği ifade edilmektedir.
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Takri| rimizi geri alıyoruz efendim.
|
BAŞKAN — Takrirlerinizi geri alıyorsunuz,
| peki efendim.
Sayın Kâzım Coşkun, Sayın Yıldırım, Sayın
Binay tarafından verilmiş bir takrir vardır.
I Takrir sahiplerinden kimse var mı efendim?
; Yok. 'Takriri okutup oylarınıza arz edeceğim.
I
|

Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte bulunan 228 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki,
Geçici Komisyonca kabul edilen kanun teklifiI ne aşağıdaki geçici maddenin daha eklenmesini
arz ve teklif ederim.
Ankara
Ankara
M. Kâzım Coşkun
F. Nuri Yıldırım
Ankara
Bilecik
! Şerafettin Yıldırım
Sadi Binay
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«GEÇİCİ (HADDE : Halen özel okullarda
öğretmen olanların, 1 . 1 . 1950 tarihinden
önce özeli okularda öğretmenlikte 'geçen hiz
met süreleri, 23 . 10 . 1969 gün ve 1186 sayılı
Kanunun geçici 3 noii maddesi esasları dâ
hilinde borçlandırıilmak suretiyle, Sosyal Sigor
talarda geçen 'hizmetleriyle 'birleştirilir.»
BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor
mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKEE (Ankara) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — -Hükümet katılıyor mu «fen
dim?
ÇALIŞMA BAKANI SSYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kalbul etoniyenler... Kalbul edilmemiş
tir.
4 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 4. — 228 sayılı Kanunun 7, 9, 11,
.1.4 gsçiei 1 ve igeçiei '2 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmışiiır.
'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istıyen var om? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşında yürülüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde Sayın Enver Tur
gut, buyurunuz efendim.
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem mille t vekilleri.
Şu anda görüşülmıüş ibulunan 223 sayılı Ka
nunun tümü, memleketimizde iki şist emde çalı
şan, gerek Sigortaya bağlı sigortalı cllarak ve
gerekse Emekli Sandığına tabi işyerlerinde ça
lışanların (hikmetlerini birleştirmiş bir kanun
dur. Türkiye'de çalışanlar, bu kanunun çıkma
sını sabırsızlıkla beklemişlerdir.
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Bu kanunun çıkarılmasında, gerek Yüksek
Heyetinizin ve gerekse Sayın Hükümetin gös
termiş olduğu ilgiden ve çalışmalardan dolayı
kendilerine teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar).
BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 'Kanun teklifi Meclisi
mizce kaibul edilmiştir.
2. — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (2/1) (S.
Sayısı : 9) (1)
BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Gündemin, bir defa görüşleoek işlerin, 1 nci
sırasında bulunan, «Cumhuriyet ıSenıaıiosu idare
amirlerinin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli 'cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi» irin, bütün irçltere takdimen ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Sakarya
Nuri Bayar
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın üye var mı? Yok. Takriri oylarınıza
arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Bü
tün işlere takdimen görüşülmesi kabul edilmiş
tir.
Gerekçenin okunup okunmaması hususunu
oylarınıza arz edeceğim. 'Gerekçenin okunmasını
arzu edenler.. Etmıiyenler.. Okunmaması Yük
sek Genel Kurulca kaibul edilmiştir.
Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye
var mı?. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kaibul edenler.., Kabul etmiyenler,.
Kabul edilmiştir.

(1) 9 S, Sayılı basmayazı tutanağın şo-.
vuna eklidir,
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
Madde 1. — 1969 yıllı Bütçe Kanununa
'bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhuriyet Se
natosu kısmının 12.000 nci bölümünün 12.911 nci
(Avrupa Konseyi AssamTole ve Daimî Komisj^onlarına iştirak edeceklerin yollukları) mad
desine (100 000) lira ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek
istiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyen
ler... Kaimi edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler..
Kabul edilmiştir.
Kanunun 'tümü üzerinde görüşmek istiyen
sayın üye var mı? Yok. Kanun tasarısı açık
oylarınıza arz edilecektir. Açık toy, kürelerin
sayın üyelerin oturdukları yerde gezdirilmek
suretiyle istihsal olunacaktır.
3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununu
ek kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve Te
kel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve Plân
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (1/158) (S. Sayısı : 16)
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü gelen kâğitlarm raporlar kısmında
"bulunan 16 sıra sayılı 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa ek kanun tasıarısmın gündeme
alınarak gündemdeki diğer işlere takdimin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Maliye Bakanı
Kütahya
Mesut Erez
BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Şe
ner, buyurunuz.
— 177
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AHMET SENEK (Trabzon) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; dolaplarımıza
halen atılmasının mümkün olmadığını zannet
tiğim bu Ihusııs gellen evrak msyanmda önünüzde görülmektedir. Bunun gibi önemli vs hayaLÎ
bir kanun, şimdi arkadaşlarımızın çek aa bu
lunduğu bir sırada, grupların sözcüleri bu ko
nuda ısöyliyeceklerini tesbit etmeden görüşül
mesin. Daha iyi bir şekilde bu kanunun çık
masını temin sadedinde, lütfetsin Sayın Vakil,
bu önergesini geri alsın. Aksi takdirde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışınailarına
yeni başladığımız bu anlarda bu gibi âni ge
lecek kanunların karşısında oluruz. Bu kanun
ların yanında olmak elbetie memleketin hayrı
nadır. Burada bulunan her üye «Bu kanun bir
maddedir, iki maddedir» diyecekler belki. Ar
kadaşlar, bir maddedir ama bu menıiliekette Ba
kanlar Kuruluna verilen bir yetkidir, Gider
Vergilerini artıracak bir kanundur, önemli bir
kanundur. Bu memleketin ekonomisin a tesir
edecek, bütçesine tesir edecek, sosyal hayatına
tesir edecek olan bu kanunun, gelen evrak meyanında kaydedilen bu kanunun derhal, önce
likle ve ivedilikle alınıp görüşülmesi ve bu şokilde, gümrükten mal kaçırırcasına, çıkarümaisına taraftar olmayınız. Taraftar olmamak da
elinizdedir. Saygılar sunarım, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Ülker,
buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, Saym Şener'in de ifade ettikleri
gibi, her ne kadar önümüze getirilen kanun
dört maddeden ibaret ise de, gayet önemli
dir. Gider Vergisi gibi önemli bir verginin bir
misline kadar artırılması yetkisini ve aym za
manda stokların tesbiti hükümlerini taşımakta
dır.
Bizim İçtüzüğümüzün 101 nci maddesi «Hi
lâfına Heyeti Umumiyenin kararı olmadıkça
hiçjbir kanun lâyihası veya teklifi bastırılıp
azaya dağıtıldıktan en az 48 saat geçmeden
müzakere edilemez» hükmünü taşımaktadır.
Bu maddeden de anlaşıldığı veçhile, an
cak, memleket için hayati ehemmiyeti olan,
geçirilecek birkaç saatin telâfi edilmez zarar
lar doğurması muhtemel olaylarda, Heyeti
Umumiyenin kararını almak şartiyla, böyle
bir zaman; 48 saat geçmeden kanunun müzake
resine izin vermektedir.
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îasarı, bizim dolaplarımıza bugün atılmış
tır. Aradan 48 saat geçmemiştir. Hiçbir ciddî
selbep yoktur, aceleliği icabettirecek. Evet,
mühimdir, bütçenin geliri ile ilgilidir, doğru
dur, ama bunun Pazartesi günü konuşulmasiyle
ibugün konuşulması arasında memleketin kayIbedeceği hiçbir şey mevcut değildir. Bu se
beple, bu kadar önemli bir kanunun 48 saat
geçmeden konuşulmasının reddedilmesini istir
ham ediyorum.
Zaten böyle bir kanunun çoğunluğun, ye
ter çoğunluğun bulunduğu bir Mecliste ko
nuşulması esastır, ehemmiyetine binaen. Vatan
daşa vergi getirecek, yük getirecek bir konu
nun sağlam nisap içinde konuşulması yerinde
ulur.
Bu sebeple istirham ediyorum, lütfetsinler
Sayın Bakan, bugün geri alsınlar önergeleri
ni, Pazartesi günü bunun konuşulması müm
kün olur. Saygılarımla.
MALÎYE BAKANI MEISUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, takririmi geri alıyoyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı takrir
lerini geri alıyorlar.
Geri alma sebe'bi çoğunlukla ilgili olmayıp,
sayın milletvekillerinin meseleyi esaslı tetkik
etmelerine imkân vermek yönündendir.
4. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkımda ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/U1) (S. Sayısı : 15) (1)
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bir diğer takrir vardır, okutuyo
rum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin 15 nci sırasında bulunan, 1969
Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarı
sının önemine binaen gündemdeki diğer işlere
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
Maliye Babanı
Kütahya
Mesut Erez
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Takriri oyları(1) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
^eklidir.
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niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Raporun okunup okurimiamasını oylarınıza
sunuyorum : Okunmasını arzu edenler... Arzu
etmiyenler... Genel Kurulca okunmasına lüzum
görülmemiştir.
Kanunun tümü üzerinde, Sayın Hilmi Okçu,
buyurunuz.
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; sık sık gelen kanunlardandır demJiyecieğim, ama her sene gelen kanunlardandır
diyeceğim.
Gerekçtesl şudur : Bu tahviller; bu istikraz
tahvilleri halkımızın, müesseselerimizin alâkası
na mazhar olmuştur denir ve kısa zamanda sa
tılmış olduğundan bahsedilir. ıSayın Maliye Ve
kili de radyoda çıkar, teşekkür ederler.
Evet, umumiyetle her bütçenin sonunda 500
veya 600 milyonluk tahvil oluyor, ama gerekçe
ile fiiliyat birbirine uymamaktadır. Gerçi bun
ların müddeti vardır, yüzde 6 faizlidir; bunla
rın fiili 'satışları daha çok bankalar yönünden
olıur, bankalara satılır. Buna mukablil birçok şu
belerde, bilfarz ticaret erbabı kredi alırken,
5 bin, 15 bün veya 20 bin lira kredi alırken, ban
kalar; «tahvil var» diyerek bunu almak kayı't
ve şartını ileri sürer. Bu bir vakıadır, fiilî ha
yatta ve serbest hayatta görülür.
Gerekçe; tahvilin çıkanlmaisiyle madde ara
sında biraz tatlılık, cana yakınlık arz etmiyor.
Bundan sonra gerekçeleri daha tatlı hazırlarlar
sa, daha çok memnun olacağız. Fikirlerim ve
mâruzâtım bundan ibarettir.
Teşekkür ederim, efendim.
BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurun
efendim.
MEHMET SALİH YILDIZ (Van) — Sayın
arkadaşlarım, 1969 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü
maddesiyle ödenek ve gelir miktarı arasındaki
600 milyon liralık açığın iç istikrazla karşılana
cağı doğrudur, böyle öngörülmüştür.
Raporda da belirtildiği gibi, daima bu gibi
tasarılar malî yılın son ayında getiril
mekte ve bu son ayda getirildiği için
gerek satış, gerekse ödemeler yönünden bir
çok müşküâtla karşı karşıya kalınmakta-
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dır. Bu sefer bu tasarı her ne kadar, geçen
yıllara nislbeten biraz daha öncelikte getirilmiş
ise de, yine de geç kalınmış kanaatindeyiz. Şöy
le ki, buradan çıktıktan sonra Cumhuriyet Se
natosuna da gidecek, esasen malî yılın sonuna
da çok zaman kalmış değildir.
Bu sebeplerle, istikrazlara ait kanun tasa
rılarının bütçe ile beraber geçirilmesi ve tahvil
lerin de, Maliyenin paraya şiddetle ihtiyacı ol
duğu aylarda piyasaya arz olunması son dere
cede uygun bulunur. Bundan sonraki tatbika
tın bu şekilde olmasını temenni etmekteyim.
Kaldı ki, bu tasarı ile açığın sanki, sadece
603 milyon liradan ibaret olduğu anlaşılmakta
dır. Halbuki yıllık programlardan ve yeni büt
çe gerekçesinden öğrendiğimize göre açık 3 mil
yar lira civarındadır. Hele geçen yıllara ait
bütçe açıklarının inzimamı ile Hazine açığının
5 milyar lira civarında olduğu bir gerçektir.
Bu gibi iç istikraz tedbirleriyle bu kadar
büyük a ç ı k t a n kapatılması ve bu güç duru
mun atlatılması mümkün değildir. Binaenaleyh,
çok âcil ve ciddî tedbirlerin alınmasına ihtiyaç
vardır.
Son derecede ümit verici görünen Sayın
Maliye Bakanımızın, bu ciddî tedbirleri getire
ceğinden ve maliyemizi her balkımdan bu sıkın
tıdan kurtaracağına inanmak istiyoruz.
Bu gibi tasarıların zamanında getirilmeme
sinin diğer bir mahzuru da ortadadır. Şöyle ki,
ya Merkez Bankasına başvurulmakta, yahut
birçok ödemeler zamanında yapılamamaktadır,
sıkışık anlarda. Nitekim bugün çok zaruri olan
istihkaklar ödenememektedir. Bütün bunlar;.bu
gibi tedbirlerin alınmasında geç kalınmış olma
sından mütevellittir.
Temennimiz odur ki, hem ciddî tedbirler
alınsın, hem de bu gibi teklif ve tasarılar zama
nında getirilsin, Bunu üm'idetmekteyim. Say
gılarımla.
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, tasarının tümü
hakkında, buyurun.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; istikraz tahvilleriyle
ilgili tasarı üzerinde görüşlerimizi bendeniz de
kısaca arz etmek için söz aldım.
Bütün memleketlerde bu yollara başvurul
duğu için bunun aleyhinde bulunmak istemiyo
ruz. Yalnız bir arkadaşımızın da ifade eyledik-
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leri veçhile, istikraz tahvillerinin çıkarılacağı
zamanın gayet iyi bir şekilde seçilmiş olması ge
rekir. Biz, bu kanun tasarısının aleyhinde ol
mamakla beraber, bu yönüyle yerinde ve zama
nında getirilmiş bir tasarı olmadığını, bundan
sonra yapılacak icraatlarda, bilhassa halka hitabedecek şekilde çıkarılacak istikraz tahvilerinin halkın ekonomik gücüyle ilgili zamanın
seçilmesinin yerinde olduğuna işaret etmek is
tiyoruz.
Esasında 600 milyon liralık açığın istikraz
tahvilleri voliyle kapatılmış olması keyfiyeti de
bir mâna ifade etmez. Basiretli tutumuyla, Ma
liyede, zamanında iyi iş yapmış olan Sayın Ma
liye Vekili arkadaşımızın bundan sonra alacağı
tedbirlerle açığın kapatılacağına emin bulun
maktayız.
Yalnız, istikraz tahvilleri geçici tedbirler ol
duğu için, bunun yerine Maliye Bakanlığının
daha ziyade halka açık anonim şirketleri teşvik
ve tahrik edici mahiyette, yani halkın kârlı iş
lere ortak edilmesini sağlayıcı hisse senetleri
nin tahvilât şeklinde halka sunulmasının çok
daha yerinde olacağını burada işaret etmeye
mecburuz. Çünkü ileri gitmiş olan memleketliler
de halkın ekonomik güce kavuşabilmesi istik
raz tahvilleriyle değil, hisse senetleriyle olmuş
tur. Büyük şirketler, holditıgiler - Vehbi Koç'un
bile mâlik oldukları şeyler sadece kendilerine
dönüktür, halka açık değil - yani halka açık kuru
luşlarla halkın millî gelirden esaslı şekilde fay
dalanmasını sağlamak ve halkın ekonomik ya
pısında, güçlenmesinde onlara yardımcı olacak
şekilde yeni ekonomik te^dlbidierle hisse senetle
rinin ihracedilmesıi yollarının aranmasını biz
daha olumlu karşılıyoruz. Sayın Maliye Baka
nımızın, önümüzdeki dönemlerde bu yönlerin
de araştırılnaaisında gayret sarf etmesini bil
hassa temenni eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçal.
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşla
rım, bir hususu açıklamak için huzurunuza gel
dim.
Kanunun Meclise geç sevk edildiği idda edil
mektedir. Oysa ki kanun 2 . 4 . 1969 tarihinde
Meclisimize sevk edilmiştir, ondan sonra, ma
lûm, seçimler dolayısiyle Meclis tatile girmiştir
ve kanun tasarısı kadük olmuştur.
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İkinci defa ise 2 . 11 . 1969 tarihinde Mecli
simize sevk edilmiştir ve şimdi görüşülmekte
dir. Dolayısıiyle hakikaten bir gecikme olmuşsa
bunda hükümetin ve Maliye Bakanlığının her
hangi bir kusuru bahis mevzu değildir. Seçim
ler dolayıs'iyle kanunun görüşülememesi ve kadük olması buna sebebolarak aranmalıdır.
Teşekkür ederim, maruzatım bundan ibaret.
BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?.. («Var» sesleri) Lüt
fen oylarını kullansınlar.
Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen
başka üye var mı?.. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
arz ©diyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul1 edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
1969 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — Hâsılı 1969 bütçe yılında yapı
lacak yatırımların finansmanında kullanılmak
üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kalkınma
istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istıiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul
'edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun gereğince yapılacak
istikraz için hâmiline yazılı talhvil Jhracolünur.
Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istliyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
'edilmiştir.
Madde 3. — Tahvillerin itfası, borsada başabaşitan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe
buradan satınaJlma yolu ile, başabaş bulmuş ve
ya aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek
suretiyle yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 4. — Bu tahviller ihraç tarihinden
itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye ta
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bi tutulamaz, tesbit edilen esaslar değiştirile
mez. Bu tarihten sonra keyfiyet hükümetçe 3
ay önce ilân edilmek suretiyle her hangi bir
faiz vâdesinde tedavülde kalmış olan tahville
rin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken
ödem'e yapılabilir, veya bu tahvillere uygulana
cak esaslar değiştirilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul
edilmiştir.
Madde 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri,
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları
ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve is
tikraza ilişkin diğer işlemler, istikrazın tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden
muaftır.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanun gereğince çıkarılacak
olan tahviller; genel ve katma bütçe ile idare
olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri;
belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ile
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları ar
tırma eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak
itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur.
Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerinle aidolur. Bu taihviller Hazinece satılmış ve satılacak
olan Millî Emlâk bedellerinim ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 7. — Bu istikraza ait faiz kuponları
nın bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten iti
baren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzrnıg'eldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zamanaşımına uğrar.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 8. — Bu kanun gereğince yapılacak
istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.
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Tahvillerin basımı ve bunların satıhlarını
teşvik maksad'iyle hazırlanacak afiş, pankart ve
diğer giderleri 2490 ısayılı Kanun hükümlerine
tabi değildir.
BAŞKAN — Maidde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 9. — Bu kanunun akdine izin veril
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderle
rini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne ko
nulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istliyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyor. sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakan! yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehde, aleyhte gö
rüşmek istiyen sayın üye? Yok.
Tümü açık oylarınıza arz edilmiştir, kutular
sıralar ;ara<3inda dolaştırılacaktır.
Aktarma Kanunu ile ilgili açık oylamada
oyunu kullanmıyan sayın üye varsa lütfen kul
lansınlar...
5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Örn'»- Vcuzal ve 9 arkadaşının, 931 sayılı îs
Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı : 13) fi]
BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı
Sayın Enver Turgut tarafından verilmiş bulu
nan bir takrir vardır, okutuyorum.

fi] 13 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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Sayın Başkanlığa
Gündemin, iki defa görüşülecek işler kısmın
da (B) bölümünün 3 ncü sırasında yer almış
bulunan, 931 sayılı Kanunun 79 ncu maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin,
işin müstaceliyetine binaen diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Çalışma Komisyonu Başkanı
Kayseri
Enveı< Turgut
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok.
Gündemimizde mevcut 931 sayılı Kanunun
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine müte
dair kanunun bütün işlere takdimen görüşül
mesi teklif edilmektedir.
öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporunun okunup okunmaması
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler...
Okunmaması kabul edilmiştir.
Hükümet? Burada. Komisyon? Burada.
Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen
sayın üye?..
Buyurunuz Sayın Asutay.
BÜRHANETT1N ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 931 sayılı
iş Kanununun 79 ncu maddesi tedvin edilirken
işçi ile işveren münasebetlerini tanzim edebile
cek hükümler getirilmiş idi. Ancak, işyerinde
ki işçi arkadaşlarımızın sağlıklarını kontrol
edecek işyeri hekimleri, bâzı indî mütalâalarla
işçi arkadaşlarımızın iş akitlerini sona erdirebilmek için, ellerinde her hangi bir hukukî da
yanak olmaksızın işçinin, işyerinde çalışma ni
teliğini kaybettiğine dair bir rapor verir idi.
işverenin doktoru bu raporu verince, işçi arka
daşımızın, «hayır, verilmiş olan rapor hakikata aykırıdır, benim sağlık durumumu tesbit
edebilecek Sosyal Sigortalar Kurumu müesse
sesi vardır, onun sağlık müesseseleri vardır,
heyeti sıhhiyesi vardır, beni tekrar orada mu
ayene ettirin» diye bir talepte bulunsa bile bu
talebini kabul ettiremez ve hattâ işçi arkadaşı
mız, iş akdinin fesih halinin kötüye kullanıldı
ğı iddiasında bulunsa, 931 sayılı Kanunun ki-
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dem tazminatı ile ilgili maddesine dayanarak İş
Mahkemesine müracaat etse dahi maalesef
doktor raporunu iş Mahkemesi bir vesika ola
rak kabul eder, fesih hakkının kötüye kulla
nıldığına dair bir karar almak da mümkün ol
maz idi.
Hem iki tarafı ızrar eden, hem işyerinde
ahenksizliğe sebebiyet veren hususları, aynı
zamanda işyeri doktorlarına karşı işçinin iti
madının sarsılmasını bertaraf edecek olan bu
teklif, bugüne kadar işyerlerindeki vâki ihti
lâfları ortadan kaldıracaktır. Bu getirilen mad
de, eğer işyeri doktoru işçi arkadaşımızın aley
hinde, «bu işte çalışmak niteliğini kaybetmiş
tir» diye bir rapor verir ise, bu arkadaşımız
derhal Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat
edecek ve doktorun vermiş olduğu raporun
doğru veya yanlış olduğunu tesbit ettirecek
tir.
Bir insan ne kadar haklı olursa olsun, ne
kadar haksız olursa olsun bir kazai mercie mü
racaat ettiği zaman merciin vereceği karar ke
sin olmuyor, bunun temyizi ve sairesi var. Tek
taraflı kararlarda adaletli hareket olduğu,
hiçbir surette düşünülemez. Gerek kıdem taz
minatına taallûk eden aksaklıkları, gerek iş
yeri ahenksizlikleri ve gerekse bir doktorun
vereceği raporla, bir iş akdinin sona ermesi
gibi, iş hayatında bugüne kadar birçok arka
daşımızı mağdur eden hususları bertaraf ede
cek âdil bir hükümdür.
Değerli milletvekili arkadaşlarımızın bu
hükme iştirak ederek maddeyi kabul edecekle
ri kanaatindeyim.
Hepinize saygılar sunarım.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ahmet Şe
ner.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar;
Benden önce konuşan arkadaşımın izahatını
dinledim, gerçi tatminkâr konuşmuştur ama,
burada benim şüphelendiğim bir konu vardır.
Bir işçi, özel bir yerde iş görürken o mües
sesenin doktoru tarafından verilen bir raporla,
şu veya bu şekilde, işine son verildiği takdirde,
şimdi tedvin edecek olduğumuz madde gere
ğince tekrar işçi Sigortalarından alacağı heye
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ti sıhhiye raporu ile acaba - ki, burada yoktur bu işçi aynı yerde işine girebilecek midir?
Çünkü işine son verilmiş olduğu için iş arıyacaktır, iş bulmaya gidecektir ve ortaya bir
hukukî durum çıkacaktır, Şûrayı Devlete gide
cektir, birçok sıkıntılara düşecektir. Asıl be
nim için bu konu önemlidir. Yani, burada o
işçinin raporla işine son verildiği zaman tek
rar heyeti sıhhiye raporunu müspet olarak
aldığı takdirde aynı yere, işe girebilecek mi
dir? Halbuki, başka birisi alınmıştır yerine.
E, birisinin hakkı bittiği yerde ötekinin hakkı
başlar. O halde burada bir hukukî dâvanın or
taya çıkacağı kanaatindeyim. Çünkü, burada
aslolan, o işçinin işine son verilmemesidir. Yok
sa, bana «sakat» dedikten sonra, ben haddiza
tında bir hastalığa duçar olmadıktan, sakat
olmadıktan sonra bir şey lâzım gelmez, işçi ar
kadaşın işyerinden olması en önemli noktadır.
Burada bu sarahati görmüyorum. Sayın Ko
misyon veya ilgililer tarafından bu konuda eğer
izahat verirlerse memnun olurum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Görüşü
len konu, işyeri doktorunun, «sen bu işte çalı
şamazsın, çalıştığın iş ağırdır, binaenaleyh se
nin vücudun bu ağır işte çalışmaya müsait de
ğildir» şeklinde vermiş olduğu raporlara göre,
işveren Kanunun 16 ncı maddesine göre işçiyi
tasfiyeye tabi tutuyor.
Kanunun 16 ncı maddesi, hastalık suretiyle
işine son verilen işçilere ihbar müddeti tanı
maz. Esasında bu gelen değişiklik daha ziyade
bunu önlüyor. Bu hüküm, Burhanettin Asutay
arkadaşımın dediği gibi, nasıl ki, katî kararla
ra itiraz hakkı varsa, işçiye bir kere de tam
teşkilâtlı bir sağlık kurulunda itiraz hakkı ta
nınmasına matuftur. Ama, benim kanaatim şu
dur ki, Şener arkadaşımız güzel bir noktaya
temas etti, «Sağlık kurulu, işyeri doktorunun
vermiş olduğu raporu iptal ettiği takdirde iş
veren, o işçiyi işine almak mecburiyetinde»
diye bir hüküm yok. Ancak işveren o işçiyi çı
karmayı kafasına koymuşsa, çıkaracaksa o za
man 14 ncü maddeye tabi tutacak ve onun ih
bar önellerini vermek suretiyle işçinin mağdu-
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riyetinin önüne geçilecektir. Kanunda «raporu
Yüksek Sağlık Kurulu iptal ettiği takdirde
işine iade edilir» şeklinde bir hüküm yok, bir
mecburiyet de yok. Sadece yalnız bir maddenin
tatbikini önlüyor bu hüküm, bundan ibarettir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyu
run.
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, saygı değer milletvekilleri; 931 sayılı Ka
nunun 79 ncu maddesinin tadili zarureti, sa
yın Asutay'm buyurduğu gibi, işyeri doktorla
rının, işverenin görüşüne uygun olarak gerek
kıdemli işçilerin, gerekse sendikalarına bağlı
işçilerin iş akitlerinin feshine mütedair olan
görüşün ortadan kaldırılmasına matuftur.
Ancak, işyeri doktorunun vermiş olduğu ra
poru bir üst tam teşekküllü hastanenin orta
dan kaldırması halinde aynı işinde, aynı ücret
le, aldığı kıdem tazminatını geriye iade etmek
suretiyle, istihdamı toplu sözleşmelerimizle tesbit edilmiştir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
931 sayılı iş Kanununun 79 ncu maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun
Madde 1. — 931 sayılı İ§ Kanununun 79 ncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İşyeri hekimi tarafından verilen rapora iti
raz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar
Kurumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye
tabi tutulur, verilen rapor kesindir.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?. Sayın Asutay, buyurunuz.
BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; hayati bir
mesele olduğu için huzurunuzu tekrar işgal
ettim, beni mazur görünüz.
Değerli bir arkadaşımız; «Rapordan sonra
işveren iş verir mi vermez mi» dedi, bir endişe
izhar buyurdu. Zapta tescil edilmesi, yarın kazai mercilerde de bir müdafaa hali alabilmesi
için arz ediyorum.
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İşyeri doktoru işçiye bir rapor verir ise,
rapora işçi itiraz eder. itiraz edince, işyerinden
kıdem tazminatını almaz. Kıdem tazminatını
almayınca üst kurula müracaat eder, işçi Si
gortaları Kurumu heyeti sıhhiyesi «hasta değil
dir» derse işine tabiî ki, iade edilecektir.
işveren işini vermez ise, o zaman işçinin,
gerek 274 sayılı Kanun mucibince fesih hak
kını kötüye kullanmaktan dolayı bir yıllık tu
tarında tazminat istemeye gerekse 931 sayılı
Kanunda sarahaten yer almış bulunan; «fesih
hakkını kötüye kullanmıştır.» esasına dayan
mak suretiyle kazai mercilerde hakkını müda
faa etmeye hakkı vardır.
Bu iki büyük hak bir yerde toplanıyor, en
dişeyi mucip bir husus yok. Ama, işçi kıdem
tazminatını alır giderse, zaten yapılmış olan
muameleyi kabul etmiş sayılır. Muameleyi ka
bul etmiş sayıldıktan sonra lehe bir netice alır
sa, tekrar getirir kıdem tazminatını, «al der»
iade eder, sonra tabiîdir M, tekrar işveren işi
ni verir. Ama şart, bu haksızlığı kabul eden
arkadaşlar kıdem tazminatını almazlar, çünkü
verilen raporla heyeti sıhhiyenin vereceği ra
por arası büyük zaman istemez, kısa bir devre
içinde alır. Büyük bir teminat getirecek mad
dedir.
Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür
diler, hepinize saygılarımı iletirim.
BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz.
AHMET ŞE5TER (Trabzon) — Sayın Baş
kan. muhterem arkadaşlarını; 931 sayılı Ka
nunun 79 ncu maddesi sarihtir. Ancak, onun
bu sarahatini işçinin lehinde daha fazla tes'bit
etmek üzere bu kanunla yeni bir hüküm geti
rilmektedir.
Şimdi işveren, müessesenin doktorunun
verdiği bir raporla şu veya bu şekilde ken'di
arzusuyla veya ne düşündüyse düşünmüş işçi
nin işine son vermiştir. Bu, tazminatını almaz
mış.. Maddede vardır, derhal tazminatını öder,
o işveren derhal "tazminatını ödemeye mecbur
dur. Şimdi arkadaşlar «ben almıyorum» falan
diyecek...
Düşününüz arkadaşlarım, her işçinin, işin
bu kadar hukukî taraflarını bilmesi imkânı
yoktur. Esas olan, evet, dağda bulunan bir
çobanın da kanundan haberi olması lâzımdır,
doğrudur, hukuk düzeni bu. Ama, bir işçi,
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«Benim işime doktor raporu ile son verildi» di
yecek, gidecek en yakın işçi Sigortaları hastaniesinden rapor alacaktır ve eğer heyeti sıhhiye
raporu bu hastalığın aksini tesbit. e'dersie işine
iade edilecektir..
Bugün bir müsteşarı Şûrayı Devlet kararı
ile yerine tâyin edemiyoruz, bir umum mü
dürü yerine tâyin edemiyorsunuz.. Siz, bu iş
çiyi Sağlık Şûrasına kadar göndereceksiniz,
belki okur - yazardır veya değildir.. Ben bu
konuda yine tatmin edilmemiş bulunuyorum.
Çünkü, göreceksiniz ki tatbikat böyle olmıyacaktır ve rahatlıkla işveren, işçinin işine son
verecektir. Ondan sonra siz bu işçiyi 'Sağlık
Şûrasına kadar gönderdiğiniz zaman, bu işçi
Ankara'nın köşelerinde sürünecek veya işini
takibetmek için şu veya bu aracıyı aramaya
mecbur olacak.. Ondan sonra da diyoruz ki, bu
mdde ile biz igçiyi tatmin ediyoruz.. Hayır ar
kadaşlıarım, bu madde ile tatmin edileceğini
zannetmiyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyları-
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niza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen
saym üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Teklif, Meclisimizce kabul edilmiştir.
Kalkınma istikarzı hakkındaki kanun tasa
rısı ile 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun teklifinin açık oyuna oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? («Var» sesleri)
Lütfen kullanınız efendim.

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GEN İL KURULA SUNUŞLARI
11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarmın
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
6 . 11 . 1969
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Trafik kazaları özellikle son yıllarda millî
bir felâket halini almıştır. O kadar ki Sayın
Cumhurbaşkanı son yılbaşı konuşmasında ko
nuya değinmeyi zorunlu bulmuş ve trafik yılı
kampanyası teklif etmişlerdir. Sorumlu Ba
kan içişleri Bakanı ise bir konuşmasında «Tür
kiye'de trafik problemi Türk Devleti için, mil
letimiz için, bugün millî âfet derecesine vara
bilecek kadar tehlikeli bir seyir ve cereyan içe
risinde bulunmaktadır» demek suretiyle işin
vahametini kamu oyuna cesaretle açıklamıştır.
Türkiye Trafik Kazalarını önleme Cemiyeti

(Devam)

9 - 10 Mayıs 1969 talihleri arasında Birinci
Yüksek Trafik Şûrasını toplamıştır.
Elde bulunan en son resmî rakamlara göre
1967 yılında 16 529 kaza olmuş, 3 299 yurtta
şımız ölmüş, 14 646 kişi yaralanmış, 680 milyon
liralık zarar ve ziyan olmuştur.
Her 10 000 araca düşen ölümlü trafik kaza
sı nisbeti bizde Amerika'dan 6 misli fazladır.
Türkiye Avrupa ülkeleri arasında taşıt - kilo
metreye düşen - ölümlü kaza sayısı bakımından
birinci durumdadır.
Aya bile emniyetle gidildiği bir çağda Türk
yurttaşları her saibah evden ayrılırken trafik
kazaları sebebiyle helâllaşmaktadırlar.
Yılda milyara yaklaşan maddi zararların ya
nında, onarılmasına imkân olmıyan mânevi
zararlara uğranılmakta, ocaklar sönmektedir.
Her Türk yurttaşını ilgilendiren bu önemli ve
millî konuda, Türkiye'deki trafik kazalarının
nedenlerinin ve bunlara karşı alınacak tedbir
lerin belli edilmesi bakımından Anayasanın
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88 nci maddesi gereğince Meclis araştırması
açılmasını ara ve teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker
BAŞKAN — Sayın Ülker takririnizi izah et
mek üzere buyurunuz,.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, trafik kazaları son
yıllarda millî bir felâket halini almıştır. Rad
yodan ve gazeteden büyük bir trafik kazasının
milletimizi üşüntüye boğan haberini almadığı
mız günler yok gibidir, ölüm ilânlarının pek
çoğunda, «feci bir trafik kazası neticesinde»
sözlerini görmeye de alışmış bulunuyoruz.
Trafik kazasiyle âdeta ünsiyet peyda etmiş
bir halimiz var. Karayolu üzerinde parçalanmış
insanları ve arabaları görenlerin, bunlara hiç
aldırmadan hareket ettikleri hissi insana tabiî
olarak gelmektedir. Birbirine benler kazalardan
ibret almaz gibi bir halimiz vardır.
Üstelik kazaların sorumlularının çoğu za
man canlarını kaybetmeleri insanı daha da çok
düşündürmektedir. Bu insanlar nasıl oluyor da
kendilerini tatlı canlarından eden bu kazalara,
âdeta bile bile koşmaktadırlar? Kazaya sebebolanların kendiliğinden cezaya çarpılmış gibi
olmaları da meselenin kapsamına sebebolamamaktadır.
Kaza kurbanları, yalnız kazaların sorumlu
larından da ibaret değildir. Bu kurbanlar, ha
zan aracın içinde yolcudur, aracın kaza yapa
bileceğini hissetmiştir, fakat cesaret edip söyliyememiştir, ya da söylemiştir da dinletememiştir. Hiçbir şekilde kazayı göze almamıştır.
Bazan karayolunda veya bir başka araçta yol
cudur. Çoğu zaman bütün trafik kurallarına
uymuştur, fakat gene başka bir aracın kurbanı
olmaktan kultulamamıştır.
Değerli arkadaşlarım, burada kazaların bir
bilançosunu yapmakta fayda vardır. Elimizde
mevcut en son resmî istatistik, Bayındırlık Ba
kanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik
Fen Heyeti Müdürlüğünün 1969 da yayınlamış
bulunduğu 186 sayılı «1967 trafik kazaları» ad
lı istatistiktir. Yani 1969 da neşredilmiştir. Bu
gün elimizde en son rakam ancak 1967 yılını
kapsamaktadır.
Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe etmemeli ki,
son İM yılda kazalarda artış daha 4a yüksek bir |
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seviyeye ulaşmıştır. Fakat biz, elde mevcut son
ve kesin rakamları kullanmayı tercih ettik.
Kaldı ki, bu resmî rakamların da gerçeği ifade
etmediğini biraz sonra açıklıyacağım,
Değerli arkadaşlarım, gerçekten bu konuda
enteresan bir durum vardır. Bugün elimizdeki
resmî istatistikler de gerçeği ifade etmez du
rumdadır. Yani, gerçek elimizdeki istatistikler
den daha da fecidir. Yılda 18 000 civarındaki
kazada, yani gelişmeleri de nazari itibara ala
rak ifade ediyoruz, 4 000 civarında ölü, 16 000
civarında yarak, bir milyara yakın da maddi
kaybımız olmaktadır.
1 Ocakta Amerikan resmî makamlarınca
Vietnam harbinde sekiz senede Amerikan kay
bı kırk bin olarak bildirilmiştir. Senede orta
lama beş bin Amerikalı asker Vietnam Harbin
le ölmektedir. Biz ise senede dört bin civarın
da vatandaşımızı trafik kasalarında kaybetmek
teyiz. Trafik kazaları, Türkiye bir savaştaymışcasına kayıp verdirmektedir. Kore Savaşındaki
bütün kaybımızın 750 - 800 arasında olduğu göz
önünde bulundurulursa, bu durumun ağırlığı
bir kere daha tam olarak ortaya çıkar.
Değerli arkadaşlarım, ölüm istatistikleriyle
durumu karşılaştırırsak, o da korkunç bir şe
kil göstermektedir. 1966 da ölüm 96 975 tir.
22 069 kişi kalb hastalığından, 12 630 kişi pünomoniden, 8 290 kişi gastrit, diodemit, enterit,
kolit ve saireden, 6 656 kişi habis urlardan, ya
ni kanserden ölmektedir.
Trafik kazaları da bugün dört bin civarın
dadır. Demek ki, bazan gazetelerde «trafik ka
zaları kanser kadar korkunçtur» diye atılmış
olan başlıklar tamamen yerindedir.
Trafik kazalarının depremlerle de bir muka
yesesini yaparsak şöyle bir durum karşısında
kalırız: 1938 den 1966 ya kadar 29 senede
46 000 can kaybımız vardır. 1956 dan 1966 ya
kadar trafik kazasında 20 000 ölü vermişizdir.
Yani, depremde ölenlerin yansına yakın bir
nisbette. 110 000 kaza olmuştur, 1956 - 1966 da.
120 000 yaralı ve sakat, yedi milyardan fazla
da zarar olmuştur, bu devreyi mukayese ettiği
mizde.
Değerli arkadaşlarım, bugün trafik kazası
veremin önüne geçmiştir. 1969 da 3 515 kişi ve
remden ölmüştür. Halbuki dört bine yakın, trafik kazasında, ölüm vardır,
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Şimdi, o demin bahsettiğim 1967 istatistiği
ne göre 1967 yılında 16 763 kaza olmuş, bunun
2 660 ı.ölümlü, 8 247 si yaralanmalı, 5 856 sı
hasarlı kazadır. 1967 de 16 763 kazada 3 364
ölü, 15 211 yaralı vardır. 1960 ta kaza sayısı
7 986 iken 1967 de, yedi sene sonra 16 763 e
ulaşmıştır. Yani yüzde 100 den fazla artmıştır.
1960 ta trafik kazalarından ötürü ölenlerin
sayısı 1 550 iken 1967 de bu sayı 3 364 olmuş
tur. Yani yüzde 100 den fazla artmıştır.
Öte yandan 1960 ta 172 971 olan motorlu
araç sayısı 1967 de 361 707 rakamına yüksel
miştir.
Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, trafik
kazalarında «feci» kelimesini kullanmaktayız,
«feci bir haldeyiz» diye ifade etmekteyiz, ra
kamlar da bu fecaati tasvibetmektedir. Nite
kim, sayın eski İçişleri Bakanı da trafik kaza
larını «millî bir felâket» olarak nitelemiştir.
Biz de sayın eski İçişleri Bakanının görüşüne
katılırız.
Bir de yabancı ülkelerle karşılaştırma yap
mak durumundayız. Milyon taşıt/Km. ye düşen
ölü sayısı : Türkiye'de 0.35 iken İngiltere, Da
nimarka, Norveç'te bizden yedi defa az 0.05,
Almanya'da, Holânda'da 0.08, İtalya'da 0.09,
İspanya'da 0.13, Yugoslavya'da 0.26 dır. Türki
ye'de - doğru ise, deminki mülâhazamıza göre 0.35 tir, yani rekor bizdedir. Bizden sonra Yu
goslavya ve diğer ülkelere kaymaktadır. Türki
ye, on Avrupa ülkesinde, kazada birinciliği al
makta, ikinciliği Yugoslavya, üçüncülüğü İs
panya, dördüncülüğü İtalya almakta, beşincilik
Almanya ile Holânda arasında ve sonunculuk da
İngiltere, Danimarka, Norveç arasında payla
şılmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, trafik kazalarına ka
rışan motorlu araçlar cinsleri bakımından 1967
de 10 107 otomobil, 5 348 kamyon, 4 043 oto
büs, 1 669 kamyonet, 1 221 motosiklet, 828
traktördür. Yani otomobil birinci sırada, trak
tör sonuncu sırada yer almaktadır.
Burada, biran için trafik istatistikleri üze
rinde durmak istiyoruz.
1967 de Ankara'da 3 620, İzmir'de 1 506
kaza olurken nüfus, taşıt ve trafik yönünden bu
illerden daha yoğun olan İstanbul'da 1 115 ka
za gözükmektedir. Bu durum, özellikle yarala
ma ve hasarla sonuçlanan kazalardan bir kıs
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mının, rapor edilmediği kanısını uyandırmış,
günlük gazetelerdeki kaza haberlerinin derlenmesiyle yapılan kontrol da bu kanıyı doğrula
mıştır.
Değerli arkadaşlarım, demin bahsettiğim
Bayındırlık Bakanlığının, cidden düzenlenmesi
bakımından ve ciddiyeti bakımından - ki bu
ciddiyetini de gösteren bir belgedir - örnek ola
bilecek 1967 istatistiğinin başında; kendilerine
verilen bilgilerin eksik olduğunu, şüphelendik
lerini, gazete kupürleriyle karşılaştırdıkları za
man bu şüphelerinin doğru olduğunu ifade et
mişlerdir.
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel
Müdürlüğünün 131 numaralı yayını olan «1964
trafik kazaları» adlı kitapta 1964 yılında 14 043
kaza olduğu bildirilmektedir. Buna mukabil
Devlet İstatistik Enstitüsünün «1960 - 1965
adalet istatistikleri» adlı 1967 de yayınlanan
528 sayılı yayınında 1964 te kaza toplam sayısı
17 238 olarak gözükmektedir. Yani, birisinde
14 000, diğerinde 17 000 olarak gözükmektedir.
İstanbul'da 1964 yılında kaza sayısı 1 379 gö
züktüğü halde Devlet İstatistik Enstitüsünün
528 sayılı yayınında 1 134 olarak gözükmekte
dir. Böylece garip ve çelişik bir durum mevcut
tur,
Öte yandan, 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayılı
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve
kurulusu hakkındaki Kanunun 26 ncı maddesin
de : «Türkiye'de istatistik toplama görevi Dev
let İstatistik Enstitüsüne aittir. Genel bütçeye
dâhil daireler ancak kendi ihtiyaçları için istatistikî malûmat derliyebilirler. Bu dairelerin
kendi ihtiyaçları için, fakat kendi kuruluşları
dışında istatistikî malûmat derliyebilmeleri,
Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafık müta
lâa vermesine ve Devlet İstatistik Enstitüsü
Başkanının iznine bağlıdır. Bu daireler kendi
kuruluşları içinden ve dışından derlemiş olduk
ları malûmatı kendi kuruluşları dışında kullan
mak veya neşretmek için Devlet İstatistik Ens
titüsünün muvafakatini alırlar. Denilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, bu nedenle 20 - 24 Şu
bat 1967 tarihleri arasında İstanbul Üniversite
si Kriminoloji Enstitüsünde düzenlenen «Tür
kiye'de Trafik Problemleri» adlı seminerde
«Memleketimizde trafikle ilgili olarak bâzı is
tatistikler yayımlanmış ise de bunların tam ger-
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çeği gösterdiği hususunda bâzı şüpheler var
dır» şeklindeki sözlerine biz de katılıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, çok nazik olarak ifa
de etmiş, Kriminoloji Enstitüsü, ama bu bir ger
çek. Bugün Devlet İstatistik Enstitüsü Kuru
luş Kanununa gtire her hangi bir dairenin, İçiş
leri Bakanlığı olsun veya bir başka yer olsun,
mutlaka Devlet İstatistik Enstitüsünden muvafa
kat alması şarttır, onun bilgisi dâhilinde olması
lâzımdır, koordineyi sağlamak için. Kendisi toplıyamaz mı? Kendisi, kendisi için bilgi toplıyabilir, fakat hiçbir zaman bu topladıkları bilgiyi
kamu oyuna açıMıyamaz, bu toplanan bilgileri
de hiçbir yerde resmî bilgi olarak kullanmak im
kânı mevcut değildir.
Ben, bu esastan kasten uzaklaşıldığı kanısın
da değilim. Yaptıkları istatistiğin başında cesur
ve objektif olarak, istatistikte eksiklik olduğunu
söyliyen bir dairenin bu münasebeti henüz kestiremediği kanısındayım, yani bilhassa istatistiği
neşreden Bayındırlık Bakanlığının bu işi kasten
yapmadığı kanısındayım, eğer kasten yapmış ol
saydı zaten önsözünde, bu istatistikler eksiktir,
biz gazetelerden bunu karşılaştırdık, bu eksikliği
bulduk» demezlerdi.
Şimdi, şunu arz etmek istiyorum, burada; bi
zim önümüze getirilen gerçek istatistikler tam ol
madığına göre, bugün konuştuğumuz malûmat
dahi gerçeğin altında kalan bir malûmattır. Ar
kadaşlarımın buna inanmalarını sağlamak için
konuşuyorum. Zaten bu mesele bir siyasi mesele
olarak ele alınmış değildir, siyasi mesele olarak
ele alınacak bir mesele de değildir, bunu millî bir
mesele olarak görüyoruz.
Kayıplarımıza gelince : İstatistiklerin doğru
olduğu kabul edilirse, 1967 yılında trafik kazala
rından dolayı resmî kaybımız 661 849 000 liradır.
Ben, 1 milyar liraya yakın diye ifade etmiştim.
Doğrudur, çünkü üzerinden 2 sene geçmiştir. İs
tatistiklerde eksiklik olduğu bilindiğinden, bu
nun daha yüksek olması gerekir. Bu 1 milyar
liraya yakın maddi kayıptır. Mânevi kayıpları
ise ölçmeye ve değerlendirmeye imkân yoktur.
Değerli arkadaşlarım; böylece her gün göz
lerimizle gördüğümüz, acılarını çektiğimiz, pay
laştığımız olayları rakamlarla sizlere sunmuş
oldum.
Şimdi, Türkiye'deki trafik kazalarının sebep
leri üzerinde geniş istatistikler vardır. Fakat
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bizim araştırmamız bakımından - ileride lütfe
derseniz araştırma yapıp üzerinde durulacak
tır. - dikkatimizi ve kamu oyunun dikkatini çe
kecek noktaları içinden ayırmak suretiyle siz
lere sunmak istiyorum.
Kazada kusurlu olanlar : 1967 yılında kaza
lara yüzde 73,5 nisbetinde araç kullananlar sebebolmuşlardır. Yüzde 21 nispetinde yayalar,
yüzde 4,4 araçlar, yüzde 0,09 yolcular, yüzde 0,02
yollar kazaya sebebiyet vermiştir.
Görülüyor ki Türkiye'mizde birinci plânda
araç kullananlar, kazaya sebebolmaktadırlar,
ikinci plânda da yayalar... Birisi yüzde 73,5,
yüzde 21 de yayalar. Bu rakamlar 1967 yılı ra
kamlarıdır. Bunun yıllara göre çok değişeceği
kanaatinde değilim. Nihayet yüzde 1 veya 2 ora
nında değişebilir.
Yüzde 73,5 nisbetinde kazaya sebebiyet
veren araç kullananların kusurlarının cinsleri:
Aşırı hız birinci sırayı işgal etmektedir, yüzde
22,5. Acemilik, ehliyetsizlik, yüzde 8,6, Dalgın
lık yüzde 7,7 Hatalı dönüş 6,6. Yanlış şeritten
gitmek yüzde 5,8. Geçiş hakkı vermemek 5,4.
Hatalı geçiş yüsde 3,9. Yakından takip yüzde
2,9. TedJbirsizlik 2,4. Dur işaretinde durmamam
1,5. Sarhoşluk 1,4. Hatalı park 1,4. Uygunsuz
taşımak 1. Yorgunluk, uykusuzluk 0,7.
Değerli arkadaşlarım şunu ifade etmek is
terim ki, burada önemli nokta birinci husustur;
yüzde 22,5 aşırı hız kazaya selbebiyet veriyor.
Fakat içki içmenin, hiç kimse içki içtiğini ifa
de etmediğine ve bunların bir kısmı da öldü
ğüne bâzan faillerine de neden olduğu da sorulamadığma g$re, burada içkinin tesirini, etki
sini daha yüksek ölçüde kabul etmek çok
doğru olur.
Bunların çoğunda içkinin rolü vardır. Me
selâ, dalgınlık, içkili oluş dalgınlığa sebebiyet
verebilir. Hatalı dönüşü içki içmiş olmak dolayısiyle yapmış ola'bilir. Ama dikkat edeceği
miz nokta bütün bunlar, eğer tedbir alınırsa
yapılmayacak şeylerdir. Tedbir alındığı eği
tim' yapıldığı bu trafik meselesine inanıldığı
takdirde, yapılmıyacak şeyler.
Yayaların kusuru yüzde 21 nisbetinde idi.
Yayaların kusurlarına gelince: Yayaların
en büyük kusuru yola birden çıkmak yüzde 15,
duran taşıt yanından çıkmak yüzde 1,9, yoldan
yürümek 1,8, yolda oynamak, oturmak yüzde
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1, taşıta asılmak 0,6 yaya geçidini dışından
geçmek 0,3, sarhoşluk 0,3, hastalık, sakatlık 0,1.
Burada yine işaret etmeye mecburum ki,
sarhoşluk az gözükmüştür. Hiç kimse kendi ku
surunu kaJbul etmez. Bunlarda tabiî, sarhoşlu
ğun payının daha büyük olduğunu kabul et
mek lâzımdır.
Yolcuların kusur yüzdesine gelince; yolcula
rın kusuru diğerlerine nazaran çok azdı. Haıbersiz inmek yüzde 0,4, taşıttan atlamak 0,2,
taşıttan sarkmak 0,1, taşıtın dışında gitmek
• 0,1.
Şimdi değerli arkadaşlarım fren ve saire
var. Bunlar üzerinde durmuyorum.
Yol kusurları yüzdesi cüzidir. Bunu daha
yüksek kaîbul etmek imkânı vardır. Mütehassıs
lar, uzmanlar bunu böyle ifade etmektedirler.
Yol çökmesi, kayması gibi sebeplerin yüzde
oranı 0,2 olarak gösterilmektedir. Bunu biraz
daha yukarıda kabul etmek vardı ama, alaca
ğımız tedbirler bakımından birinci plânda hep
araç sürenler önde gelmektedir.
Şehir içi ve şehir dışı olmak bakımından şe
hir dışında 1967 yılında 5 330 kaza, şehir için
de 433 kaza oluyor. Demek ki büyük bir çoğun
luk şehir dışında değil, şehir içinde olan kaza
lardır.
Araç tipleri; yüzde 44 ü otobomil, kamyon
yüzde 20, otobüs yüzde 16, kamyonet yüzde 6,
motosiklet yüzde 3, araba yüzde 3, bisiklet yüz
de 2,8.
Değerli arkadaşlarım; kazada araç kullanan
ların yaşı da bizi aydınlatması bakımından
önemlidir.
En çok 25 ilâ 29 yaş arasında araç kullanan
lar 1976 kaza yapıyorlar. Yaş grupları arasın
da diğerleri de var. Vaktinizi almamak için oku
muyorum. Görülüyor ki, 25 ilâ 29 yaşları ara
sında bulunan da araç kullananlar en fazla ka
za yapanlardır.
. Sürücüler, yani otomobil haricinde olan ara
baları kullananlar arasında en çok kazaya se
bebiyet verenler 15 ilâ 19 yaş arasında bulunan
lardır. Bu da bu şekilde gözükmektedir.
Gündüz ile gece farkı. Gündüz yapılan ka
zaların nisbeti yüzde 74, geri kalanlar gece olu
yor. Kazaların yüzde 87 si açık havada oluyor,
yüzde 5,8 i kapalı havada oluyor.
Çok enteresan bir noktayı arz etmek iste
rim, Yaya kaldınmı ve çizginin kazaya etkisi
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iki yönlü yolda - hem gidişi, hem de gelişi
var - yaya kaldırımı yok, çizgi yok, yüzde 36,
çizgi var, yüzde 5,4. Gidiş geliği olan bir yolda yaya kaldırımı yok, çizgisi yok - ortada o bildiğimiz beyaz çizgiler - yüzde 38 olan
kaza, çizgi olunca yüzde 5 e düşüyor ki burada
çizginin rolü muazzam olmaktadır. Araba kullanan arkadaşlar şahsan da bunu tecrübeleri
ile bilirler.
Yaya kaldırımı var çizgi yok, kaza oranı
yüzde 29 a düşüyor. Hem yaya kaldırımı var,
hem çizgi var yüzde 11,8 e düşüyor. Gözüküyor
ki yaya kaldırımı ve çizgi, kazaların önlenmesi
bakımından önemli yeri olan bir tedbir.
Değerli arkadaşlarım, araçların özelliği yüz
de 64 ü ticari, tek araçlı kazada yüz
de 23 ü özel yani en çok kazaları
ticari maksatlarla seyahat edenler yapıyor bunun
anlamı, kamunun, yani âmme idarelerine aidolan yüzde 6,8 askerî olanlar 3,2 çünkü bizim
kafamızda bir şey vardır, askerî araçlarda çok
kaza olur diye, geçmiş yani o devir, kapanmış
gözüküyor. Yabancıların yaptığı kazalar yüz
de 1,9.
Değerli arkadaşlarım, kazayı yapanların
meslekî bakımından en son, bu bilgi 1964 ista
tistikleri var elimizde, nakliyat ve muhaberat
la ilgili mesleklerde 17 238 de 14 000 ini bun
lar yapmış, yani meslekî nakliyat olan kimseler
17 000 kazanın 14 000 ini yapmış, polis, bekçi,
jandarma, zabıta gümrük memuru, orman
bekçileri 17 000 kazanın 605 ini yapmış, dinî
meslekler, diğerleri var, fakat dinî mesleklerde
en az kaza, 3 tane kaza yapmışlar din adamla
rı, yani 17 000 kazadan 3 tanesini din adamla
rı yapmışlar.

Kazayı yapanların cinsiyeti bakımından, yi
ne 1964 yılında 17 238 kazadan 17 219 unu er
kekler yapmışlar, 19 kazayı da hanımlar yap
mışlar.
Değerli arkadaşlarım, yaralanan ve ölenle
rin yaş grupları bakımından elimizdeki istatis
tik 1964 senesine aittir, 2121 ölüden, 0 - 14 yaş
arasında 570 kişi ölmüş, 15 - 64 arasında 1 396
kişi ölmüş. Grup büyük olduğuna göre, en çok
çocuklar ölmektedir, ileride tedbirleri düşünür
ken eğitime önem vermemiz bakımından 0-14
yaş grupu en çok kazaya mâruzdur, bu bakım| dan dikkat çekici bir rakamdır.
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Yaralanmalarda da aynı durum vardır;
0 - 14 yaşları arasında 2 675 yaralanma vardır.
0 - 64 yaş arasmdakiyle mukayese edilirse bu
grup da büyük bir grup olmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, yüksek müsamahanı
za sığınarak, ama meselenin önemi bakımından
buna cüret ederek, cesaret ederek sözlerime de
vam etmek istiyorum. Trafik kazalarındaki du
rumu böylece kısa olarak gözlerinizin önüne
serdikten sonra, lütfettiğiniz takdirde, açıla
cak olan Meclis araştırmasına ışık tutması ba
kımından, üzerinde durulması gereken önemli
noktaları yine pek kısa olarak arz etmek isti
yorum.
Değerli arkadaşlarım, hakikaten bu mesele
nin derinliğine girildiği zaman söylenecek pek
çok şey olduğu görülür. Fakat bu araştırma
esnasında konuşulacağı için yalnız bunların içe
risinde en önemlileri üzerinde durmak istiyo
rum.
Trafikte eğitim. Biraz önce arz ettiğim şe
kilde kazalara yüzde 73,5 araç kullananlar, yüz
de 21 yayalar sebebolmaktadırlar. Araçlar yüz
de 4,4, yolcular yüzde 0,9 yollar ise yüzde 2
oranında kazaya sebebiyet vermektedirler. Ka
zaya en çok sebebiyet verenler yüzde 73,5 oraniyle araç kullananlar ve ondan sonra yüzde 21
oraniyle yayalar olmaktadır. Araçlar, yolcular
ve yolların oranı bunların oranı yanında pek
küçük kalmaktadır, istatistiklere göre 1964 yı
lında meydana gelen 17 238 kazadan 14 217
adedi nakliyat ve muhaberatla ilgili meslek sa
hipleri tarafından yapılmıştır, yani mesleki ge
nel olarak araç kullanmak olanlar tarafından
yapılmıştır. Araç kullananların kusurları da
incelendiği takdirde durum daha da açıklık ka
zanmaktadır. Araç kullananların kusur yüzde
leri şöyledir; demin bunları arz ettim, tekrar
etmiyorum, bu oranların incelenmesi kazaların
belli başlı nedenlerinin eğitimle ilgili olduğunu
ortaya koymaktadır.
1965 istatistiklerine göre, kazaya uğrıyan
yayaların yüzde 39,8 i yaralıların yüzde 39,2 si,
ölenlerin yüzde 40,2 si 5 - 14 yaşları arasındaki
çocuklardır. Böylece trafik kazalarının eğitim
le ve kontrolla ilişiği ortaya çıkmaktadır. Ge
rek araç kullananların gerekse yayaların eği
timi, trafik kazalarının büyük ölçüde ciddî bir
şekilde, bunların eğitimi konusuna trafik kaza
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larını önlemek bakımından büyük ölçüde eğil
mek ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
6085 sayılı 11 . 5 . 1953 tarihli Trafik Ka
nununun 4 ncü maddesini, bu kanunla kendisi-^v*
ne tahmil edilen vazifeleri yapmak üzere Kş&£
rayolları Umum Müdürlüğünde trafik fen heye
ti kurulur, hükmünü taşımaktadır. Bu madde
nin gerekçesinde trafiğin bir ders olarak oku
tulması, her halde yukarda arz ve izah ettiği
miz denemelerin sonucu olarak teklif edilmiş
tir. Gerekçe şöyledir; yani değerli arkadaşlarım
1953 te çıkan kanun, ki bugün, biraz sonra arz
edeceğim gibi, esas itibariyle modern esasla
rı taşıyan bir kanundur, zannedildiğinin tersi
ne olarak, ufak tefek kusurları olmakla beraber
modern esasları taşıyan bir kanundur. O ka
nunun 4 ncü maddesinin gerekçesinde şöyle
denmektedir; «Komisyonda temsil edilen Millî
Eğitim Bakanlığının bilhassa yurt çocuklarını
daha mektep sıralarında iken trafik bilgileri ile
yetiştirme vazifesi lüzumlu ve önemlidir. Adı
geçen Bakanlık, bu konuda bir taraftan öğret
menler, bir taraftan da zabıta teşkilâtından is
tifade edecektir. Trafik kaidelerinin bir ders
olarak», yüksek dikkatinizi çekerim, «Trafik
kaidelerinin bir ders olarak okutulması şayanı
arzu görülmüştür.»
Değerli arkadaşlarım...
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ders
olarak yok M.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ders olarak
mevcut değildir, ünite olarak derslerin içinde
yedi, sekiz sayfa tutacak kadar gayet kısa, on
da hepimizin bildiği şeyler yazılıdır, asıl trafik
eğitimi ile ilgili bu mecburi trafik dersi bugün
Türkiye'de mevcut değildir.
Değerli arkadaşlarım, Trafik Kanununun
6 ncı ve 7 nci maddelerinde, Merkez Trafik Ko
misyonunda trafikle ilgili derneklerin seçe
cekleri birer temsilcinin bulunması öngörülmüş
tür.
Bu da trafik eğitiminin resmi kuruluşlar
dışında gönüllü kuruluşların da yaygın bir şe
kilde teşkilâtlandırılmasının düşünüldüğünü
ortaya koymaktadır^. Bugün bu kanun yürür
lüktedir, derneklerden de temsilciler alınmak
tadır.
Avrupa Ekonomik Konseyi ile Avrupa Ulaş
tırma Bakanları konferans eksperler toplantı-
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smda, trafik öğretiminin bütün okullarda mec
buri olması öngörülmüştür. Ayrıca kanunun
mahiyeti itibariyle bu öğretim imkânı veren bü
tün derslerde ele alınması tavsiye edilmiştir.
Yalnız mecburi ders değil, eğer fizik dersinde
trafikle ilgili bir şey varsa, mesela hidrolik
fren nasıl çalışır, o anlatılacaksa veya başka
bir yerde başka bir derste bir münasebeti ola
caksa trafikle ilgili, bütün derslere trafik bil
gilerinin serpiştirilmesi kabul edilmiştir.
Bugün birçok Batı ülkeleri mecburi olarak
trafik dersi koymuşlardır. 20 - 24 Şubat 1967
de, İstanbul Üniversitesi Kriminoloji Enstitü
sünde yapılan, «Türkiye'de trafik problemleri»
adlı seminerde birçok yetkili - ki «yetkili» den
kastım şudur; gayet güzel bir seminer yapılmış,
Devletimizde bu işlerle uğraşan zatlar çağrılmış,
çok yerinde bir şeydir, tatbikatta olanlar çağ
rılmıştır, «Yetkili» den kastım, o sırada Devle
tin en önemli trafik sorumluluğu, mevkiini iş
gal edenlerin fikirleridir - birçok yetkili, mec
buri trafik dersi konulmasının gerektiğini, İs
rarla ileri sürmüşlerdir.
Türkiye Trafik Kazalarını önleme Cemiyeti
nin 10 Mayıs 1969 tarihinde toplandığı, 1 nci
Trafik Şûrası raporunda da ilk ve orta tedrisat
programlarına trafik dersinin sınıf geçme der
si olarak konulması esası yer almıştır. İki yıl
önce, 5 . 7 . 1968 de ilk ve ortaokullarla., lise
lerde mecburi trafik dersi okutulmasına dair
kanun teklifimiz, gerek Millî Eğitim Komisyo
nunca, gerekse İçişleri Komisyonunca, 32 saat
lik haftalık ders programlarına 1 saatlik dahi
-bir dersin ilâvesinin mümkün olamıyacağı, ilk,
orta ve liselerin haftalık müfredat ders prog
ramlarında trafik bilgisine yer verildiği, büyük
şehirlerimizde trafik ile ilgili konferanslar dü
zenlendiği ve radyo vasıtasiyle de halka trafik
bilgisi öğretildiği gerekçesiyle maalesef redde
dilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığının bu konudaki il
gisizliği herkesçe kabul edilmektedir. Yani bu
günkünü kasdetmiyorum, bir geniş zaman içe
risindeki Millî Eğitim Bakanlığının ilgisizliği
ni ifade etmek istiyorum. Oysa ki bugün, özel
likle trafik kazalarında Avrupa birincisi olan
Türkiye'de, Amerika'nın Vietnam Savaşına
yakın, her yıl ölü veren Türkiye'de trafik der
si, sağlık bilgisi dersi niteliğini almıştır. Ca-
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nımızı ve malımızı trafik kazalarından koru
mak, bizim için en hayati bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Okullarımızda, çocuğun hayatta he
men hemen hiç kullanamıyacağı birçok bigiler okutulmakta, örneğin pek az ilişkimiz olan
birçok devletin demiryollarından madenlerine
ve küçük şehirlerine kadar zorla okutulmak
tayken, her gün kullanacağı ve bilmemesi haya
tına malolacak olan trafik dersine yer olma
dığının ileri sürülmesi, anlaşılacak bir olay
değildir.
Değerli arkadaşlarım, bunu şu arada ifade
etmek isterim; bugün eğitim reformu ihtiyacı
üzerinde hemen hemen birleşilmektedir. Ger
çekten bugün, ilkokullardan başlıyarak üni
versiteye kadar bütün okulların müfredatları
- ki ben uzman değilim, fakat bunları takibeden bir arkadaşınızım, uzmanların fikri ile bi
zim parlömanter olarak fikrimiz bir noktada
birleşmektedir - bugün müfredat programları
nın yeni baştan elden geçirilmesi ve çocukları
mızın hayatta kullanacakları bilgilerin öğretil
mesi ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Bu da
bu ihtiyacı gösterecek güçlü sebeplerden biri
dir.
Bütün müfredat programlarının kısa za
manda elden geçirilerek çağımıza ve hayata
uydurulması, zorunluğunu ortaya koyan bir
olaydır. Çoğu zaman ağır cezaların trafik ka
zalarını önliyeceği ileri sürülür. Ve ilk bakış
ta da bu iddia haklı gibi gözükür. Çoğu za
man araç kullananlar ya kazada ölürler, ya
da sakat kalırlar. Üstelik büyük zararlara uğ
rarlar. ölümden ağır bir ceza, dünya yüzünde
bilinmediğine göre, bu olay, korkusuzlukla mı
izah edilecektir? Aklı başında hiç kimse öl
mek istemez, sakat kalmak istemez, zarara uğ
ramak istemez, öyle ise bu olayların sebebi,
eğitimsizliktir. Kazaya uğrayanların, «nasıl
oldu anlıyamıyorum», «Gözümü açıp kapayın
caya kadar oldu», «Birden oluverdi» gibi söz
leri bu durumu göstermektedir. Trafik kaide
sinden çok, bu kaidelere uyulmamanın doğur
duğu neticeler olarak meydana gelmektedir.
Adam, «Ben kaideyi biliyorum» diyor, imtihan
ediyorsunuz, onu da biliyor. Ama kendisi va
sıtayı kullanırken, kendisini çok usta saydığı
için, kazayı yapıyor. Neden? Çünkü, onun do
ğuracağı neticeyi bilmiyor. Yani eğitilmemiş,
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o neticeye kafası henüz varmamış; benim ba
şıma böyle bir netice gelir, kısmını kabul et
miyor, trafik kurallarını biliyor çoğu zaman;
fakat o kuralın yerine getirilmemesinin, meselâ
bir şeridi değiştirmenin arkadan gelen bir va
sıtanın çarpmasına sebebolacağını yüzde 5 ka
za sebebi olarak ifade etmiştim, onu idrak ede
miyor.
Şimdi, izah etmiş olduğum eğitim konusunu
da özet olarak arz edeyim.
1. — ilkokul, ortaokul ve liselerde Trafik
Dersi mecburi hale konmalıdır, yani komisyon
bunların üzerinde durmalıdır mânasında söy
lüyorum.
2. — Trafik işlerinde görev alacaklar, res
mî trafik okullarında yetiştirilmelidir. Böyle
bir şey yok.
3. — Orduda bütün erlere, trafik eğitimi
tatbik edilmelidir.
4. — Şoför ve sürücüler, resmî şoför okul
larında yetiştirilmelidir.
5. — Halk, basın, radyo, televizyon, oparlör, sinema, resim, afiş, sergi, okul ve dışarda
çocuk parklarından, yani çocuk trafik park
larından istifade etmelidir.
6. — Trafik, halkın sahibi olduğu bir so
run haline getirilmelidir. Değerli arkadaşla
rım, bilhassa bu husus mühimdir. Eğer halk,
trafik meselesini kendi meselesi olarak kabul
etmez ve üzerine eğilmezse alacağımız hiçbir
tedbirin faydası olamaz.
Değerli arkadaşlarım, eğitimle ilgili olan
kısım hakkında söyliyeceklerim bu kadardır.
Trafikte yönetim : ilk akla gelen soru; Tra
fik Kanunu yeterli midir? Birçok ülke so
runlarında, en kolay yollardan biri, konu ile
ilgili kanunun yetersiz olduğunu söylemek
tir. Trafik konusunda da, başta resmî şahıslar
olmak üzere pek çok kişi bu kolay yoldan ya
rarlanmaktadır. Trafik kazaları sorununda
da durum böyledir. Senelerden beri trafik ka
zalarının, Trafik Kanununun değişmesiyle gi
derileceği ileri sürüldü. 12 Ocak 1961 tarih ve
232 sayılı Kanunla, birçok maddeleri değiş
miş olan Trafik Kanunu - demek ki, 1961 den
aşağı yukarı 7 - 8 sene geçmiş, değişiklik ya
pılmıştır yine de ağzımızdan «Bu kanun de
ğişsin» sözü eksik olmaz - 9 . 5 . 1967 tarihin
de 26 ncı maddesinin (A) fıkrasında değişiklik
yapılmıştır, istanbul Üniversitesi Hukuk Fa
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kültesi Kriminoloji Enstitüsünün 1967 yılın
da yaptığı seminerde, «Suçlara ait problemler»
konusunda Ceza Hukuku Profesörü Sayın Dr.
Öztekin Tosun; «Kanun, esas itibariyle uzun
bir çalışmadan sonra, gerek millî ihtiyaçlar,
gerekse milletlerarası gelişmeler göz önünde
tutularak hazırlanmıştır. Kanunda pek az sayı
da tenkid edilecek hususlar bulunabilir. Fakat
bunlar, bugün Türkiye'de büyük bir trafik prob
leminin sebebi olamazlar. Bence suçlar kanu
na konmuş olmakla beraber bu suçların iş
lenmesi halinde, suçluların yakalanıp ceza
lanması mümkün olmamakta, bu suretle san
ki kanunda hiçbir hüküm olmasaydı durum
ne olacaktı idiyse, o durum meydana gelmek
tedir. Sarhoşluğu tesbit edecek test âletleri ol
madan sanıklar cezalandınlamamaktadır. Sü
rati ölçecek âletler bulunmadan aşırı sürat dolayısiyle failler cezalandınlamamaktadır.
Sonuç olarak, zorluklar hukukî boşluktan
değil de, olan hükümlerin çeşitli sebeplerden
işletilmez halde bulundurulmasından ileri gel
mektedir. Bu sebeplerin üzerine eğilmek, müm
künse onları azaltmak şartttır. Mümkün ol
madığı takdirde zorluklar devam edecektir.»
diye bir sunuşta bulunmuştur. Bu, bir trafik
seminerinde konuşan bir uzman profesörün
mütalâasıdır.
Ceza Hukuku Profesörü Nurullah Kunter
de aynı kanıdadır. «Ben bu kanunun kaideler
le ilgili bölümlerine dokunulmasından yana de
ğilim. Bütün kabahati cezalara yüklemek
doğru değildir. Milyonlarca trafik suçu işleni
yor, demek ki kanun tatbik edilmiyor.»
Seminer sonuçta Trafik Kanunu esasta
yeterlidir, hükmüne varmıştır. Birinci Trafik
Şûrası da aynı sonuca varmış bulunmaktadır.
Bizim de kanaatimiz bu yoldadır. Bugün
kanun alkollü içki kullanmadaki esası, al
kol almış olmayı yeterli görmekte, sarhoş olup
olmama nazara alınmamaktadır.
Bâzı ülkelerde ise, kandaki alkolün nisbeti tâyin edilmek suretiyle alkolün insana te
sir etmesi, yani sarhoş etmesi aranmıştır. Bu
nun zorluğu ortadadır. Bizim kanunumuz pra
tik ve memleketin bünyesine uygun bulunmak
tadır.
Bununla beraber Trafik Kanununda aşağı
daki değişikliklerin yapılmasında fayda var-
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dır. Yani esas itibariyle Trafik Kanunu ye
terli bir kanundur, ama bununla beraber bâzı
ufak değişikliklerin yapılması lâzımdır.
1. — Trafiğin tanzim ve murakabesi, Bayın
dırlık Bakanlığının bu yılki bütçe raporunda
da ifade edildiği gibi, Emniyet Umum Müdür
lüğünden alınarak Karayolları Genel Müdür
lüğüne verilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, dünyanın her ta
rafında yolu yapan, üzerindeki işaretleri ko
yan, bizim kanunumuza göre de bir ölçüde
kontfola iştirak eden kuruluşlar vardır. Ma
dem ki yolu o yapıyor, işaretleri o koyuyor,
bu işte uzman odur. Karayolları Genel Mü
dürlüğüne trafik işinin verilmesi lâzım. Tabiî,
teşkilât bakımından memurlarının, esas itiba
riyle içişleri Bakanlığıyla ilişiği olabilir. Ve
ya bu olmazsa, olduğu gibi Karayolları Ge
ne Müdürlüğüne verilmelidir.
2. — Bütün zabıta, trafikte yetkili hale ge
tirilmelidir. Bugün bütün zabıta, biliyorsu
nuz, trafikte yetkili değildir. Bundan dolayı
çatışmalar vardır.
3. — Şehirlerarasında çalışan otobüs, kam
yon gibi araçlarda çift şoför mecburiyeti ge
tirilmelidir. Bunun teferruatına girmiyorum,
uzman arkadaşlar var, benden sonra konuşa
cak, onlar söylerler.
4. — Fahrî trafik müfettişliği getirilmeli
dir. Tabiî kanuni şartlar ve esaslar içinde.
5. — Şoför ve sürücülerin mutlaka sigor
ta edilmeleri sağlanmalıdır. Halen mevcut ma
lî sigorta yeterli bir rakama çıkartılmalıdır.
6. — Trafik mahkemelerinin, trafikle il
gili bütün suçlara bakmaları sağlanmalıdır.
Hâlen Türk Ceza Kanununda olan bâzı suçlar
ve maddi zararlara asliye mahkemelerinde
bakılmaktadır, ikiye bölünmektedir.
7. — 57 nci maddedeki cezaların kesin ol
ması Anayasaya aykırıdır. Bunu uzmanlar da
belirtmişlerdir. Bu kesin trafik cezalarının iti
raz edilebilir bir hale getirilmesi lâzımdır.
Değerli arkadaşlarım, bu konudaki görü
şümüz budur. Kanun bakımından görüşümüz
budur.
Asıl mesele, kontrol yetersizliği meselesi
dir. Kanun sağlam, kontrol yetersizdir.
Kanun esas itibariyle yeterli görülmekte
dir. Bunun yanında kanunların uygulanması
konusu yetersiz görülmektedir. Bu konuda tam
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bir ittifak vardır. Yani, kanunların tam tatbik
edilmediği hususunda yetkililer, az yetkililer,
hiç yetkisizler, hepsi ittifak etmişlerdi, tam
tatbikat olmamaktadır. Biraz sonra bunun en
önemli noktalarını söyliyeceğim.
Araç kullananların kusurlarını incelediği
miz zaman, yüzde 22,5 u aşırı hızdan meydana
geliyor. Diğerleri hep trafik kaidelerine ria
yet etmemekten olmaktadır.. Eğer ciddi kont
rol yapılsa bu usulsüzlükler önlenebilecektir.
Meselâ aşırı hızdan doğan suçlar yüzde 22,5.
Bugün aşırı hız kontrolü diye bir şey mevcut
değildir. Aşırı hız, ya hızı ölçen teknik âletler
le, radar ve diğer emsali gibi, ya da hızla gi
den vasıta ile aynı hızla giden bir diğer vasıta
marifetiyle tesbit edilebilir. Bu yapılmadıkça
mahkemeler aşırı hızdan dolayı ceza tertip
edemezler. Ya bir âlet, kimsenin şüphe edemiyeceği bir âlet tesbiti lâzım - ki bu yok - veya
motorsiklet veya başka bir araba ile - ki için
de birkaç kişi bulunacak, şimdiki kanuna göre
bir kişi de olabilir - hızlı giden vasıtanın hı
zında gidecek ve aşırı hızı tesbit ettiği takdir
de zabıt varakası tanzim edecek. Böyle yap
madığı takdirde mahkûm edilmesi, mahkeme
ce, teknik olarak mümkün değildir. Zaten ben
de aşırı hızdan mahkûm olmuş bir kimseyi ci
varımda görmedim, yalmz tehlikeli araba kul
lanmaktan mahkûm olanlar görülmüştür. Çün
kü bunun tesbiti daha kolaydır.
BAŞKAN — Sayın Ülker bir dakikanızı
rica edeceğim.
Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın
üye var mı efendim?.. Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir. Buyurun devam
edin efendim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Trafik Ka
nununun 33 ncü maddesi; «Şoför ve sürücüler,
trafik işaret levhalarında gösterilen sürat had
lerine riayet etmeye mecbur oldukları gibi, lü
zumu halinde süratlerini yolun ve trafik du
rumunun icap ve şartlarına uydurmakla mü
kelleftir.» der.
58 nci maddesinin (b) fıkrasında da bunun
cesasım şöyle gösterir: «33 ncü maddeye aykırı
hareket eden şoförler ve sürücüler (yani hızlı
gidenler) 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif
para cezası ve icabına göre ayrıca bir aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar..
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59 ncu madde de, «Bu kanunun 58 nci mad- | por yanımda; burada güzel bir plân yapıl
mış, kontrol plânı yapılmış, fakat üç safhada
desinde gösterilen suçlardan biri ile mahkûm
yapılmış. Bunun sonucu safhasında yüzde 80 ne
olan şoför ve sürücüler, hüküm kesinleşmesi
kadar kontrol yapılacak. Yani, bütün Türkiye'
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı mad
de trafik kontrolü yüzde 80 nisbetine kadar
de şümulüne giren bir suçtan cezalandırılacak
yapılacak,
deniyor. Ama bunun karşılığı ola
olursa, cezanın asgari haddi iki mislinden baş
rak para konamadığı için böyle bir trafik kont
lar ve hapis cezasının ihtiyari olduğu haller
rolüne gitmek imkânı olmadığı da raporda
de tatbiki mecburi olur.» der. Meselâ hızlı git
açıkça belirtilmektedir.
mekten mahkûm olmuş kimse, bir yıl içinde hız
lı gitmekten tekrar mahkeme önüne çıkarsa,
Kontrolü sağlamak bakımından da şu ted
bu sefer para cezası yüz lira yerine 300 lira
birleri üzerinde - eğer lütfeder bir komisyon ku
dan başlar ve hafif hapis cezası verip verme
rarsanız - kuracağınız komisyonun durmasında
mek mahkemenin elinden çıkar, mahkeme hafif
fayda olabilir*.
hapis cezasını vermek zorundadır.
I
1. Polis sayısı yeterli hale getirilmelidir.
62 nci maddenin (b) bendine göre, de, 33
Bugün - bendeki rakam biraz eskidir, 5 000 ol
ncü maddeye muhalefeten, hızlı gitmekten do
ması gerekiyor - 1 400 deniyor, belki 2 000 ol
layı iki defa mahkûmiyet halinde, ikinci defa
du. Ama 5 000 olması lâzım geldiği bir haki
mahkûm olanların, ceza verilmekle beraber,
kattir.
15 gün ve tekerrürü halinde bir aydan üç aya
kadar müddetle şoför ve sürücü ehliyetnamele
2. Ordu gücünden yararlanmalıdır.
rinin geri alınmasına karar verilir.
3. Özellikle sürat ve alkol kontrolünü sağDeğerli arkadaşlarım, şu hükümler tam tat
yacak modern âletler sağlanmalıdır. Umulma
bik edildiği zaman perişan eder araba süreni.
dık zamanda, ani, gizli kontrol yapılmalıdır.
Çünkü araba bugün medeni bir vasıtadır. O va
Yani görünerek değil, bir tepenin arkasında
sıtası elinde: bir gün dahi alınsa, beş gün dahi
kontrol yapılıyor. Batıda olduğu gibi, bakı
alınsa o insan perişan olur. Hele, demin verdi
yorsunuz, işaret var, tepeyi aşıyorsunuz, dur
ğim istatistiklerde mesleki bu olanların elin
duruyorlar sizi, «Hızlı gittiniz» diye radardan
den bu hak alındığı zaman, perişan olur. Öyle
almış telsizi, haber veriyor. Siz bununla bir
ise burada trafik cezalarını artırmak değil,
iki defa karşılaştığımız zaman her an, her yer
mevcut kanundaki bu cezaları tatbik etmek bü
de kontrol edileceğiniz kuşgusu içinize girdi
yük ölçüde kazaları önliyecek bir tedbirdir.
ği için bütün trafik kaidelerine, trafik levha
ve işaretlerine uyuyorsunuz. Avrupada bu böy
Alkollü içki kullanmada da benzeri şekil
le.
de hükümler vardır. «Bir yıl içinde üç defa
aynı suçu işliyenlerin ehliyetleri geri alınır.»
5. Motosikletli polis sayısı artırılmalıdır.
60 nci maddenin (d) fıkrası böyle diyor.
6. Araç kullananlar, şoför meslekinden
Uyuşturucu madde kullananlardan tam ge
olanlardan meslek içi kontrolla güçlendirilme
ri alma hükmü vardır. Bunlar hafif hüküm
lidir.
ler değildir. Mevcut hükümler tam uygulan
7. Yayaların kontrolü da aynı önemde ısdığı takdirde sonuç verecek niteliktedir. Ama I rarlı olarak yapılmalıdır. Kriminoloji Enstitüyukarıda söylediğimiz gibi sürat ve alkol tes- II sündeki toplantıda profesörler; yayalara da
bit edecek modern araçlar ve kontrol yapılaca
sürücüler ve araç kullananlara nasıl ceza veri
ğı kanaati olmadığı, yeterli kontrol olmadığı
liyorsa, ısrarla bunlara da ceza verilmesini sa
için bu hükümlerin yetersizliği ileri sürülemez.
lık vermektedirler ve doğrudur.
Karayolları 1970 bütçesinin raporunda kont
rol konusunda şu satırlar duruma aydınlık ve
recek niteliktedir.
Değerli arkadaşlarım, 1970 Karayolları ra
porunda - okumadan kısaca arz edeyim - ra- J|

8. Gerçekten, yalnız
uzman, yargıçlık trafik
leştirilmeli, gezici trafik
selâ Fransa'da olduğunu
lüyorlar - kurulmalıdır.

trafik işlerine bakan
mahkemeleri gerçek
mahkemeleri de - me
Sayın profesörler söy-

M. Meclisi

B : 26

9. Türkiye'de trafik polisi az olduğundan
Trafik Kanununun 4 ncü maddesinde işaret edi
len «Gönüllü yardımlar» kabul edilmelidir.
Fahri trafik müfettişliği ve bâzı okullarda, okul
önündeki trafiğe yardımcı olacak öğrencilerin
ve hocaların yetiştirilmesi, okulların giriş ve
çıkış saatlerinde kendi mensupları yönünden
tedbir almaları mümkün, uygundur ve Avru
pa'da yapılmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna
geldim, sabrınızı suiistimal ettiğimi biliyorum.
Bir de diğer tedbirleri söylemek istiyorum.
Şüphesiz ki, yukarıda çok önemli olmaları ve
araştırma açma lûtfunda bulunursanız, önde
görünmeleri amaciyle özet olarak sıralananla
rın yanında daha bir çok önemli konu ve ted
birler vardır; bunlara da satır başları olarak
temas etmek istiyorum.
1. Bütün şehircilik çalışmalarında trafik
açısından mutlak surette trafik mühendisle
rinin kontrolundan geçirmek şart olmalıdır.
Yani, yapılan bütün plânların bir de trafik mü
hendisliği diye uzmanlar var, bunların kont
rolundan geçirilmelidir.
2. Yollar, işaretler, yaya geçitleri trafik
ihtiyaçlarına göre ıslah edilmelidir. Yolların
taşıma kapasiteleri göz önünde bulundurulma
lıdır.
3. Trafik kazalarında ölü oranı yüksek
tir. ilk yardım daha etkili bir şekilde planlan
malıdır. Çok zaman kan kaybından ölünüyor.
Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma
Derneğinin, «gezici âcil yardam ve trafik has
tanesi yaptırma teşebbüsünü gazetelerden oku
yor ve takdirle karşılıyoruz.
Anlıyabildiğimize göre bu kuruluşça, ame
liyathanesi içinde olan, operatjörü, hastabakı
cısı, aletleriyle, hemşireleriyle olay yerine gi
decek^ kazaya el koyabilecek otobüs şeklinde
ekip arabalar yapmak için çalışmalar yapılraıaktaymış. Gazetelerde okudum, cidden şaya
nı tebriktir. Büyük kazalarda 15 kişi, 20 kişi
birden ölüyor. Eğer bu araba kazaların en ke
sif olduğu yerlerin yakınında bulunup da ye
tişirse pek çok hayatı kurtarma imkânını sağlıyacaktar. Kendilerine bu kürsüden teşekkür
etmeyi bir borç bilirim.
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Daha kan dâvasını halledememişiz.
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet.
4. — Sürücü ehliyeti verilirken sağlık şart
ları için daha ciddiyetle kontrol imkânları sağ
lanmalıdır. Bunun da üzerinde duruyorlar, cid
dî bir kontrol yapılmadığı iddiası vardır. Sağ
lık şartları kaybolduğu zaman ehliyet geri
alınmalıdır.
Rahmetli Operatör Faruk Âyanoğlu'nun bir
makalesinde, yani kazalar olduktan sonra on
ların ameliyatını yapan ve ıstırabını duyan bir
insan olarak belirttiği gibi, «Şoför ve yolcula
rın emniyet kemeri kullanmaları halinde ölüm
ve yaralanmaların nisbetlerinde büyük bir azal
ma sağlanacaktır.»
1967 yılında İsveç'de 28 780 trafik kazası
olmuş, kaza yapan otomobillerin içinde 42 813
kişi olmasına rağmen şodPörün yanındaki kol
tukta «turan 52 kişi ölmüştür. Bu 52 kişinin
49 u emniyet kemeri takmadıklarından, arta
kalan üç kişi takdıkları halde hayatlarını kay
betmişlerdir.
Yapılan hesaplara göre 80 kilometre sürate
rağmen emniyet kemeri takanların bir kaza
ânında ölüm ihtimali yoktur. Doğrudur arka
daşlarım, benim kendi başımdan gıeıçti. Geçen
yıl bir kaza geçirdim, emniyet kemeri almıştım,
emniyet kemeri hayatımı korudu, araba parça
parça oldu, fakat benim başım cama çarpmadı,
emniyet kemeri beni korudu. Yani ben bilfiil
bunu tatbik etmiş bir arkadaşınızım.
Buna karşılık 20 kilometrelik hızla giderken
dahi koltukta oturanların kemersiz oldukları
takdirde kazada ölüm ihtimaJM yüzde 80 dir.
Yine başka bir bahis; yeni ehliyet alanların
arabasının arka ve ön camlarına bir yıl işaret
konması usulü bizde de uygulanmalıdır. Ro
manya ^da uygulandığını Sayın Rahmetli Ayanoğlu söylüyor.
Geceleri mükemmel şartlarda tam ışıklı saat
te 80 kilometre, az ışıkta 60 kilometreden faz
la süratle vasıta sürülmemelsi üzerinde çalışıl
malıdır. Buzlu, kaygan, ıslak satıhlarda ve teh
likeli durumlarda davranışları sağlamak için
trafik okullarında ehliyet sınavları için çalış
malar yapılmalıdır.
Suudi Arabistan'ın trafik işlerini bir Türk
uzmanının düzenlediğini ve orada bu usullerin
kullanıldığını bilmekteyiz.
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Değerli arkadaşlarım; kaygan satıhlarda
araJbanın nasıl hareket ettirilenini Türkiyede vatandaşlar ancak kaza başlarına geldiği
zaman öğrenmektedirler, eğer sağ kalırlarsa.
4. Trafik turizmi bakımından da mesele ele
alınmalıdır. Bugünkü şartlar turist gelmesini
önlemektedir.
5. Bütün idari makamların yardım ve koor
dinasyonu ve bu ıdâvanın çözümleneceğine inan
cı olmadan başarı sağlanamaz. Bu ruh verilmeli,
bu şevk sağlanmalıdır. Bu uğurda çalışanların
Türk yurduna en büyük hizmet yaptığı her fır
satta yetkililer ve sorumlular tarafından be
lirtilmeli, bu uğurda başarı gösterenler kamu
oyuna halk kahramanı olarak takdim edilmeli
ve armağanlar verilmelidir.
6. Çok ağır şartlar altında vazife görmek
te olan trafikçilerin ve diğer görevlilerin ikti
sadi ve sosyal durumları uygun bir seviyeye
mutlaka çıkarılmalı.
Değerli arkadaşlarım, cidden sabrınızı suiis
timal ederek, fakat bilerek, inanarak bunu yap
tım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Eğer bu millî meseleye hep birlikte millet ola
rak el koyar, Hükümete yardımcı olabilirsek,
bunda memleketimize bir faydamız olursa, par
lâmento olarak en büyük hizmieti yapmış olu
ruz.
Bundan evvel yapılmış birkaç araştırmada
hakikaten hükümetlere ışık tutan ve hükümet
lerin de tatbik ettiği neticeler çıkardık, inşal-
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lalh bunda da bu neticeleri çıkarırız. Yardımla*
n n ı a ve lûtuflarınızı istirham ediyorum.
Sağolun.
BAŞKAN — Türkiye'de meydana gelen tra
fik kazalarının artış sebepleri ile önleme çare
lerinin tesbit için bir Meclis araştırması isten
miştir. Bu konuda söz almış olan sayın üyeleri
arz ediyorum: Grupları adına Sayın Kazım
özeke C. H. P., Sayın Hasan Tosyalı G. P.
Kişisel görüşlerini arz etmek üzere, İhsan
Kabadayı, Mehmet Türkmenoğlu, Hayrettin
Uysal, Yaşar AkaJl, Vahit Bozath, iforahim öztürk, Nuri Kodamanoğlu, Burfhanettin Asutay,
Hilmi İşgüzar söz almış bulunmaktadırlar.
Açık oy sonuçlarını arz ediyorum: Cumhu
riyet Senatosu İdare âmirlerinin 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin
açık oylamasına 205 sayın üye katılmış; 201
kabul, 2 ret, 2 çekimser oy çıkmıştır. Yeter
sayı sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim tek
rar açık oylarınıza arz edilecektir.
1969 kalkınma istikrazı hakkındaki kanun
tasarısının oylamasına, 185 sayın üye katılmış,
179 kalbul, 2 ret» 4 çekimser oy çıkmıştır. Ye
ter sayı sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim
tekrar açık oylarınıza arz edilecektir.
Vaktin gecikmiş olması hasebiyle, 19.1.1970
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere
Birleşimi kapatıyorum.
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Cumhuriyet JSenatosu îdare Âmirlerinin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
değişiklik yapılması, hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu

cetvelde

(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinscrler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
205
201
245
2
2
0

[Kabul edenler]
ADANA
Cevdet Akçalı
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Usllu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Ze'ki Adıyaman
Yuısıuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHlSAR
Mehimet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Ali Ihisam Ululbahşi
Kâzım Uysal
AMASYA
Yavuz Acar
Salih. Aygün
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren/
Mustafa Maden
Şinasi özıdenoğlu
H. Turgut Toker
Suna Tural
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalioğlu
Ömer Buyrukçu
Süleyman Çiloğlu
Ömer Eken
Raflet Eker
ARTVÎN
Mustafa Rona

BALIKESİR
Salih Zeki Altınbaş
İbrahim Aytaç
M. Şükrü Çavidaroğlu
Ahımet İhsan Kırımlı
Osfman T a n
M<evlüt Yılmaz
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Zeynel Abildin İnan
BOLU
Ni'hat Bayramıoğlu
Halil İbrahim öop
Ahimet Çakmak
M. Şükrü Kiylkııoğlu
BURDUR
Nadir Yavuzk'an
BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Kasım Önadım

DENİZLİ
Samd Aralan
Fuat Avcı
Mıehırni-et Emjin Durul
Hasan Kor|km;azcan
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Behzat Egilli
Abdül'lâtif Ensriioğlu
Necrmettlm Gönenç
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Muısıtafa Harm|ancıoğlu
Cevat Sayın
ELÂZTĞ
Mehmet Ayrtuğ
Sajmıet Güldıoğan
Hayrettim Hanağası
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Sabahattin Araş
Riasim| öinisli
Rıfkı Danışman
Selçuk Erve.rd(i
Naci Gaeiroğlu
F. Taşkesenlioğlu

ÇANAKKALE
Kemal1 Bağcıoğlu
Zeküye Güllsen
Mesult Hulki Önür
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Cahit Angın
Ya'kup Çağlayan
Kental Demirer
Abdurrahmıan Güler
Aralan Topçubaşı

ESKİŞEHİR
B. Sıtkı Karacaşehir
GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
Erdem Ocak
Muhittin Saym
M. Lûtfi Söylemez
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GİRESUN
Abdullah İzmen
M. Emin Turgut alp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Halil Akgöl
Ali Yılmaz
İSPARTA
Hüsamettin Akmumeu
Ali İhsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
Hilmi Türkmen
İSTANBUL
Eîşref Derinçay
İbrahim Elmalı
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Sezai Orkunt
M. Kâzım özeke
llhami Sancar
Naim'o İkbal Tokgöz
Hasan Türkay
Ne'edet Uğur
Reışiıt ÜJİker
İZMİR
Şülkrü Akkan
Bur'hanettJin Asutay
Şeref Balışık
Münir Dal dal
Nihad Kürşad
Ali NalM Uner

M. Meclisi
KARS
Lâtif Alküzüm
İsmail Bakkı Alaca
Turgut Artaç
Musa DoğanKemal Güvem
Kemal Kayıa
Veyis Koçu'lu
Kemal Okyay
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğarih
Orhan Deniz
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
M. Şevfcet Doğan
Enver Turgut
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Feyzuülah Çarıkçı
Basan Korkut
KIRŞEHİR
öevat Broğlu
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Vehbi Engiz
Saibri Yahşi
KONYA
Mustafa Kulbilay Îmer
İhsan Kah ad ayı
Baha Müderrisoğlu
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KÜTAHYA
Alhmet Fuat Azmioğlu
Mesut Erez
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
İsmet İnönü
Ahmet Karaaslan
İsmail Hakkı Şengüler
MANİSA
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Vehbi Sınmaz
Kâmil Şahinoğlu '
önol Sakar
MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekcriya Kürşat
MARDİN
Esat Kemal Ay bar
Abdulkadir Kcrmooğlu
Abdulkadir özmen
MUĞLA
izzet Oktay
MUŞ
Nimet Ağaoğlu
NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoslu

16 . 1 . 1970

M. Nuri Kodamanoğlu
Mevlüt Ocakçıoğlu
ORDU
Cengiz Ekinci
Memduh Ekşi
Hamdi Mağden
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Salih Zeki Köseoğlu
SAKARYA
Yaşar Bir
Güngör Hun
M. Vedat önsal
SAMSUN
Nihat Kale
Doğan Kitaplı
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
ismet Yalçmer
SÎIRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
SÎNOP
Hilmi Biçer
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
StVAS
Ahmet Durakoğlu
Tevfik Koraltaın
TEKİRDAĞ
Mustafa Sabri Sözeri

[Reddedenler]
TRABZON
Ahmet Şener

SİVAS
Vahit Bozatlı

[Çekinserler]
AMASYA
Vehbi Meşhur

O : 1

ANKARA
ibrahim Cüceoğlu

mm^
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TOKAT
Hüseyin Abbas
ismet Hilmi Balcı
Osman. Hacıbaloğlu
TRABZON
Necati Çakıroğlu
Mehmet Ali Oksal
URFA
Mehmet Aksoy
Necati Aksoy
Mehmet Ali Köklü
Bahri Karakeçili
Vehbi Melik
UŞAK
Orhan Dcıngüz
VAN
Fuat Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
Ismalil Hakkı Ak<doğan
Abdullah Baştürk
ismet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akm
Hüseyin Baytürk
Gahit Kara'kaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nedimoğlu

M. Meclisi
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1969 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çeikinserler

: 450
: 185
: 179
:
2
:
4
Oya katılmıyanlar : 265
Açık üyelikler :
0

[Kabul edenle?']
ADANA
Cev*detı Akçalı
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Yuisufi Ziya Yılmaz
AFYON KARAHISAB
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinç er
Ali Ilışan Ululbalhsi
Kâzını Uylsal
AMASYA
Yavuz Acar
Sallı Ay gün
Vehbi Meşhur
Kâzım Ülusoy
ANKARA
Hülseyin Balan
Orhan Eren
Mustafa Maden
Şinasi özdenoğlu
H. Turgut Toıkör
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Süleyman Çiloğlu
Ömer Eken
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Salih Zeki Altınlbaş
ibrahim! Aytaç
M. Şüktni ÇaVıdaroğlu

Mehmlet Niyaz! Gürer
Ahmet ihsan Kırımlı
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
Osman T a n
Mcvlüt Yılımaz
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BÎTLlS
Zeynel Abidin inan
BOLU
Nihat Bayramoğlu
Halil ibrahim öop
Ahmet Çakmak
M. Şükrü Kiyfkioğlu
BURDUR
ıNadir Yavuzkan
BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
Kemal1 Bağeıoğlu
Zeküye Gülsen
Mesult Hulki önür
ÇANKIRI
Hazım; Dağlı
ÇORUM
Cahilt Angın
Yakup Çağlayan
Kemjal Deınirer
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
DENİZLİ
Samji Arslan.
Fuat Avcı

Mehımjet Emıin Durul
Hasan Korkm^zcan
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Rehzat Egilli
Abıd;üllâtif Bnsribğlu
Neomjettiin Gönenç
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Mustafa Harm^ancıoğluı
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Mehmet Ayıtuğ
Sıaınjeıt Güldoğan
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
iSajbahattin Araş
Rasiım) öinisli
Rıfkı Danışmıan
Selçuk Erve<rdji
Naci GacİTtoğlu
F. Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
B. Siıtkı Karaeaşeıhir
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
Erdem Ocak
M. Lûtfi Söylemez
GİRESUN
Abdullah Izmen
İ. Kayhan Naipoğlu
M. Emin Turgutalp
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GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Meydan
HATAY
Halil Akgöl
Ali Yılmam
İSPARTA
Hüsamettin Akmumeti
Ali ihsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
İSTANBUL
Eşref Derinçay
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Sezai Orkunt
M. Kâzım özeke
Ilhami Sancar
Naime ikbal Totkgöz
Hasan Türkay
IZMlR
Mustafa Akan
Burhanlcıtt'in Asutlay
Münir Daldal
Nihad Kürşa'd
Ali Naiki Üner
KARS
Lâtif Aküzüm
ismail Hakkı Alaca
Turgut Artaç
Musa Doğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Kemal Okyay

M. Meclisi
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KASTAMONU
Mu'zaJffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Mustatfia Topçular
Hasan Tosyalı

Mesut Erez
İlhan Ersoy
MALATYA
Ahmet Karaaslan
İsmail Hakkı Şengüler

KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Enver Turgut
Mehmet Türkmenoğlu

MANİSA
Süleyman Çağlar

KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Feyzu<llah Çarıkçı
Basan' Korkut
KIRŞEHİR
öevat Eroğlu
'Mustatfia Kemal Güneş
KOCAELİ
Velhbi Engiz
Saib'ri Yahşi
KONYA
Sezai Ergun
Mustafa Kulbilay îmer
ihsan Kabadayı
Baiha Müderrisoğlu
KÜTAHYA
Ahmıeit Fuat Azmioğlu

Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Vehbi Sınmaz
Kâmil Şahinoğlu
önol Sakar
MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşat
İbrahim Öztürk
MARDİN
Esat Kemal Aybar
NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoğlu
M. Nuri Kodamanoğlu
Mevlüt Ocakçıoğlu

16 . 1 . 1970
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ORDU
Memduh Ekşi
Hamdi Mağdeıı
RlZE
Erol Yılmaz Akçal
Salih Zeki Köseoğlu
SAKARYA
Yaşar Bir
Güngör Hun
SAMSUN
Nihat Kale
Doğan Kitaplı
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
SİİRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
SİNOP
Hilmi Biçer
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
SİVAS
Vahit Bozatlı
Ahmet Durakoğlu
Tevfik Koraltam
TEKİRDAĞ
Mustafa Sabri Sözeri

TOKAT
Hüseyin Abbas
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Necati Çakıroğlu
Mehmet Ali Oksal
URFA
Mdhımöt Ak'soy
Necati Akşıoy
Mehmet Ali Köıklü
Bahri Karaikcçıili
VeıhM Melik
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
İsanalii Hakkı Akdoğa
Turgut Nizamoğlu
Neişet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akım
Hüseyin Baytürk
Cahit Karafeaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nödimoğlu

[Reddedenler]
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık

İSTANBUL
Reşit Ülker

[ÇekinserlerJ
ANKARA
İbrahim Cüce oğlu

GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu

KARS
Veyis Koçulu

MUŞ
Nimet Ağaoğlu
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Cutaıa

Saat : 15.00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — tstanjbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5)
2. — Van Milletvekili Salih Yıklız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi (10/7)
3. — Nevşehir- Milletvekili SalâÜıattin Hakkı
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğım araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9)
4. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve
değerlendirmeleri incelemeli üzere bir Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10)
5. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11)
6. — Manisa Milletvekili Mulsitafa Ok'un,
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini,
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci •maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14)
7. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi

uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
önergesi (8/2)

dair

8. — Kocaeli Milletvekili Nihat Eırim ve
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kılbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 ncıi maddesi uyarınca bir genel
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3)
9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi
(10/12)
10. — Nevşehir Milletvekili Salâlbaıttin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili Orhan
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13)
11. — İçel Milletvekili öelâl Kangılı'nın,
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey*
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel
görüşme açılmasına dair dair Önergesi (8/4)
12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/15)
13. — Maıraş Milletvekili İbralhim Oz-türk'ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair
önergesi
(10/16)
14. — Bursa Milletvekili SadreMin Çaniga'nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde
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-

meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi.
(10/17)

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/11)

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi (10/18)

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12)

16. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek mak'sadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19)
B - ÎKÎN'CL DEFA OYA KONULACAK
İŞLER

II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/5)
2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6 /6)
3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27
Ekim 1960 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7)
4. •'- Siirt MilletvekiM Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9)
6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10)

0. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/111)
]6. _ Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14)
11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitü leşi ne dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu ((>/lf>)
12. — Siirt Milletvekili Mehmet İVebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyoıı
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (\)/\Q)
13. — Maraş Milletvekili İbrahim (Jziürk'ün,
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve karnıi
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusıi
(6/17)
14. — Sinop Milletvekili ili lir. i İşgüzarı 11;
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18)
15. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Çanga'nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair
İmar ve İskân Bakanından sö/.lü sorusu (6/19)
16. — Siirt Milletvekili Âdil Yasa'nm, Siirt'e
bağlı Eruh ve Ş;rnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/20)
17. — Siirt Milletvekili Âdil Yasa'nm,, Siirt Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidarelektrik santralinin yapımına ve sarf edilen
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so-,
rusıı (G/21)

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/22)
19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzurıer'in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî
Savunma bakanlarından sözlü'sorusu (6/23)
20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24)
21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25)
22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri,
Dişisi ari, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26)
23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nıın, iSivas sınırları dahilindeki Bozkııi't köprüsünün inşasına dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/27)
24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nıın, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28)
25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29)
26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun IVJ zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30)
27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/31)
28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/32)

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33)
30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/34)
31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in,
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/35)
32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36)
33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, îzmir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu
(6/37)
34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Uşak Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38)
35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/39)
36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in,
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün
değerlendirilmesine dair Gümrük ye Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40)
37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41)
38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/42)
39. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in,
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43)
40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44)
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41. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın,
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45)
42. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar-'m,
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet
Bakanından sözlü sorusu (G/46)
43. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47)
44. :— Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asir.'tlann»;»*; nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/48)
45. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın,
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin
yollarının, yapımına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/49)
46. _ istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına di»ir
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50)
47. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51)
48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52)
49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü.
sorusu (6/53)
50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54)
51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü
sorusu (6/55)
52. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56)

53. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in,
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu
(6/57)
54. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın,
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/58)
55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/59)
56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60)
57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/61)
58. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın,
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62)
59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka
bir mıntakaya nakline dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63)
60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan
ziıraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64)
61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/65)
62. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel'- '
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66)
63 — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67)
64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar
ve İskân Bakarımdan sözlü sorusu. (6/6S)
65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gür.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol-
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ların yapımına dair Bayındırlık
Bakanından I sının kurulup 'kurulmıyacağına dair Başbakan
dan îiözlü sorusu. (6/81)
sözlü sorusu. (6/69)
78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güdibeyoğlu'nun,
Kastamonu
Abdurrahmaınpaşa
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
Lisesinde
boş
geçen
derslere
dair
Millî Eğitim
luna ve diğer okulların
ihtiyaçlarına
dair
Bakanından
sözlü
sorusu.
(6/82)
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70)
79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Giinın,
Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
Ticaret
Bakanından sözlü sorusu. (6/83)
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
80.
—
Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'rusu. (6/71)
nun,
Elmalı
hudutları içindeki Karagöl'ün mey
68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair
in, E. K. î. Mücssesesindeki işçilerin, işe almış
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
sorusu. (6/84)
dan sözlü sorusu (6/72)
69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73)
70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun,
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/74)
71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün,
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75)
72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün.
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/76)
73. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'ün,
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıyaeak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü
sorusu (6/77)
74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in,
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde ımcydana gelen olaylara dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/78)

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85)
82. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'da bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/86)
83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87)
84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(6/88)
85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89)
86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman
öğretmenlere
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/90)
87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91)

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu
(6/79)
76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair
rusu. (6/80)
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika- I rusu (6/92)
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89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan
köylere ve yapılan yardımlara dair îmar ve
iskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93)
90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94)

nunlarına tabi işyerlerinde geçen hizmetlerin,
birleştirdi/mesai hakkındaki 228 sayılı Kanunun
bâzı maddelerimin değiştirilmesine ve bir mad-<
denin kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve
(Çalışma, Maliye ve Plân (komisyonlarından se-»
çilen 4 er üyeden kurulu 1 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu) (1/88, 2/133, 2/33) (S. Sayısı :
10) [Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969]
IV

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin
VERİLEN İŞLER
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
dan sözlü sorusu (6/95)
X I . — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
sözlü sorusu. (6/96)
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-«
93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
•
2 / 1 ; C. Senatosu : 2/272) (M. Meclisi S. Sayı
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97)
sı
: 9) (C. Senatosu S. Sayısı : 1311) [Dağıt
94. —-Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülma tarihi : 30 . 12 . 1969]
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu.
V
(6/98)
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali GülA - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
ean'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt
İŞLER
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/99)
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
96. — İstanbul Milletvekili Eşraf Derinçay'İŞLER
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
'edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
Yiğit Kökcr ve Cumhuriyet Senatosu Konten
dan sözlü sorusu (6/100)
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
III
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
RILAN İŞLER
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî
1. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet, ihti
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40)
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi
(Millet Meclisi S. Sayısı.: 11) (Dağıtma tarihi :
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanu
6 . 1 . 1970)
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
sal ve 23 arkadaşının, Emekli Sandıklariyle
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu
nunlarına tabi hizmetlerin biri eştir ilmesi hak
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin
kındaki 228 sayılı Kanunun 10 neu maddesinin « Tıp Fakültesi, kısmında değişiklik yapılması
değiştirilmesi ile Zonguldak Milletvekili Cahit 1 hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
Karakaş ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıklariy j komisyonları raporları (2/41)
(S. Sayısı :
le Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları ka- | 12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970)

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, 931 sayılı iş
Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve çalışma Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma
tarihi : 7 . 1 . 1970)
X 4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında

kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/39) (S. Sayısı : 14) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1970)
X 5. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkında
kanun tasarısı ve M'aliye ve Plân komisyonları
raporları (1/141) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1970)
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S. Sayısı :
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Cumhuriyet Senatosu tdare Âmirlerinin, 1969 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi 2 / 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 7 2 )
(Not : Cumhuriyet Senaitiosu S. Sayısı : 1311)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 10149-2/272
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 19 . 12 . 1969 ıgün ve 3 sayılı yazınız :
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifinin, Bütçe Kanma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun
25 . 12 . 1969 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştir.
Gereğini rica ederim.
Lûtfi Tokoğlu
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y.
Açık oy neticesi
Başkanvekili
Kabul :
92
Bet
2
(Not : Bu teklif, Genel Kurulun 23 - 25 . 12 . 1969 tarihli 16 ve 18 nci birleşimlerinde görü
şülmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu Esas No. : 2/1. C. S. 2/272
Kayıt No. : 2

26 . 12 . 1969

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genci Kurulunun 25 . 12 . 1969 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen kabul
edilen «Cumhuriyet Senatosu İdare Amirlerinin, 1969 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tekli fi» ve Bütçe Karma Komisyonunun raporu ilişikte
gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Sakarya Milletvekili
Nuri Bayar

Dönem
Toplantı

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :
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Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının,
931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu ( 2 / 1 6 6 )

Millet Meclisi Başkanlığına
22 . 6 . 1968 tarihinde 931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine
-dair kanun teklifim Meclisin yenilenmesi sebebiyle gündemde kaldığından teklifimin yeniden
muameleye konulmasını arz ve talebederim.
22 . 11 . 1969
C. Senatosu Eskişehir
Çorum Senatörü
Üyesi
Bitlis Üyesi
M. §• Özçetin
Bolu Üyesi
ö. Ucuzal
O. Kürümoğlu
A. Ytlmaztürk
Burdur Üyesi
ö. F. Ktnaytürk

Muğla Üyesi
/. Karaöz

Samsun Üyesi
H. E. Işıklar

Samsun Üyesi
R. Rendeci

Balıkesir Üyesi
İV. Demirel

Bilecik Üyesi
M. O. Tuğrul

Millet Meclisi Başkanlığına
931 sayılı îş Kanununun 79 ncu maddesine ekli gerekçe sebebiyle ekli fıkranın eklenmesini arz
^ e talebederim.

22 . 6 . 1968
Cumhuriyet Senatosu
Eskişehir Üyesi
Ö. Ucuzal

GEREKÇE
981 sayılı İg Kanununun 79 ncu maddesi hükümet tasarısın'da işçi muayenesi yetkisi «İşyeri
hekimine» tatbikatta birtakım sakıncalar yaratacağı ihtimaline binaen verilmiş ise de bilâhara ta
sarının Millet Meclisince müzakeresi sırasında işyeri hekimi metne ilâve edilmiştir.
Kanunun meriyetini mütaakıp işyerlerinde altı aylık ımuayeneye tabi tutulan iğciler, gerek
işyeri hekimi ve gerekse işverenin şa'h'si ve hissi davranişlariyle işyeri hekiminin 'çalışamaz iba
reli ıbir ıraporu ile 'işçinin her türlü kanuni halk lan verilmek suretiyle işine son verildiği maale
sef geniş çapta maddenin suiistimal 'edilmesine sdbebiyet vermektedir.
Gerek îş Kanununun ve gerekse toplu sözleşmelerin işçiye tanıdığı huzur ve teminat hakkı
79 ncu maddeye ilâve edilen «İşyeri hekimi» ne verilen yetki ile ortadan kaldırılmaktadır.
Maddenin 'metni işyeri hekimini tam yetkili kılmış ve itiraz mercii 'de tanımamıştır. Her
hâdisenin itiraz mercii olması hukukun anaprensipleri arasında yer almaktadır.
İtiraz mercii bulunmıyan kefâin yetkilerin suiistimale uğramaması mümkün 'olmadığından hu
kuk mutlaka bir itiraz makamı aramış ve koymuştur.

_ 2 —
79 ncu maddenin «İşyeri hekimi» ne verdiği kesin yetkinin maalesef 931 sayılı Kanunun fersa
zaman içindeki tatbikatı ile elle tutulur hale gelmiş binlerce işçi işyeri hekimleri tarafından
mağdur edilmiştir. Bu durumdan şikâyetçi olan işçilerimiz salahiyetli makamlara her gün müra
caat etmekte ise de 79 ncu ımaddenin bu âmir hükmü karşısında salahiyetli makamlar müracaatla
ra müspet cevap verememenin teessürü içindedirler.
79 ncu maddeye arz ettiğim fıkranın eklenerek işyeri 'heikionin.ee verilen rapora itiraz mercii
nin. kabulü gerekçede arz ettiğim sebeplerle daha fazla mağduriyet ve haksızlıklara meydan ve
ril memesi için şart okluğu kanaatindeyim.

Ça!liı$m|al Kotolsytoıntul Ralpoam
Millet Meclisi
Çalışma Komisyonu
Esas No. : 2/166
Karar No. : 8

6 . 1 . 1970

YüJksefc BıaşteaJniliğ'a
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşımın, 931 ısayıh İş Kanunu
nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi Çalışma Balkanı ve ilgili
bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu ı
Bahse konu kanun teklifinde mer'i Kanunun 79 ncu maddesi hükmüne dayanarak altı ayda
bir muyeneye tabi tutulan işçilerin, gerek işyeri hekimi ve gereksıe işverenin şahsi vo hissî davranışl'aıriyle işyeri hekiminin vermiş olduğu çalışamaz ibareli rapor ile işçinin işin'e son verildiği
ve tatbikatta ımezlkûr maddenin suiistimal edildiği vakıaları karşısında 79 ncu maddeye eklen
mek istenen fıkra ile maddeye vuzuh venmek ve işçinin rapora itirazı halinde- hakkının korun
ması için, Sosyal Sigortalar Hastanelerinin sıhhi kurulıunca vereceği raporun muteber addedilme
sini istihdaf eden 'kanun teklifi komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek aynen fealbul edilmiştir.
Gentel Kurulun tasvibinde arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa ısaygıyle sunulur.
Çalışma Komisyonu Başkanı
Sözcü
Kayseri Milletvekili
Sivas Milletvekili
Adıyaman
İstanbul
E. Turgut
T. Koraltan
M. Z. Adıyaman
Hasan Türkay

İstanbul
B. Ersoy

izmir
B. Asutay

Yozgat
A. Baştürk

Malatya
M. Kaftan

Adana
§. Yılmaz

Zonguldak
Muhalefet Şerhimi
yazmak şartiyle
A. Güner
6 . 1 . 1970

Muhalefet Şerhi
İşçinin 931 sayılı Kanunun 79 ncu maddesindeki yeni teklif edilen değişiklikle kesin huzura
kavuşturulacağına inanıyorum.
Çünkü :
İşçi Sigortaları Kurumu hastanelerinin yeteri kadar işçilere haklarını vermediği, çok kesif
müracaat karşısında işlerinin aksadığını görmekteyiz. Maddenin tümü ile mutabık olmakla beraber yetersizdir kamsmdaymı.
Zonguldak Milletvekili
A. Güner
M. Meclisi

(S. Sayısı : 13)

CUMHURİYET SENATOSU ESKİŞEHİR
ÜYESİ ÖMER UCUZAL VE 9 ARKADAŞININ
TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİ ÇALIŞMA KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN

931 sayılı İş Konumumu 79 ncu maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi

931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 931 sayılı İş Kanununun
79 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İşyeri hekimi taraflından verilen rapora iti
raz halinde, işiçi en yakın sıosyal sigortalar ku
rumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye
tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

MADDE 1 — Teklifin 1 nci
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

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

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

M. Meclisi

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
nen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 13)
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1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları ( 1 / 1 4 1 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 884/9858

15 . 12 . 1969

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

G E R E K Ç E
Bilindiği üzero, J969 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi ile ödenek ve gelir miktarı arasın
daki 600 milyon liralık açığın iç istikrazla karşılanması öngörülmüştür.
1100 sayılı Kanunla ihracına yetki verilen 500 milyon liralık 1968 Kalkınma İstikrazı Tahville
ri 14 Şubat 1969 - 21 Şubat 1969 tarihleri arasında sekiz gün gibi bir müddet içinde 338 711500
liralık kısmı bankalara, 80 141 600 liralık kısmı resmî müesseselere ve bakiye 81 146 900 liralık
kısmı da özel sektöre satılmıştır.
Gerek bu durum, gerek memleketimiz ekonomisinin gün geçtikçe gelişmekte bulunması ve için
de bulunduğunuz 1969 yılında yapılmış ve yapılacak 207,5 milyon lira civarındaki tahvil itfası
hususları nazarı itibara alınırsa, sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu bu miktardaki tahvilin, pi
yasanın uygun bir zamanında ve biraz daha uzun bir satış süresi içinde satılabileceği umulmak
tadır.
Son 5 yılda Devlet iç İstikraz tahvillerinin piyasaya 'arzı malî yılın son ayında mümkün olabil
miştir. Bu ise gerek satışı, gerek faiz ve anapara ödemeleri yönünden sıkışık bir durumun doğ
masına sebebolmaktadır.
Bu itibarla, 1969 malî yılı zarfında gerektiği takdirde iç istikrazın en uygun zamanında yapı
labilmesini teminen borçlanan yetkisinin Büyük Millet Meclisinden daha önce alınması uygun mü
talâa olunmaktadır.

Maliye Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No: 1/141
Karar No: 6

8.1.

1970

Yüksek Başkanlığa
1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun, 24 . 12 . 1969 tarihli top
lantısında, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle, tetkik ve müzakere edildi :
Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen
kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksdk Başkanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu Başkanı
İstanbul
Nuri Eroğan
Bolu
Şükrü Kıykıoğlu
İmzada bulunamadı

Sözcü
Muğla
Ahmet Buldanlı

Kâtip
Halta/y
Talât Köseoğlu

Çanakkale
Zekiye Gülsen

Çorum
Cahit Angın

izmir
Münir Daldal

Kütahya
Mehmet Ersoy

Afyon K.
Kâzım Uysal
Diyarbakır
Sabahattin Savcı

Bütçe Plân Komisyonu rapora
Millet 31eclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No: 1/141
Karar No: 6

12 . 1 .1970

Millet Meclisi Başkanlığına
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasa
rısı) ve ön havalesi gereğince söz konusu tasarı üzerinde Maliye Komisyonunca düzenlenen rapor,
ilgili Bakan ve Genel Müdürlerin katıldıkları oturumda görüşüldü;
Malûmları olduğu üzere, 1969 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi ile ödenek ve gelir miktarı
arasındaki 600 milyon liralık açığın iç istikrazla karşılanması öngörülmüştür. 1100 sayılı Kanun
la ihracına yetki verilen 500 milyon liralık 1968 Kalkınma İstikrazı tahvilleri 14 . 2 . 1969 21 . 2 . 1969 tarihleri arasında sekiz gün gibi bir müddet içinde 338 711 500 liralık 'kısmı banka
lara, 80 141 600 liralık kısmı resmî müesseselere ve bakiye 81 146 900 liralıik kısmı da özel sektöre
satılmıştır. Gerek bu durum, gerek memleketimiz ekonomisinin gün geçtikçe gelişmekte bulunma
sı nazarı itibara alınırsa, sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu bu miktarda'ki tahvilin, piyasanın
uygun bir zamanda ve biraz daha uzun bir satış süresi içinde satılabileceği umulmaktadır.
Bu itibarla, 1969 malî yılı zarfında ve gerektiği takdirde iç istikrazın en uygun zamanda yapı
labilmesini teıminen hazırlanan tasarı, Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 15)
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Öncelik ve ivedilikle görü gülmek ve Genel Kiırulun tasviplerine arz edil mek üzere Yüksek I
kanlığa sunulur.
Başkan
Sakarya
N. Boyar

Başkan V.
Rize
E. Y. Akçal

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtiip
.Erzurum
R. Danışman

Afyon K.
H. Dinçer

Ankara
H. T. Toker

Aydın
ıM. K. Yılmaz
İmzada bulunamadı

Bolu
H. 1. Cop

Burdur
İV. Yavuzkan

Çorum
Topçubaşı
izmir
Söz hakkım mahfuzdur.
G. Karagözoğlu

Bollu
Söz hakkım mahfuzdur.
K. Demir
Eskişehir
M. î. Angı
İmzada bulunamadı
Kasıbamıonu
H. Tosyalı

İstanbul
0. C. Fersoy
Manisa
H. Okçu
Trabzon
Söz hakkım mahfuzdur.
A. R. Uzuner

A.

A.
.

Miaraş
îmamoğlu

M.

Edirne
Harmancıoğlu
KJarts
K. Okyay
Tokat
/. H. Balcı

Uşak
0. Dengiz

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1969 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — iHâsılı 1969 bütçe yılımda yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak
üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kalkınma istikrazı adı ile uızun vadeli iç istikraz akdine Ma
liye Bakanı yetkilidir.
MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihracolunur.
Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şartları
Maliye Bakanlığı tarafından tesibit olunur.
MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe bu
radan satmalma yolu ile, başabaş bulmuş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek suretiyle
yapılır.
MADDE 4. — Bu tahviller ihraç tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye tabi tu
tulamaz, tesbit edilen esaslar değiştirilemez. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce
ilân edilmek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde tedavülde Ikalmış olan tahvillerin tamamı veya
bir kısmı için başabaş erken ödeme yapılabilir, veya bu tahvillere uygulanacak esaslar değiştiri
lebilir.
MADDE 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları ile
ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler, istikrazın tamamen itfa
sına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır.
MADDE 6. — Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile idare
olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ile Kamu îkM. Meclisi

(S. Sayısı : 15)
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tisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itilbari kıy
metleri üzerinden kabul (olunur.
Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz ku
ponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan Mil
lî Emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başa/baş kabul olunur.
MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz kuponları nın bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itiba
ren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzımgeldi ği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine
zamanaşımına uğrar.
MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.
Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlanacak afiş, pankart ve
diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin verildi ği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderleri
ni karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne ko
nulur.
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
29 . 11 . 1969

-

Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Bakanı
//. Atabeyli

Devlet Bakanı
G. Titrek

Devlet Bakanı
T. Bilgin

Adalet Bakanı
Y. Z. Önder

Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
//. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakanı
1. S. Çağlayangil

Maliye Bakanı
M. Erez

Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz

Bayındırlık Bakanı
T. Gülez

Ticaret Bakanı
A. Dallı

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu

Tarım Bakanı
1. Ertem

Ulaştırma Bakanı
N. Menteşe

_ Çalışma Bakanı
S. öztürk

Sanayi Bakanı
S. Kılıç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
S. O. Avcı

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Cevheri

İmar ve İskân Bakanı
//. Nakiboğlu

Köy İşyeri Bakanı
T. Kapanlı

Orman Bakanı
H. Özalp

Gençlik ve Spor Bakanı
t. Sezgin

M. Meclisi
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