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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 961 :962 

II _ GELEN KÂCUTLAIl 962:964 

III _ YOKLAMA 964 

IV — BAŞKANLIK 1)1 YANININ GL-
NEL KURULA SUNUŞLAKI 964 

1. — Erzurum Milletvekili Cıyasettin 
Karaca'nm, Doğu'ya yapılmakta olan sa
man nakliyatı ve bu konuda alınması lâ-
zımgelen tedbirlere dair konuşması ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ce
vabı 964:966 

2. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-
dar'ın, Bingöl'de vukua gelen tabiî âfetler 
için gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
gündem dışı demeci 966:967 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan'ın, salgın ve bulaşıcı haf
talıklarla olağanüstü savaş hakkmdaki 
kanun tasarısının havale edildiği komi Pi
yonlardan seçilecek ikişer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Önergesi (1/99, 4/48) 967 

Sayfa 
4. — 1970 yılı bütçe görüşmeleri hak

kında Başkanlığın açıklaması 967:963 

5. — Grup başkanvekillerinin, 1970 yılı 
bütçe görüşmelerindeki konuşma süreleri 
ile ilgili önergesi 968:960 

V — GÖRÜŞÜLÜN İŞLER 96!) 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alın
masına dair kanun teklifi ile İstanbul Mil
letvekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilme
si hakkında kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Çalışma Ko
misyonu raporu (Dönem : 2, 2/745; Dö
nem : 3, 2/186) (S. Sayısı : 18) (Dönem ; 2 
S. Sayısı : 792) 969:980,991 

2, — Diyarbakır Milletvekili Behzat 
Eğilli ile 4 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün 
ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bu kanunun 
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186 ncı maddesine bir fıkra ve basma bir 
geçici madde eklenmesi ve bu kanunla, 
22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 14 Temmuz 
1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 1969 
gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı madde
lerinin kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'm, Kastamonu Millet
vekili Muzaffer Akdoğanlı ile Çankırı 
Milletvekili Hazım Dağlı'mn, Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek ve 21 arkada
şının, Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Elâzığ Milletvekili 
Mehmet Aytuğ'un ve Cumhuriyet Senato
su Sivas Üyesi Âdil Altay'm, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/237, 2/62, 
2 127, 2/172, 2/177, 2/208, 2/218, 2/227) 
(S. Sayısı : 45) 980:986 

3. — İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri kadro kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/184) 
(S. Sayısı : 26) 986:988 

4. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun birinci ve yir-
mibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna dört ek madde eklenmesine 
dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/171) 
(S, Sayısı : 28) 988:989 

5. — Maraş Milletvekili Atillâ İmam-
cğlu ve 2 arkadaşının, 265 sayılı Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş mad
de ve bir geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/222) (S. 
Sayısı : 43) 989:991 

6. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşki-
lâtmda yararlı hizmetleri geçen dört kiri-
ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/114) 
(S. Sayısı : 25) 991:994 

Sayfa 
VI _ . SO'IİUI'JAİİ ~V\>] rHVAPLAli 994 

A — Yazılı somlar re ccva-pUırı !)9f 

1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
İlk ve orta dereceli okul öğretmenleri ile 
müdür ve millî eğitim müdürlerinin nakil
lerine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz'un yazılı cevabı (7^22) 994:995 

2. —> Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Tekel müdürlüklerince Gü
ney - Doğu bölgesinden satın alman şarap
lık üzüme dair sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun 
yazılı cevabı (7/31) 995:996 

3. — İstanbul Milletvekili Sezai Or-
kunt'un, bir kısım Arap ülkelerince Do
ğu - Avrupa'dan alman uçaklara yurdu
muz üzerinden geçiş izni verilip verilmedi
ğine dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangü'in yazılı cevabı 
(7/33) 996:997 

4. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in' 
Avrupa - İran transit yoluna dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Turgut 'Güle M 'in 
yazılı cevabı (7/36) 997:998 

5. — Maraş Milletvekili Mehmet Öz-
daVın, Maraş Lisesinde bos geçen derslere 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/37) 998 

6. - - Afyon Kavahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu 'mm, Afyon'un Cay ilçesin
de kurulacak kâğıt fabrikasına dair soru
su ve Başbakan adına Devlet Bakam Re-
fet Sezgin'in vazıh cevabı (7/39) 998:999 

7. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin'de islenen suçların fail
lerine dair so ,;.7;i ve İçişleri Bakanı Hal
dun Msntöşeoğîu'nun yazılı esvabı (7/42) 999: 

1000 
8. — Urfa Milletvekili Vehbi Meliki*?, 

bj.zı okulların öğretmen ihtiyacına dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
un yazılı cevabı (7/44) 1000:1001 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın*-. 
m, Çorum'u civar ilçelere bağlıyan yolla
rın ulaşıma elverişli hale getirilmesine dair 
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Sayfa 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gü-
lez'in yazılı cevabı (7/49) 1001:1005) 

10. — Çorum Milletvekili Cahit An-
gın'ın, Çorum'da yapılması düşünülen Ço-
mar Barajının etüt ve proje çalışmalarına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sabit Osman Avcı'nm yazılı ceva
bı (7/50) 1002:1003 

11. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çu-
hadar'ın, Maraş ilinin telefon ihtiyacının 
karşılanmasına dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteş'in yazılı cevabı 
(7/53) 1003:1004 

12. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç'-
in, Feke Ortaokuluna dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ce
vabı (7/55) 1004:1005 

13. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya'ya bağlı Karaibrahim kö-

I - GEÇEN Tl 
Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke

resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi ve 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların memle
ket içinde bulamadıkları ilâçları dış memleket
lerden getirtmeleri ve dış memleketlerden ge
tirecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler hak
kındaki kanun teklifinin, Gümrük kanunu ta
sarısını görüşmek üzere 26 ncı Birleşimde ku
rulması kabul olunan Geçici Komisyona, Sağ
lık Komisyonundan da 3 üyenin katılması su
retiyle, havalesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un öner
gelerinin kabul edilmesi üzerine; 

Sayfa 
yünde yapılacak sulama havuzuna dair 
sorusu ve Köy işleri Bakanı Turhan Ka-
panlı'nın yazılı cevabı (7/56) 1005 

14. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye 
Başkanına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Ziya Önder'in yazılı cevabı (7/58) 1005:1007 

15. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'-
ın, İller Bankası tarafından müsabakaya 
çıkarılan bâzı illerin imar plânlarına dair 
sorusu ve imar ve iskân Bakanı Hayret
tin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/63)1008:1010 

16. — Ankara Milletvekili Şinasi Öz-
denoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «An
kara'da 200 bin kişi tifo tehlikesiyle karşı 
karşıya» başlıklı yazıya dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/65) 1010:1011 

ANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Celâl 
Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvelle
rin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
ve, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince, 
doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş 
bulunan öğretim üyelerine profesörlük kadro
su verilmesi hakkında kanun tekliflerinin ön
celikle ve basılıp dağıtılmalarından 48 saat 
geçmeden görüşülmeleri onaylanarak, adı ge
çen kanun teklifleri üzerinde Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklerin benimsenme
sine dair Plân Komisyonu raporları kabul olun
du ve her iki teklifin de kanunlaştığı bildirildi. 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam olu
narak ; 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Petkim (Petro - Kimya A. Ş.) (1965 - 1966) 
Isılit Petrol ve Ticaret Limited Şirketi (1965 

ve 1966) 
Millî Prodüktive Merkezi (2 aylık) 
Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar Kuru

mu, 
Güneş Matbaacılık T. A. Ş. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. 
Ankara imar Limited Şirketi 
Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi 
Tutum Bankası T. A. O. (Tasfiye halinde) 
Amaç Ticaret T. A. Ş. (Tasfiye halinde) 
T. C. Turizm Bankası A. Ş. 
Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş. 
Turist Seyahat A. Ş. 
Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi 

Sözlü sorular 
1. — Ankara Miletvekili ibrahim Cüceoğlu'-

nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman ta
mamlanacağına dair sözlü soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/115) 

2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/116) 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü-

II - GELEN 

Raporlar 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 61; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1288) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Güneş Sigorta A. Ş. (Yalnız 1964) nin 
Blânço ve hesap neticeleri yapılan görüşme

lerden sonra, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Karma Komisyon raporundaki temenniler 

kısmı üzerindeki, görüşmeler de tamamlandı. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporları üzerinde Genel Kurulun yaptığı 
çalışmalara dair Başkanlığın açıklamasından ve 
bu çalışmaların memleket ve millet hayrına ol
ması dileklerinden sonra; 

9 . 2 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,38 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

. Nurettin Ok Memduh Ekşi 
Kâtip 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

nün değerlendirilmesine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/117) 

Yazılı sorular 
1. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüce-

oğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun Anka
ra yakınında istimlâk ettiği arsaya dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/104) 

2. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Yozgat'ta açılacak olan bira fabrikasına dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/105) 

KÂĞITLAR 

Bütçe Karma Komisyonu Başkalıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 
1/1048) (Millet Meclisi S. Sayısı : 49; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1290) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Mecllisi 1/18; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1033) (Millet Meclisi 
S. Sayısı ; 65; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1303) 

SORULAR 
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4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/4; Cumhuriyet Senatosu 1/1039) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 48; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1289) 

5. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/9; Cumhuriyet Senatosu 1/1034) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 50; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1294) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri Millet 
Meclisi 1/10; Cumhuriyet Senatosu : 1/1036) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 51; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1295) 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/14; Cumhuriyet Senatosu 1/1050) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : Q6; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1299) 

8. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 112; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1038) (Millet Meclisi S. Sayısı : 64; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1297) 

9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/43; Cumhuriyet Senatosu 
1/1035) (Millet Meclisi S. Sayısı : 54; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1298) 

10. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

— 963 
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1/7; Cumhuriyet Senatosu 1/1046) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 63; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1292) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/15; Cumhuriyet Senatosu 
1/1040) (Millet Meclisi S. Sayısı : 53; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1300) 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/11; Cumhu
riyet Senatosu 1/1037) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 52; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1296) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/17; Cumhuriyet Senatosu 
1/1042) (Millet Meclisi S. Sayısı : 57; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1302) 

14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/8; Cumhu
riyet Senatosu 1/1044) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 58; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1293) 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/16; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1043) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 62; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1301) 

16. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/6; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1045) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 55; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1291) 

17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
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yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/19; Cumhuriyet Senatosu 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Kara
ca'mn, üoğu'ya yapılmakta olan saman nakliyatı 
ve bu konuda alınması lâzımgelen tedbirlere dair 
konuşması ve Vlaştırma Bakanı Nakit Mentese'-
nin cevabı. 

BAŞKAN — Doğu'ya yapılmakta olan saman 
nakliyatı hususunda Sayın Karaca gündem dışı 
söz istemiştir. Buyurunuz efendim. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1969 yılı genel seçimleri arifesinde Sayın 
Başbakanın Erzurum'a teşriflerinde hayvan bes
leyiciler, köylüler ve çiftçiler bugünün âlâf kıt
lığı sebebiyle hayvanlarını besliyemiyeceklerini, 
bunu fırsat bilen hayvan alıcılarının ellerindeki 
malı yok fiyatına satmaldıklarmı hattâ çok za
man müşteri daJhi bulamadıklarını beyanla, et 
kombinaları tarafından satınalınmasını; aksi 
takdirde bu kış hayvanlarının âlâfsızlık yüzün
den mutlak bir ölüme mahkûm olacağından ba
hisle yardım ve ilgi istemişlerdir. Sayın Başba
kan bu isteklere karşılık vatandaşlara, mallarını 
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1/1054) (Millet Meclisi S. Sayısı : 57; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1304) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

satmamalarını, kendileri için lüzumlu olan ot ve 
samanın Hükümetçe temin edileceğini vait bu
yurmuştur. Vatandaşlar haklı olarak bu vaade 
güvenerek mallarını satmaktan vazgeçmişler, 
ton kilometresi 1 kuruştan nakledilmek üzere 
vilâyetlerinden aldıkları ihtiyaç belgelerine isti
naden, muhtelif illerin demiryolu güzergâhla-
rmdaki istasyonlara Eylül ayından itibaren sa-
tmaldıkları samanları istif etmişlerdir. Vagon 
darlığı nedeni ile bugüne kadar Eskişehir, Zile, 
Polatlı, Ankara, Konya, Ereğli, Sarayönü, Yer
köy, Sivas istasyonlarında istif ettikleri saman
ları hâlâ Erzurum'un ilçe veya köylerine nak-
ledilmemişlerdir. Samanlar 1969 yılının 9, 10, 11, 
12 nci ve 1970 yılının birinci ve ikinci ayların
dan beri yağışlar altında kalarak çürümekte ve 
ziyan olmaktadır. 

Keza, aylardan beri evlerini terk ederek sa
man için gruplar halinde gelen bu vatandaşlar 
otel köşelerinde kalmakta, üstelik satınaldıkları 
samanları kâh kendileri, kâh ücretle tuttukları 
bekçiler vasıtasiyle koruyarak çok ağır ve altın
dan çıkılmaz büyük masraflara mâruz kalmış-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tımceli), Kemal Ataman (Ankara) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimini açıyorum, 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lardır. Bu suretle de meşhur bir ata sözündeki 
gibi, Midyat'a pirince giderken evdeki bulgur
dan oldular. 

3 - 4 vagon yazdıranların bâzıları birer va
gon almışlar, bâzıları hiç alamamışlar. Bu ala-
mıyan vatandaşlar Hükümetin vadine güvene
rek gelmişler ve birçok masraflara katlanarak 
istasyonlarda saman stoklarını yapmışlardır. 
Şimdi, ise, vagon alamıyan bu vatandaşlar, al
dıkları samanları gerivermeleri veya orada sat
maları da mümkün olamadığından ayrılamıyor-
lar. 

Sayın arkadaşlarım, bilhassa 11 nci ve müta-
akıp aylarda yazılanlardan henüz vagon alamı-
yanlar vardır. Kışın bitmesine yaklaşık olarak 40 
ilâ 50 gün kalmıştır. Yüzlerce kişi sıra bekler
ken bu vagonlar ne zaman tahsis edilecektir? Bu 
ciheti takdirlerinize bırakıyorum. 

Hâtıra bir sual gelebilir : Vagon kâfi gel
miyor, pancar mevsimidir ve saire. Bütün bun
ları, Hükümet sorumluları vait ve beyanlarda 
bulunurlarken değerlendirmeleri icabetmez mi 
idi? Veyahut bu imkânsızlıklar, taşıma muame
leleri başladıktan sonra ortaya çıktı ise, Sayın 
Hükümetin bu hususları göz önüne alarak va
liliklere müracaat eden vatandaşlara badema va
gon yokluğu sebebiyle ihtiyaç belgesi verilme
mesini tamim etmeleri gerekmez mi idi? 

Şimdi, halen 9, 10, 11, ve 12 nci ve 1970 yılı
nın birinci ve ikinci aylarından beri vagon için 
sıra bekliyenlere, şu duruma göre Mart ve Ni
san aylarında dahi sıralarının gelmesi imkânsız 
iken, nasıl olur da dün ve bugün için yeniden 
valiliklerce hâlâ vatandaşlara saman için ihti
yaç belgesi verilip gönderiliyor? Bu davranış ve 
hareketler mantık ve insaf ile kabili telif mi
dir? Tasvihediyor musunuz? Bu masum vatan
daşlar mal bulmuş mağribi gibi, belgeyi ellerine 
alır almaz derhal samanı bol olan illere giderek, 
hemen saman alıp istasyonlara istif ediyorlar. 
Ondan sonra... Sonrası malûm; vagon olmadığın
dan nakliyat yapamıyorlar. Günden güne artan 
vatandaş dilekleri karşısında mecbur olarak ko
nuyu huzurlarınıza getirdim. 

Bir kısım vatandaşlar, yine bir kısım vatan
daşlar tarafından bu işin muvazaalı yollardan 
ticaret haline getirildiğini de her vesile ile şi
kâyet ediyorlar. 

iSayın Hükümet lüzum görür de isterse, 
kimlerin nerelerde hangi aydan beri bekledik

lerini, yeni belgelerle kendilerine ismen verebi
lirim. Konunun şahsileşnıemesi için şahıslar
dan ve yerlerden bahsetmedim. 

Sayın Hükümetin şu âna kadar bir de Zira
at Bankası vasıtasiyle dağıttığı yem kredisi 
hukukî, kanuni ve haklı sebeplere dayanmadı
ğı için, bankaların tatbikatları da çeşitli olu
yor. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre, insanla
rın yanında köpeklerin de kredi aldığı, sani
yen bankadan yem kredisi alan vatandaşların, 
aldıkları kredinin yarısı ile Yem Sanayiinin 
yemini almaya mecbur tutulduğu ifade edil
mektedir. Hukuk Devleti, bu kabîl insan ira
desine baskı yapan ve muvazaaya sapan her 
türlü tasarrufu reddeder. 

Konuşmamın sonuna gelmişken, muhterem 
arkadaşlarım şuna katî olarak emin olsunlar 
ki, bu konuşmayı politik bir çıkar için yapmı
yorum. Zira mizacım buna müsait değildir. 
Aylardan Iberi sızlanan vatandaşların ıstırabı
nı dile getirme olarak telâkki buyurmanızı 
istirham ediyorum. 

ıSaym arkadaşlarım, konuşmama son verir
ken Hükümete, vaitlerinde haşarıya ulaşama
mış olmasına rağmen, şu âna kaJdar yaptığı 
gayret ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı 
arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Bu meyanda, halen vagon için yazılmış olup 
da saman alarak istasyonlarda sıra bekliyen 
vatandaşlara, en geç birkaç gün içerisinde 
vagonları tahsis edilerek mağduriyetlerine son 
verilmesini istirham eder, Yüce Heyetinize say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaca'nın gündem dışı 
taleplerine cevap vermek üzere sayın Ulaştır
ma Bakanı buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Mütaaddit vesilelerle ot ve saman meselesi
ni Yüce Mecliste izah ettiğimiz halde, Erzu
rum Milletvekili Sayın Gıyaısettin Karaca arka
daşımız ot - saman mevzuunda yine şikâyetler
di bulundular. 

Bilmektesiniz ki, bu sene Doğu Anadolu'da
ki kıtlık sebebiyle Hükümet ot ve saman mev
zuunda gerekli tedbiri almıştır. Bunun için 
kilometresini 1 kuruşa taşıması için Devlet De
miryollarına kararname ile vazife vermiş ve 
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Devlet Demiryolları da elindeki vasıtaları bu 
hizmette seferber etmiştir. Ağustosta çıkan ka
rarnamenin Kasım sonunda müddeti bitmekte 
idi. Bu müddetin 1 Nisan 1970 e kadar temdi-
dedilmesi ile ot ve samanın 1 kuruştan taşın
masına imkân hazırlanmıştır. 

Şimdiye kadar Doğu bölgesine Devlet De
miryolları vagonları ile 110 bin ton ot ve sa
man taşınmış bulunmaktadır. Her gün devamlı 
surette, Bakanlığı deruhde ettiğimiz günden 
itibaren her gün meşgul olduğumuz konu ot ve 
saman meselesidir aziz arkadaşlarım. Elimizde
ki mahdut imkânlara rağmen bu işle ilgilen
dik. «Mahdut imkânlar» diyorum, ziya elimiz
de 70 - 80 yaşımda buharlı lokomotifler vardır. 
Ancak bir ikisini, üç tanesini dizelizasyona 
bağlıyoruz, dizel lokomotiflerle Doğuya sevki-
yat yapıyoruz ve diğerlerini de elimizdeki im
kânlarla yapmaya çalışıyoruz. 

Geçen gün burada Hükümetin ot ve saman 
mevzuundaki başarısını sayın arkadaşlarımız 
teşekkürle karşıladılar. Biz de neticeye bakı
yoruz. Ot ve samanın fiyatı 100 kuruştan faz
la iken bugün 30 kuruşa kadar düşmüş bulun
maktadır. 5 liraya koyun satılırken, bugün 
koyun 150 liraya çıkmış bulunmaktadır. Demek 
ki Hükümetin takibettiği. yardım; politikası 
Doğuda semere vermeye başlamıştır, semere 
vermiştir. 

Bunun suiistimalleri var mıdır, yok mu
dur? Aziz arkadaşlarım bu hususu titizlikle 
takibetmekteyiz. Bel^e UBÜÜÜ ihdas edilmiştir 
Hükümetimiz tarafından. Valiliklerden aldığı 
bilgiler vasitasiyle ot ve saman ihtiyaç sahip
lerine verilmekıiedir. 

Sayın Gıyasettin Karaca arkadaşımdan çok 
istirham edeceğim; eğer bir suiistimal varsa, 
yani tahsiste bir suiistimal varsa bana intikal 
ettirsinler. Gerek muhalefete mensup sayın mil
letvekili, senatör arkadaşlarımız, gerek iktidar 
partisine mensup arkadaşlarımız devamlı şekil
de aksaklıklar olduğu zaman bise intikal ettir
diler ve bunu gidermeye çalıştık ve çalışmaya 
devam etmekteyiz. 

Sayın arkadaşımızın şimdiye kadar her han
gi bir şeyi bize intikal etmedi. Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetim raporları müzakere 
edilirken bu mesele burada enine boyuna mü
zakere edildi ve arkadaşlarımızın çoğu da Hü

kümetin Doğıı'ya yardımlarından dolayı teşek
kürlerini bildirdiler. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, sızlanma
lar olabilir. Çünkü, bunun tüccarlığını yapan 
kimseler de vardır. Gelmektedirler, sızlanmak
tadırlar, ama biz, evvelemirde ihtiyaç sahipleri
ne belge vermek belgelerini gözetmek korumak 
,=uretiyle oradaki sıkıntıyı gidermek istemek
teyiz. İstiyorlar. Bir kimse 50 tane, 60 tane 
vagon yazdırmış, hepsinin bir anda kendisine 
fcııshsis edilmesini istiyor. Bunu mu tatbik ede
lim, yoksa halen tatbik ettiğimiz beilge usulü-
rü mü yürütelim? Bu hususta meseleyi insaf 
ile tetkik etmek ve insaf ile bir neticeye var
mak icabetmektedir. 

Başlangıçta arz ettiğim gibi Devlet Demir
yolları idaresi, bunca zararlara rağmen kilo
metre başına 1 kuruşa saman taşımak suretiy
le Doğulu vatandaşlarımızın sıkıntıya düşme
mesini temin etmiştir, sağlamıştır. Buna 30 Ni
san tarihine kadar devam edeceğiz. Keyfiyeti 
Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

2. — Bingöl Milletvekili M. S iddik Aydar'm, 
Bingöl'de vukua gelen tabiî âfetler için gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair gündem d-işı demeci. 

BAŞKAN — BingöMe vâki olan tabiî âfet-
îeı üzerinde Sayın Sıddık Aydar söz istemiş
tir. Buyurun efendim. 

M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin muhterem azaları; Bingöl'
de âfete mâruz kalmış vatandaşların vahim 
durumlariyle ilgili hususu belirtmek için yük
sek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Şu anda, mevsimin en çetin şartları altın
da yaşıyan Bingöllülerin bir de âfete mâruz 
kalmaları hususunu sizlere ve yetkili Sayın Hü
kümete iletmeyi en büyük vazife telâkki etmek
teyim. 

Jeolojik oluşların mutlak tesiri altında 
olan Binıgöl il çevresi, tabiî âfetlere mâruzdur. 
î^koçyalı James Button'un 1795 te yayınladığı 
l.r kitabında akarsuların, yer yüzünün şekillen-
me^mde önemli rol oynadığını ifade eder. Bu 
•icbarla, Bingöl ve çevresinin alabildiğine akar
su ve sulak araziye sahilboluşu dolayısiyle top
rak kaymaları ve tabiî âfet sik sık olmakta
dır. 
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Bingöl'den bana intikal ettiğine göre, Bin
gi iil merkezine bağlı Güibe köyü, Fehran na
hiyesine bağlı Kös köyü, Karlıova - Göynük 
nahiyesine bağlı Ciligöl köylerinin toprağı ala
bildiğine kaymaktadır. Mal ve can emniyetinin 
kalmadığını ifade etmektedirler. Bu köylerin 
İ970 icra programına alınması hususunda Sa-
vır imar ve iskân Bakanlığından hassaten rica 
etmekteyim; Bingöl vilâyet merkezinin dere 
içinde bulunan Karşı Mahalle, Bulak, Cami ve 
Saray mahallelerinin durumu da çok kritiktir. 
Hali iskânda olan vatandaşların imar ve iskân 
Bakanlığı tarafından nakilleri uygun görül
müş ve 288 aile için Geçiman mıntakasında ko
nut yapılmasına başlanmıştır. 1969 yılı içinde 
133 konuttan ancak 88 i yapılmış, 50 tanesi çe
şitli sebeplerle 1970 yılma ertelenmiştir. 

Bir hususu sayın Hükümetin ıttılaına sun
makta fayda mülâhaza etmekteyim. Bu husus; 
mahallî idarenin, sebebini anlamak mümkün 
olmıyan bir tutumla 288 konut için metre karesi 
9 liradan istimlâk edilen ve Beılediye tarafından 
su ve elektriğin mahalline götürüldüğü mezkûr 
yeri bırakıp, şehirden çok uzak yere götürmek 
isteğidir. Bu davranış, ham Devletin, hem bele
diyenin ve hem de vatandaşın ızrarına sebebol-
maktadır. Bu işlem Devlete aşağı - yukarı dört 
milyon liraya malolmaktadır. Sayın imar ve 
iskân Bakanlığının dikkatini çekmek isterim, 
bu konu üzerinde hassasiyetle durduğu takdir
de belediye ve Devlet dört milyon liradan kur
tulmuş olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için derin saygılarımı su
narım. 

o. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Vedat 
Ali Özkan'ın, sah/ın ve bulaşıcı hastalıklarla 
olağanüstü savaş hakkındaki kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek ikişer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/99, 4/48) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclise Başbakanlıkça gönderilmiş bu

lanan salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağanüs
tü savaş hakkındaki kanım tasarısı Millî Savun
ma Komisyonuna sevk edilmiş bulanmaktadır. 

Konunun memleketimiz için büyük önemi 
nazara alınarak biran evvel kanunlaşmasının 
Vmini amaciyle havale edilmiş olduğu Millî 
Savunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarından ikişer üye 
&lınmak suretiyle geçici bir komisyon teşkiline 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

BAŞKAN — Salgın ve bulaşıcı hastalıklar
la mücadele hakkındaki kanun tasarısının tak
rirde yazılı komisyonlardan müteşekkil geçici 
bir komisyonda kurulması hususunu oylarını
za arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul 
oimıiyenler... Kabul edilmiştir.. 

i. — 1970 yılı Bütçe görüşmeleri hakkında 
B aşka) t lığı n a çı klanı ası, 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının, sunuşu
nu Genel Kurulun bilgilerine arz edeceğim ve 
bil âhara grup başkanvekilleri tarafından ve
rilmiş bulunan bir takriri de oylarınıza arz ede
rek tasviplerinizi alacağım. 

Sayın milletvekilleri, 1970 yılı Bütçe görüş
meleri üzerinde Başkanlıkça bir program yapıl
mış bulunmaktadır. Bu program,, sayın üyelere 
dağıtılacaktır. 

Bu programa göre; 10 Şubat 1970 Salı gü
nünden itibaren (münhasıran 10 Şubat 1970 Salı 
günü saat 11,00- de başlamak kaydiyle) her gün, 
ilk günün dışındaki her gün saat 10 dan 13 e, 
eğle tatilini mütaakıp 14,30 dan 19,30 a kadar 
birleşim devam edecektir. 

Günlük programlar saat 10,30 da bitmediği 
takdirde gece topılantıları yapılacak ve o gün
kü programın bitimi sağlanacaktır. 

16, 17, 18, 19 ve 20 Şubat 1970 günleri ça
lışmalara Bayram münasebetiyle ara verilecek
tir. 

10 Şubat 1970 Salı gününden itibaren bütçe 
görüşmelerinin bitimine kadar bu şekilde hare
ket edilmesi hususunu Genel Kurtlun tas
viplerine arz ediyorum. Bu hususu tasviıbe-

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı tarafından verilen, salgın ve bulaşıcı has-
oaliıklaıia olağanüstü savaş hakkındaki kanun 
tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair bir takrir vardır, okutuyorum. Tasvip
lerinize arz edeceğim. 
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denler lütfen işaret buyursunlar. Tasvibetmi-
y enler... Tasvibedilmiştir efendim. 

5. --- (inip Baskatıvckiü erinin, 1970 yılı 1*111-
çe görüşmel enimle ki konusnm süreleri ile ilgili 
önergesi. 

BAŞKAN — Grup başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş olan bir takrir vardır, okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1970 yılı Bütçesinin program gereğince gü

nünde bitirilmesini sağlamak ve konuşacak 
sayın üyelere imkân vermek için bütçenin baş
langıcında ve sonunda tümü üzerinde gruplar 
adına yapılacak görüşmeler tahdide tabi ol
mayıp şahıslar adına başlangıçta yapılacak 
ilk görüşmelerin 30 ar ve yine şahıslar adına 
sonunda yapılacak görüşmelerin 10 ar dakika1 

ile tahdidine, 
Bakanlıklar ve daire bütçeleri üzerinde 

grup sözcülerince yapılacak yazılı ve sözlü 
konuşmaların (Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
hariç) 30 ar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
için 45 er dakika ve şahısları adma yapılacak 
konuşmalar ile gruplar adına yapılacak ikin^ 
ci görüşmelerin keza 10 ar dakika ile sınırlan
dırılmasına karar verilmesini ar^ ve teklif ede
rim. 

A P. Grupu Bşk. V. C. H. P. Grupu Bşk. V. 
Sabri Keskin Necdet Uğur 

G. P. Grupu Bşk. V. 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye.. Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başkanlık adına Genel Kurula şu noktaları 
da bildirmek zarureti vardır; 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin ka
yıt işlemi, söz alma kayıt işlemi programdaki 
sıraya göre ve yalnız rakamla ifade edilen (ki 
pıogramda günler, bütçeler program rakam
lıdır) bakanlık ve daireler için yapılacak, kat
ma bütçeler ise ilgili bakanlık bütçeleri ile bir
likte görüşülecektir. 

Bu bakanlıklara bağlı olup genel bütçe 
içindeki, diğer bakanlıklarm veya mülhak büt
çeli bâzı genel müdürlüklerin bütçelerinde yer 

alan sair dairelerle ilgili konuşmalar da bu 
vesile ile yapılacaktı)'. 

Ancak bu dairelerle ilgili bütçe oylamala
rı, sırası gelince ayrıca bu dairelerle ilgili mü
zakere yapılmadan oylama işlemi icra edile
cektir. 

Buna göre bakanlıklar bütçeleri üzerinde 
söz alan, almak istiyen sayın milletvekillerinin 
bu isteklerini, bakanlıkların adlarını da be
lirtmek suretiyle ve yazılı olarak, 10 Şubat 
1970 Salı günü saat 00,09 da A. P. Grupu top
lantı salonunda hazır bulunacak olan Başkan
lık Divanı Kâtipleri vazifelilerine bizzat bildir
meleri ve saat 11,00 den sonra bu isteklerini 
Başkanlık Divanına iletmeleri gerekmektedir. 
Arz ederim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş-. 
kan geçen senelerde, 10 - 15 arkadaş birden 
A. P. Grupunda Divan Kâtiplerine bütçede ko
nuşmak için müracaat etmişlerdir. O andaki 
Başkanlık Divanındaki üye arkadaş evvelâ ken
di partisinin, saniyen, arzu ettiği milletvekil
lerinin isimlerini yazıyor. Yani bu da pratik bir 
yol değil. Şu andan itibaren arkadaşlar mü
racaatlarını yapsınlar ve yazma durumuna geç
sin Başkanlık Divanı. 

BAŞKAN — Efendim, Meclis taitbikatı uzun 
yıllar bu konuyu denemiş, tartışmış ve tahmin 
ediyorum, ki, bu sistemi de grupların başkainve-
killerjyle vâki olan istişare sonunda getirmiş 
bulunmaktadır. O bakımdan, tatbikat böyle hep 
iktidar, hep muhalefet şeklinde değil, içtüzükte
ki lehinde, aleyhinde, üzerinde diye bâzı sırala
maları dikkate alınarak yapılacaktır. Hep lehin-
uo konulmak ve hep aleyhinde konuşmak gibi 
bir kcmu, bir hava değil; böyle bir intizamın 
sağlanması bakımından bu hareketler düşünül
müştür. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz arz edeyim. Geçen sene
lerde vâki olan bu husus pratik bir netice, yani 
iyi bir netice sağlamadı. 

BAŞKAN — Başka bir teklifiniz varsa ya
pınız efendim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Şu andan iti
baren kayıt işlemine başlansın. Sayın Başkanım, 
bu hususu teklif olaralk arz ediyorum. Lütfen 
Meclisin oyuna sunun efendim. 
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hasıran saat 9,00 da Adalet Partisi! Grupunda 
görevli Başkanlık Divanı Kâtipleri tarafından 
yapılacaktır. Bilâhara her birleşime çıkan Baş
kana hu talebini arz etmek ve söz almak imkânı 
bildirdiğimi hususun içinde mevcuttur. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, böyle bir teklifi
nizi lütfen yazılı olarak Başkanlığa tevdi eder
seniz, Genel Kurulun bu husustaki fikriyatını 
alırız. 

Efendim, şimdi bu hususu biz Genel Kurula 
arz etmiş bulunuyoruz. Yarınki görüşmeler mün-

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâve edilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Çalışma Komisyonu ra
poru (Dönem: 2 2/745; Dönem: 3 2/186) (S. 
Sayısı: 18) (Dönem: 2 S. Sayısı: 792) (1) 

BAŞKAN — Kanunların görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Bir takrir vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Gündemin, «Haklarında ivedilik kararı ve
rilen işler.» kısmının (B) bölümünün 1 nci sı
rasında yer almış bulunan, 931 sayılı Kanunun 
5 rici maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifinin müstaceliyetine binaen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederini. Saygılarımla. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Gündemimizde mevcut ve sıra 
sayısı 18 de bullunan, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alın
masına dair kanun teklifi ile İstanbul Milletve
kili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi! ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkındaki Millet Meclisi Çalışma 

(i) 18 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Komisyonu raporunun öncelik ve ivedilikle ve 
bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu Ko
misyon Başkanı tarafından teklif edilmiştir. 

Bütün işlere takdimen, öncelikle görüşülme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ar
zu edenler... Okunmamasını arzu edenler... Mese
le anlaşılmadı efendim. Raporun... (C. H. P. sı
ralarından, «Rapor okunsun» sesleri) 

Efendim, Millet Meclisinden kabul edilen 
bir kanun teklifi, Senatoca tâdil edilmek sure
tiyle Meclisimize gelmiştir. Bu bakımdan, tadi
lin benimsenip benimsenmediği hususunu Genel 
Kurula arz ederek tasviplerinizi alacağım. Ev
velâ, Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Komisyon 
raporunun okunmasını arzu edenler lütfen işaret 
etsinler... Okunmamasını arzu edenler işaret et
sinler... Komisyon raporunun okunması kabul 
edilmiştir, rapor okunacaktır. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Raporu okutuyorum : 

Yüksek Başkanığa 
istanbul Eski Milletvekili Kaya özdemir 

ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 931 sayı
lı İş Kanununun 5 ncis maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkın
daki kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunda 
y'apılan değişikliklerle Komisyonumuza havale 
olunmakla Çalışma Bakanlığı temsilcisi ile tek
lif sahibi İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Cumhuriyet Senatosunca Miîlst Meclisi met
ni üzerinde yapılan değişiklik nedeniyle Baş
kanlığınızca Komisyonumuza havale olunması 
üzerin'e, 13 . 1 . 1970 tarihinde toplanarak ya
pılan uzun müzakereler neticesinde Cumhuriyet 
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Senatosunca kabul edilen birinci maddenin de
ğiştirilmesi sebebiyle bâzı sürtüşmeler olacağı 
kanaatine varılarak madde Komisyonumuzca 
kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca metne yeniden ilâ
ve edilen ikinci madde de Koni'isyonumuzca 
kabul edilmemiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri ise numa
ralarının değişmesi sebebiyle kesinleşmemiş ve 
dolayısiyle de Millet Meclisi metni üzerinde 
komisyonumuzca ısrar edilmesine karar veril-
miş'tir. 

Komisyonumuz, teklifin öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini temenniye şayan görmüştür. 

Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Kayseri Sivas 
Enver Turgut Tevfük Koraltan 

Kâtip 
İzmir Adana 

Orhan Demir Sorguç Şevket Yılmaz 
Bursa Bursa 

Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
Ercuğrul Mat Kasım önadım 
Diyarbakır İstanbul 

Necmettin 'Gönenç Hasan Türkay 
imzada bulunamadı 

istanbul izmir 
Bahir Ersoy Burhanettin Asutay 

Malatya Sakarya 
Mustafa Kaftan Güngör Hun 

imzada bulunamadı 

BAŞKAN — Rapor ürerinde görüşmek üze 
re Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hüs'eyin Dolun, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN DO
LUN (istanbul) — Sayın Başkan, saygı değ ar 
milletvekili arkadaşlarım; 

Anayasamızın temel ilkelerimden yararlana
madıkları için alfabemiz yani cğrenimısis bü
yüyen köylü kadın ve erkek kardeşlerimizin 
karşılaştıkları ekonomik ve sosyal bunalımlar
dan dolayı büyük şehirlerimize akın etıtikleri-
yüksek malûmunuzdur. Bu yurttaşMrımızm ço
ğu şehirlerde geçim yollarını ancak kapıcılık 
gibi hizmlotTerle sağlıyabilmekteidirler. Zira, 
ellerinde ilkokul diploması bulunmadığı için 
çaldıkları bütün kapılar yüzlerine kapanmakta

dır. Yüce Meclisimiz 1967 yılında, bodrumlar
da çürüyen, yavruları kalp hastası, eşleri verem 
hastalığına tutulan, bu asalette üstün talihleri
ne tesadüf eden ortamda ihmalkârlığa duçar ol
duklarından, etikette küçük yurttaşlarımızın 
içinde bulundukları sıkıntıları dikkate almış ve 
bulların 931 sayılı iş Kanunu kapsamına alın
maları ile ilgili kanun teklifini kabul etmiştir. 

Ancak, Yüce Meclisimizin kabul ettiği bu 
metin, Cumhuriyet Senatosunda değişikliğe ta
bi tutularak yeniden Yüce Heyetinizle sevk edil
miştir. Kapıcılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi kılınmışlardır. Bu yasanın te
mel amacı esasen 931 sayılı iş Kanununa göre, 
işçi sayılan kimseleri, Sosyal Sigortalar yö
nünden mevzuata bağlamaktır. 506 sayılı Ya
sanın 2 nci maddesi 931 sayılı Yasanın 1 nci 
maddesindeki, «işçi» ve «işveren» deyimini ge
nişletmiş ve burada, «bir hizmet akdine daya
narak bir veya birkaç iş yerinde çalışan kim
seye (işçi) denir» demiştir. Ve aynı maddenin 
içinde, işçilerin bu kanuna tabi kılınmaları 
şart koşulmuştur. 

öte yandan, anakanun olan Borçlar Kanunu
muzun hizmet akdi hükümlerinde de, hizmet ak
dinin tarifi yapılmış ve hizmet akdinin, işve
renle işçi arasında yapılan bir akit olduğu, 
iki çeşitte yapılabileceğini; birincisinin karşı
lıklı konuşma ile zımnen, ikincisinin yazılı mu
kavele şeklinde olabileceğini derpiş et
miştir. 

Bu nedenlerle : 
A - 1) Kapıcının, hizmet akdine göre ça

lışan bir işçi olduğu, 
2) Kapıcının birkaç işyerinde çalışması

nın işçilik sıfatını kaldıramıyaoağı, ortaya çık
maktadır. 

B - 931 sayılı Yasanın 5 nci maddesinin 8 
nci bendi de, konutların kapıcılık hiçmetinde 
çalışan kimseleri, anılan yasa dışında bıraktığı 
gerçeği, onun bu yasa kapsamına girmesi ha
linde, her daire için ayrı ayrı akit yapmasının 
gerekli olmadığı şu nedenlerle ortadadır : 

1. — Kat Mülkiyeti Kanunu, bir apartman
da en az 8 daire sahibi, malikinin bulunması 
halinde o apartman için uygulanmakta ve bu 
yasa hükmüne göre, apartmanın içinde kapı
cılık hizmeti de olan bir yönetim plânının tü
zük halinde uygulanmasını öngörmektedir. 
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Bu durumda kapıcının işvereni, yönetim ku
rulu başkanı veya yetkilisidir. Kapıcılık, ka
lorifercilik hizmeti ile ilgili ücretlerle masraf
lar, bu yasnın, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasa
sının 20 nci maddesi ve sair ilgili maddelerin
de, «Ortak gider» adı ile açıklanmaktadır. Bu 
«ortak gider», apartmanın genel giderleri he
saplanmak suretiyle de, her daire sahibine eşit 
şekilde salma yapılarak, yönetim kurulu tara
fından temsil edilmekte ve bu organ tarafından 
da gereken yerlere ödeme yapılmaktadır, tşte 
bu arada, kapıcının ücreti ve sigorta primleri 
ödenerek; işveren, hukukan apartman yöne
tim kurulu olarak açığa çıkmaktadır. Keza, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili 
yasadaki «işyeri» apartmanın tümü; «işveren», 
yönetim kurulu başkanlığı, «işçi», ise kuruldan 
para alıp çalışan kişidir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu dışındaki apartman
lar için bir kapıcının birkaç yerde çalışma du
rumuna gelince : 

1. — Kapıcılar 931 sayılı Kanuna tabi kı-
lınırlarsa, kapıcı çalıştırmak istiyen apart
man sahibi veya kiracılar veya apartmanlarda 
az dairesi olan apartman sakinleri, aralrında 
toplanarak bir tutanak tevsik etmek suretiyle 
veya topluca noter kanaliyle, noterce vekâ
letname vermek şekli ile kendilerine bir kim
seyi tâyin ederek, o kimsenin kapıcıyı işe alıp 
çalıştırması ve hukukî formalitelerini yürü
terek hareket ettirebilir. Bu durumda işveren 
ortaya çıkmış olur ve böylece, gerek Borçlar 
Kanunundaki hizmet akdi hükümlerine ve ge
rekse 931 sayılı Yasada belirtilen hükümlere 
göre, işçi ve işveren mevzuatı uygulanır. 

Kapıcıların 931 sayılı Yasaya alınmaları ha
linde, işgünü ve saatleri konusunda, Senato
daki vâki görüşmelerde, bir kapıcının 24 saat 
işyerinde bulunma keyfiyetinin kabul edildiği 
görülmektedir. Bu durum, esasen bugün için 
doğrudur, fakat memleketimizdeki Anayasa
nın hafta tatili ve resmî tatil ile ilgili hüküm
lerine» yasaların bayram günlerine dair hü
kümlerine ve Borçlar Kanununun hizmet akdi 
hükümlerine, Medeni Kanunumuzun örf ve 
âdedlerine aykırı, kişilerimizin sosyal hakla
rının çiğnenmiyeceği teamülüne aykırıdır. 
Senatoda ret isteminde bulunanlar, kapıcıla
rın bu yasalardan doğan haklarını savunabil

melerini sağlıyacak olan iş Mahkemelerinde 
dâva açmak ve Çalışma Bakanlığı organları 
kanaliyle denetlenmesine engel olmak için, iş 
mevzuatından doğan ilişkilerin çözümü, işçilerim 
iş Kanununa tabi olmaları halinde iş Mahke
melerinde görüleceğinden, kapıcının iş Kanu
nundan doğan yargı hakkını, Anayasamız» 
rağmen kaldırmayı öngörmektedirler. 

Bir kapıcının günde 24 saat bir apartmanda 
bekletilmesi, Anayasamıza göre angarya v& 
anılan yasalara göre yasaktır. Esasen bir kapı
cının hizmeti, kalorifer olan yerde kaloriferi 
y'alkmak, olmıyan yerlerde kışlık odun ve kö
mürü dairelere taşımak ve günün belli saatle
rinde dairelerin dış kısmı ve apartmanların sa
ir yerlerinin temizliğini yapmaktır. Bu konuda 
uygulanan Yargıtay içtihat kararları da, kapı
cının apartmanda yatması, ona işin şartı icabı 
sağlanan mülk'tesep bir haktır. E:asen araştırıl
dı ğınida, apartman bodrumlarında ikamet eden 
kapıcıların kaldı/Man yerlerin, bütün sağlık 
şarjlarından yoksun birer malhzen olduğu görü-
tecekitir. 

Bu nedenlerle, kapıcıların eş ve çocukları
nın çoğunlukla romatizma, siyatik ve kalp has
tası oldukları ortaya çıkar. Medeni Kanunumu-
cun 1 nci maddesinde açıklanldığı gibi, «Ka
nunlarda açıklık bulunmadığı veya kanunlar' 
insan hayatına aykırı olduğu hallerde, ilmi iç--
ti;h'?.tlp.ra göre hareket edilme» keyfiyeti var
dır'. E-a "-.en kapıcıların hayalında, yaşama şark
larının böylesine kötü olmasını öngörten hiçbir 
yasa ve hüküm de, ülkemizde mevcut değildir. 
Yargıtay içtibMlarında da, kapıcıların görevle
ri anlaşıldığı gibi sıralandıktan sonra : 

A) Kapıcının çarşıdan alış - veriş yapması, 

B) Bekçilik yapması, 

C) Hafta tatili, bayram ve yıllık izin hak
larından mahrum olarak çalışması da angar
yadır. 

Bunlara, çocukları okula götürüp getirmek, 
çpimiaşır asmak, halı silkeiemiek, bulaşık yıka
mak, hattâ dadılık yapmak gibi ilâve görevler 
de ekliyebiliriz. 

Yukarda sıralamaya çalıştığımız ağır şart
lar içinlde, fedakârca çalışan kapıcı kardeşleri
mizin sosyal güvenliğini sağlaımalk, Yüce Mecli-
"'nizin onların durumlarını takdiri ile müm-
l-ıünıdür. 
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Bu itibarla, bu kimselerin 931 sayılı iş Ka
nunu kapsamına alınmalarını, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak içtenlikle diliyor, sizin 
bu konuda müspet oy kullanmanızı saygılarım
la bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, Yüce Meclis, geçen devrenin son 
aylarında kapıcılarla ilgili kanun teklifini ka
bul etmek suretiyle, kapıcılık hizmetinde çalı
şanların, iş Kanununun şümulüne girmesini sağ
lamıştı. 

Yüce Senatoya giden bu teklif, Senatonun 
değişikliğine uğramıştır. Senatoda yapılan de
ğişikliğe göre : Günlük normal meisaisıM aynı 
işverene haleden konut kapıcıları iş Kanunu
nun kapsamına girecek, mesailerini aynı işvere
ne hasretmiyen konut kapıcıları ise, Kanunun 
dışında bırakılacak. 

Değerli arkadaşlarım, herşeyden evvel şu 
noktayı belirtmek isterim : Senatoya giden bu 
kanun teklifine - ki, bendeniz ve şimdi burada 
bulunmıyan Kaya öziiemir arkaldaşıamz tara
fından teklif edilmiştir - orada sayın üyelere 
dağıtılan komisyon tuftaııalklarınlda teklif sahibi 
olarak, bizlerin isimlerini koymamışlardır. Bu 
önemli, bir şey değil. Millete yararlı bir kanun 
çıksın da kim telklif ederse etsin, tabiî Yüce 
Meclis çıkarmış olur. Ama, Meclislerin bir usu
lü vardır; bu usulü bazen ialtMk etmek, bazen. 
etmemek doğru bir yol değildir. Cumhuriyete 
Senatosundaki değerli arkadaşlarımızın böyle 
bir noktada atlamış olmalarını üzüntü ile kar
şıladığımı burada belirtmek isterim, 

Yine usul bakımından önemli bir noktaya de
ğinmek isterim. 

Bizim Anayasamızın bu konu ile ilgili 92 nci 
maddesi sarihtir: Cumhuriyet Senatosu kendi
sine gelen metni değiştirerek kabul ederise, Mil
let Meclisinin bu değişikliği benimsemesi halin
de metin kanunlaşır. 

Bizim, Millet Meclisi İçtüzüğümüzün 29 ncu 
maddesinde de bir esas vardır: Komisyon ka
nun teklifi yapamaz, kendi önüne ne getirilmiş
se onun üzerinde değişiklik yapar, tasarrufta 
(bulunur ve gönderir. 

Şimdi önümüze gelen metin, gerek bendenizin 
söylediği kapıcılarla ilgili olan kısım, gerek çı-

I laklarla ilgili olan kısım, gerek 64 ncü madde 
üzerinde değişiklik yerine yenilik getirmiştir, 
yeni hükümler getirtmiştir. Kanaatimce Anaya
sanın sarih hükümleri karşısında Cumhuriyet Se
natosunun yepyeni metinler getirmesi mümkün 
değildir. Eğer bunu bir madde için kabul bu
yurursanız, yarın 5 maddelik, o bir gün 55 mad
delik yeni metin getirilebilir. Bu ise, Anayasaya 
aykırıdır. Evvelâ usul bakımından bu noktaları 
belirtmek istiyorum. 

Esasa gelince; değerli arkadaşlarım, 931 sa
yılı Kanundan evvel, 1964 yılında inönü'nün ba
şında bulunduğu koalisyon devrinde Yüce Mec
lislere sevk edilmiş iş Kanununda tek işçi dahi 
iş Kanununun kapsamına girmişti. Elbette ki, 
kapıcılar da iş Kanununun kapsamında olacak
tı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda
ki vetosundan sonra burada 5 nci maddenin 8 nu
maralı bendine, yani iş Kanununun kapsamına 
girmiyecek konular arasına kapıcılık hizmet
leri de sokuldu ve böylece kapıcılar İş Kanu
nunun kapsamının dışında bırakıldı. 

Şimdi bizim getirdiğimiz teklif kapıcıları İş 
Kanununun kapsamına sokmaktan ibarettir. Hal
buki Cumhuriyet Senatosunun metni karışıklığa 
imkân verecek bir metindir. Bu kanunla öngö
rülen, günlük normal mesaisini aynı işverene 
hasretmiyen konut kapıcıları.. Yani, bir kapıcı 
bir kaç yere hizmet ediyorsa kanunun dışında 
kalıyor, eğer kendisini tek bir işverene adamış-
sa, o zaman iş Kanununun kapsamı içinde ola
cak. 

Şimdi, bunun tatbikatta olacağı şekli şu ola
cak; kapıcıyı İş Kanununun şümulüne sokmak 
istemiyenler; «Ben seni bir kaç yerde çalışmak 

I şartı ile alırım.» diyecekler. Yani siz işveren ola
rak, kapıcıya bu şekilde empoze etmek imkânı-

I na sahiibolacaksmız. O da kabul etmek mecburi*-
yetinde kalacak, çünkü memlekette işsizlik yay-

I gm, mukavelesini ister istemez 3 - 4 yerde ça
lışıyormuş gibi yapacak. Çünkü, onun için iş 

S bulmak mühimdA*. Böylece biz, bir taraftan ka
pıcıları iş Kanununun kapsamına aldığımızı söy
lerken, bir açık kapı 'bırakmak suretiyle, bunun 
suiistimaline sebebolacağız. 

Millet Meclisinin Sayın Komisyonu meseleyi 
I müzakere ettiler ve Millet Meclisinin ©ski met

ninin doğru olduğunu, Cumhuriyet Senatosun-
J dan gelen metnin benimsenmemesi lâzımgeldiği-
I ni kabul ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz, 
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Bly de Meclis olarak, Yüce Meclisin Komisyonu
nun gösterdiği istikamette, Senatonun metninin 
benimsenmemesini kabul etmemiz lâzımigelir. 
Alksi halde, hiçbir iş yapmamış, burada boşu bo
şuna uğraşmış oluruz. Kanun çıkarmış gibi gö
zükürüz, fakat hiçbir sosyal tedbir getirmemiş 
oluruz, iş Kanununun kapsamına almamış olu
ruz. 

Gerek başta belirttiğim usul bakımından, ge
rekse bu sebeplerle, istirham ediyoruz; lütuf bu
yurun Cumhuriyet Senatosunun metnini benim
semeyin. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu

yurun efendim. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; sö2 konusu 
kanun teklifi Yüce Meclisinizden geçtikten son
ra, benden evvel konuşan muhterem arkadaşı
mın belirttiği giji, Cumhuriyet Senatosunda 
bir değişikliğe uğramak suretiyle, tekrar huzu
runuzla gelmiş bulunuyor. 

Yapılan bu değişikliği, kısaca bir defa daha 
arz etmeme müsaade buyurmanızı istirham ede
ceğim. 

Yüce Mecliste kabul edilen metne göre, 931 
Sayılı tş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 6 nci bendinde bir küçük değişiklik ya
pılmıştı. Bu değişikliğe göre, eskiden çıraklar 
tş Kanununa tabi değildiler. Fakat Mecliste ka
bul edilen metne göre bir, «16 yaş» kaydı ko
nuldu. Yani, «16 yaşa kadar olan çıraklar tş 
Kanununa tâbi değildir. Ancak 16 yaşından bü
yük olanlar tş Kanununa tabidir.» denilmiştir. 
Bu hükme Cumhuriyet Senatosu itiraz etmiyor 
ve aynen kabul ediyor. Böylece, «16 yaşını dol
duruncaya kadar.» kaydı ile çıraklar tş Kanu
nuna tabi olmuyorlar. Millet Meclisi ile Cumhu
riyet Senatosu bu noktada hemf jkirdir. 

Ancak Cumhuriyet Senatosu, tş Kanununun 
bahsettiğimiz bu maddesinin Mecliste tamamen 
kaldırılan 8 ve 10 ncu bendlerini bir değişikliğe 
tabi tutarak yeniden değiştirmiştir. Bu değişik
liğe göre - ki, birinci değişiklik 8 nci bendde ol
muştur -Senato diyor ki, «Bu kanunla öngö
rülen günlük normal mesaisini aynı işverene 
hasretmiyen konut kapıcıları hakkında uygu
lansın.» Yani «Bir kapıcı bir tek apartmanda 
hizmet görüyorsa, İş Kanununun kapsamına 
girsin, fakat birden fazla apartmanda iş alı

yorsa, bu takdirde İş Kanunu kapsamı dışında. 
kalsın» diyor. 

Cumhuriyet Senatosu ayrıca, 61 ncü mad
denin 1 numaralı bendinde de bâzı değişiklik
ler yapıyor. Bu değişiklikler; -ki, bunlar işçi
lerin lehinedir - 4 saatten fazla ve 8 saatten 
az süreli işyerlerinde çalışanlara 15 dakika
lık - yarım saatlik bir itisrihat verilmesini ve 
bunun da sözleşmelerle değiştirilmesinin müm
kün kılınabileceğini öngörüyor. Bu, kanatimce 
işçilerin lehine olarak ilâve edilmiş olan bir 
husustur. 

Şimdi Meclisimizde kabul edilen maddeye 
göre, yani biz 8 nci ve 10 ncu bendleri kal
dırmakla aynı zamanda bir hususu daha ka
bul etmiş bulunuyoruz. Yardımsevenlor Derne^ 
ğinin merkez ve taşra atslyelerinde çalışanlar* 
da iş Kanunu kapsamına almcızüar demişiz,* 
Meclis olarak, fakat Cumhuriyet Senatosu,. 
Yardımsevenler Derneğinin, gerek m$rkez'< 
ve gerekse taşra atölyelerinde çalışan işçilerint 
de iş Kanunu kapsamı dışında bırakılmasını-
arzu etmektedir. Yapılan değişikliklerin mahi
yeti bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan değerli arkadaşımın bir noktada fik
rine iştirak etmemiz mümkün değildir. Ar
kadaşımız diyor ki, «Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisinden gel sn kanun metnini de
ğiştirilmiş, sanki yeni bir metin yapmış gibi 
bir vekil vermiş ve bu haliyle metin Yüce Mec
lisimize tekrar bu şekilde gelmiştir.» Bsn aynı 
kanaatte değilim. 

Millet Meclisinde kabul edilen kanun me
tinleri - başlıkları da dâhil olmak üzere - Yüce) 
Senatonun komisyonlarında olsun, Umumi He--
yetinde olsun, gayet tabiî olarak değişiklik
lere uğrayabilir, uğraması tabiîdir. Şayet böyİ3 
olmasaydı Cumhuriyet Senatosunun sebebi hik
meti olmazdı. Binaenaleyh ben, Ülker arka
daşımla aynı fikirde değilim. Cumhuriyet Se
natosu bu değiştirmeyi yapmakla tabiî olan 
görevlerinden birisini ifa etmiştir. 

Şimdi benim mütalâama göre, Cumhuriyet 
Senatosunun bu 8 nci bendindeki değişikliği, 
yerinde olan bir değişikliktir. Yani kapıcılar, 
şayet bir «ek apartmanda kapıcılık hizmeti 
alacak olurlarsa Kanunun kapsamı içinde kal
sınlar, birden fazla apartmanda kapıcılık hiz> 
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meti alacak olurlarsa Kanunun kapsamı dışın
da kalsınlar, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, kal
kman bir memlekette, sanayileşen bir mem
lekette, hayat şartlarının gittikçe güçleşmekte 
olduğu bir memlekette köylerimizden şehir
lerimize doğru akınlar olmaktadır. Süratle ge
lişen büyük şehirlerimizde, bilhassa kapıcılık 
hidmetlerinde büyük bir artış vardır. Yeni 
meskenler yapımı dolayısiyle, köyden gelen 
vatandaşlarımız bu işyerlerinde sığınmak su
retiyle, iş almak suretiyle işverenin ve ken
disi de iş alan olduğuna göre, karşılıklı ihti
yaçları dolayısiyle, kendilerini barındıracak, 
geçimlerini sağlıyacak kolayca bir işyeri bul
maktadırlar. Ve kapıcılar umumiyetle işve
renin yalnız aylık olarak verdiği ücretlerden 
değil, o apartman sakinlerinin gönüllerinden 
koptuğu nisbette yaptığı yardımlardan da fay
dalanırlar. Bu bir vakıadır. Şüphesiz bunlar; 
karşılıklı olarak daha iyi anlaşmayı, huzur 
içinde çalışmayı gerektiren hususlardır. 

Biz kapıcılarla apartman sahiplerinin ara
sında katı birtakım hükümler getirdiğimiz 
takdirde geçim şartlarını bir miktar güçleş
tireceğimiz kanaatindeyim. Bu takdirde, kapı
cılar katı bir şekilde İş Kanununun kapsamı
na girdiği zaman, bilhassa Meclisimizin ka-
Ibul ettiği şekliyle girdiği zaman, işveren, yani 
apartman sahibi, apartman sakinleri, karşı
lıklı vecibeler dolayısiyle, ancak mümkün ola
nını yapacak, zoraki bir çalıştırmaya kapıcıyı 
mecbur tutacaktır. Belki de birçok ahvalde, 
bundan geçimsizlikler, huzursuzluklar doğa
caktır. Biraz evvel bahsettiğim gibi, gönül
den gelen birtakım yardımlar bu suretle jtoesile-
cek ve kapıcıların çalışma imkânları güçleşıniş 
olacaktır. 

Bir husus hakkında hükme varırken, daima 
karşılıklı olanak, yani işverenle iş alanın karşı
lıklı haklarını, vecibelerini adilâne ve eşit öl
çüler içerisinde mütalâa etmek mecburiyetinde
yiz. 

Çok iyi bilirsiniz ki, kapıcılar kış ayların
da kalorifer yakarlar, bunun dışında İkalan 
hizmetleri, umumiyetle ev hizmetlerinden iba
rettir ve bunlar basit hizmetlerdir. Kapıcı 
evli ise koca apartmanın dış işlerine bakar ve
ya kış ayları kaloriferi yakar, hanımı ve ço

cukları diğer apartmanlarda veya o apartma
nın içerisinde ayrıca ücretle çalışırlar., Yani 
kendilerine gelir sağlayan bâzı kaynaklar bu
lurlar. 

Şimdi biz bir kapıcıyı, şayet mütaaddit 
apartmanlarda da iş almasının kabul ederek, 
îş Kanunu kapsamına alacak olursak, işte ar
kadaşlar huzursuzluk o ziaman başlıyacaktır. 

Kapıcılık hizmeti gören kimselerin iş Kanu
nunun kapsamına alınmasını hepimiz gönülden 
arzuladık ve bu kanunu çıkardık. Ama bir ka
pıcı iki, üç, dört apartmanın işini alacak 
olursa bu apartmanlardan hiç birisinin işinin 
tam görülemiyeceğini hepiniz pekâlâ takdir 
edersiniz. Binaenaleyh, bu sebeplerden do
layı Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş ol
duğu metin çok yerindedir. 

Yardımsevenler derneğinde çalışan işçilerin 
durumuna gelince; 

Muhterem arkadaşlarım, pekâlâ bilirsiniz, 
Yardımsevenler Derneği memleketimizde muh
taç, acz içinde bulunan yaşlı, fakir kimselere 
gönülden yardım etmek üzere toplanmış olan 
kimselerin teşkil ettiği bir dernektir. Bu 
dernekte vazife alan arkadaşlar da, hiçbir üc
ret beklemeksizin yardıma kogarlar. Burada 
işgören birtakım âlicenap kimseler, aynı şekil
de, hiçbir karşılık beklemeden Yardımsevenler 
Derneğinin işine yardımcı olurlar. 

Yardımsevenler Derneğinin işçilerini şayet, 
iş Kanunu kapsamı içine alacak olursak, bu 
takdirde Yardımsevenler Derneğini çok müş
kül şartlar içinde bırakmış ve belki de bu Der
neğin yapmakta olduğu değerli hizmetlerden 
memleketimizin mahrum 'kalmasına sebebolmuş 
oluruz. 

Bu bakımdan da Senatonun kabul ettiği me
tin yerindedir. Karşılıklı olarak bunları dü
şünmemiz lâzımdır. Yalnız kapıcılar açısından 
değil, yalnız apartman sahipleri açısından de
ğil, memleketin şartlarını, iki tarafın hakları
nı, vazifelerini gözönüne aldığımız takdirde 
Cumhuriyet Senatosunun metni gayet yerin
dedir. 

Ayrıca, Yüksek Heyetiniz Çalışma Komis
yonumuzun raporuna bir göz ataca'k olursa; 
muhterem arkadaşlarım, bilhassa istirham edi
yorum, Çalışma Komisyonunun, Cumhuriyet 
Senatosunun, kararını foenimsemiyen raporuna 
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bir göz atacak olursanız, o zahmete katlanırsa
nız göreceksiniz raporda kendilerini haklı gös
terecek hiçbir sebep yoktur, hiçbir gerekçe 
ileri süremıemişierdir. Yalnızca, «Biz kara
rımızda ısrar ediyoruz» demektedirler. 

Bu şekilde olmaz, bizi ikna etmeleri gere
kir. Lütfen raporu okuyunuz. Yüksek Heye
tinizi ikna edecek hiçbir gerekçeye yer veril
miş değildir. Bunun sebebi aşikârdır, çünkü 
kendilerini haklı gösterecek bir sebep mev
cut değildir. 

Bu sebeple, işin daha çok usamaması için, 
şayet hepimiz -ki, bunu candan arzu ediyo
ruz- kapıcılık hizmeti gören kimselerin, ko-
nutlardaki kapıcıların bir an önce iş Kanunu 
kapsamına girmesini iarzu ediyorsak ve bunun 
ten iyi bir şekilde yürümesini arzu ediyorsak, 
bu takdirde Cumhuriyet Senatosunun değişik
liğini benimsememiz gerekir. Bunun aksine 
karar vermek, açıkça beyan ederim ki, kanaa
time göre, kapıcılarımızın aleyhine olacak
tır. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Mesele; uzun yıllardan beri üzerinde duru
lan, ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden işsiz, 
topraksız köylü yurttaşlarımızın büyük şehir
lere gelmek suretiyle, apartmanlarda kapıcı 
olarak görev yapmaları neticesinde meydana 
çıkan sosyal güvensizlik konusunun sosyal gü-
venlilik haline getirilmesi, geleceklerinin gü
ven altına alınması amaciyle kapıcıların 931 
sayılı Kanunun kapsamı içerisine alınmasıdır. 
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ğını, inandırıcı bir gerekçe olmadığını ve 
onun için de Senatodan değiştirilmiş şekliyle 
buraya gelen 8 nci bendin kabul edilmesi lâ-
zımgeldiğini söylediler. 

Bendeniz aynı görüşte değilim. Daha ön
ce Meclisimizde kabul edilen metnin 1 nci mad
desinin 8 nci bendinde öngörülen, günlük nor
mal mesaisini aynı işverene hasretmiyen konut 
kapıcıları hakkındaki değişiklik, esasta bir
den fazla konutta iş yapan, görev alan kapı
cıların iş Kanunu kapsamının dışında mütalâa 
edilmesini öngörüyor. 

Arkadaşımızın görüşü, esasında 931 sayılı 
Kanunun esprisine, anlamına ve 931 sayılı Ka
nunun, kapıcıyı bu kanunun kapsamı içerisi
ne alma gibi, hedefi, amacı sosyal güvenliğe 
dayalı, geleceğini teminat altına alma unsuru
na aykırı gelmektedir. 

Hiç şüphesiz bir kapıcı bir daireden 20 lira 
aylık alıyorsa, orada 10 daire varsa, 20X10=200 
lira gibi bir aylıkla karşı karşıya kaldığı 
zaman, küçük konutlarda iki görevi birden, 
üç görevi birden alarak, çoluk çocuğunun ge
çim durumunu sağlamak zorunda kalırsa, ka
pıcıya, «Sen birden fazla yerde kapıcılık ya
pıyorsun; o halde sosyal güvenliğe sahip de
ğilsin; 931 sayılı iş Kanununun kapsamına 
giremezsin» dediğiniz zaman bu, 931 sayılı 
Kanunun felsefesine, anlamına, esprisine ay
kırı olur. Onun içindir ki, doğrudan doğruya 
1 nci maddenin 8 nci bendinde Senatoca öngö
rülen değişiklik uygun değildir, doğru değil
dir, haklı değildir. 

Zaten (komisyon raporunda gerekçe sunma-
mıştır. Komisyon daha önce bu mevzuu Mecli
simizde konuştuğumuz zaman, mevcudolan (ge
rekçenin hâlâ ikna edici bir gerekçe olduğunu, 
atıf yapmak suretille ifade etmek istiyor. Ko
misyon esasında, şu şu şu sebeplerden dolayı 
bu değişikliği kabul etmiyoruz diyemez. 

Kısaca komisyon, «Meclisimizde kabul edi
len metin doğrudur; 931 sayılı İş Kanununun 
kapsamına kapıcıları, bizim Mecliste kabul et
tiğimiz metindeki ifadeler ve şekillerle kaflbul 
etmek lâzımdır» demek istiyor. 

Onun için Cumhuriyet Senatomuzun değiş
tirdiği 1 nci maddenin 8 nci bendi uygun de
ğildir, itibar etmemek lâzımdır. Eğer buna iti
bar etmek durumunda kalırsak, esasında 931 

Mecliste kabul edilen metnin Senatoda iki 
yönden değiştirilmesi konusu ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu, 
Yüce Meclisini kabul ettiği metin üzerinde iki 
önemli değişiklik yapmıştır. Bunlardan bir ta
nesi; metnin 1 nci maddesini değiştiriniz, ikin
cisi, metne yeniden 2 nci bir madde ilâve et
miştir. 

Biraz önce burada konuşan değerli A.P. li 
arkadaşımız, 1 nci maddenin 8 nci bendiyle 
ilgili Senatoda yapılan değişikliğin doğru ol
duğunu, komisyonun raporunda kabul edilmi-
yen bu değişikliğin bir gerekçeye bağlanmadı-
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sayılı Kanunun felsefesine aykırı bir durumda 
kalmış oluruz. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş olan 
bir başka husus ise, ilâve edilmiş olan ikinci 
maddedir: 

İkinci madde nazari olarak iyi. Yani «Gün
lük 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 da
kika; 4 saatten fazla vs 8 saatten az süreli iş
lerde yarım saat; 8 saat veya daha fazla süreli 
idlerde bir saat dinlenme verilir.» hükmü, na
zarî olarak çok giizel. Fakat pratikte bunun 
yeri yok. Çünkü, kapıcının o konutta oturan 
ailenin aniden hastalanan çocuğuna süt ve saire 
alması örnekleri çoğaltinuyayını, buna benzer 
hâdiselerde kapıcının o anda iş görmesi lâzım
dır. 

Günlük, sekiz saatlik bir çalışma süresi içe
risinde, belli zamanlarda 15 dakika istirahat... 
olmaz. Yani, bu nazari kalır. 

Esasında durumu, Meclisimizce kabul edi
len metindeki şekliyle mütalâa etmek lâzım. 
İşin niteliğine güre tarafların anlaşmalariyle, 
iş sözleşmesiyle kendi bünyesi içerisinde müta
lâa etmek lâzım. 

Kısaca şunu demek istiyorum: Millet Mec
lisimizde kabul edilen metin üzerinde Senatoca 
yapılan değişiklikler doğru değildir, uygun de
ğildir. Komisyonun tekrar izhar ettiği biçimde 
netnin aynen kabul edilmesi lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyurun. 

AHMET ŞENER (Traftzon) — Sayın Baş
kanım, benim söz talebim acaba kaydedildi mi? 

BAŞKAN — Saym Ahmet Şener ve Sayın 
Reşit Ülker tekrar konuşmak üzere sıradalar 
efendim. 

Sayın Hasan Türkay, buyurun. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Kapıcılar ve Yardımsevenler Derneğine bağ
lı merkez ve şube atölyelerinde çalışan işçiler, 
tî31 sayılı iş Kanunun kapsamla ilgili 5 nci 
maddesinin kapsamı dışında bırakılmışlardır. 
Büâhara, birtakım haksızlıkların meydana gel
diği kanaattiyle iki arkadaşımız tadil teklifleri 
vermişler ve tatile girmeden önce teklifi Mec
lisimizde kabul edilerek Senatoya gitmiş, fakat 
Senato bunun üzerinde değişiklik yapmıştır. 

ıSenatonun yaptığı değişiklik meseleye 
vuzuh getireceği yerde meseleyi büsbütün ka
rıştırmıştır. Şöyle ki: 

iki tane apartmanın karşı karşıya olduğunu 
düşününüz. Şayet Senatonun görüşünü kabul 
ettiğimiz takdirde ne olacak? Bir tanesinin ka
pıcısı veya kalorifercisi kanunun kapsamı için
de kalacak, karşısındaki ise, üç veya dört apart
manda çalışıyor iddiasiyle kanunun kapsamı 
dışında kalacak.. 

Türkiye'de Asgari Ücret Kanunu uygulanı
yor. Ne diyor bu kanun? «Ankara'da çalışan-
iarm asgari ücreti 18 lira olacaktır» diyor. Şim
di ne olacak? Karşı karşıya iki apartmanda ça
lıdan kapıcılardan bir tanesinin asgari ücreti 18 
i Ira olacak, diğerinin asgari ücreti, bugün tat
bik edilen sisteme göre 12 lirada kalacak. 

Görülüyor ki, ilk haksızlık ve adaletsizlik, 
karşı karşıya çalışan iki kapıcının arasında 
olacak. Çünkü, birisi İş Kanununun kapsamı 
içine girecek, diğeri girmiyecektir. Kapsamı 
içine girene asgari ücret uygulıyacak, hafta 
tatilinden, senelik ücretli izin hakkından, bay
ram tatillerinden istifade edecektir. Diğeri ise 
bunlardan mahrum kalacaktır. Olmaz bu. 

Esasen bunlar kanunda tasrih edilmiştir; 
Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 
nizamnameye bağlanacaktır, diye. 

Meclisten geçen tasarı, esasen, komisyonun 
görüşü değil, Hükümetin görüşüdür. Bu tasa
rılar Meclisten evvel komisyonlarda görüşü
lürken, Hükümet bu tasarılara aynen iştirak 
ettiğini beyan etti. Yani, bâzı arkadaşların ifa
de ettiği şekilde bu görüş, sadece komisyonun 
görüşü değil, Hükümetin de iştirak ettiği bir 
görüştür-

Yine bir arkadaşımız dedi ki; «Yardım Se
venler Derneği, bâzı hayırsever vatandaşların 
verdikleri yardımlarla yaşıyor; binaenaleyh, 
bunlara fazla yüklenmeyiniz, bunları kendi 
hallerine bırakalım.» Güzel. 

Peki, Yardımsevenler Derneğine bağlı mer
kez atelyelerinde çalışan 150 - 200 tane işçinin 
kanuni hakları ne olacak, sosyal hakları ne 
olacak? Bir taraftan hayır cemiyetini koruyo
ruz; ama öbür taraftan hayır cemiyetine bağlı 
merkez atelyesinde çalışan 200 işçimizin, 200 
vatandaşımızın sosyal hakları veya kanunun 
ona tanımak istediği kanuni haklar ne olacak? 
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Böyle olmaz.. Onun için, bir tarafı yapmak, 
diğer tarafı yıkmak olmaz.. 

Kısacası, senatör arkadaşlarımız ne düşün
müşler, bilmiyoruz onların da görüşlerine hür
met etmek lâzım, ama kendi görüşlerine göre 
bir değişiklik yapmışlar. Bu değişiklik, mese
leyi kökünden yıkıp atıyor. Bu mesele üze
rinde Mecliste ve komisyonlarda çok görüştük. 
Onun içindir ki, karşı karşıya iki kapıcıyı bir
birine düşürecek, hele hele bir kapıcının üç 
dört tane apartmanda görev alması için birta
kım istismarcılara vurgunculara vesile teşkil 
edecek bir hüküm kabul etmemiz doğru olmaz. 

Çalışma Komisyonunun üzerinde durduğu 
metin, esas metindir, Hükümetin görüsü de bu 
istikâmettedir, Yüce Meclisimizin de bu isti
kâmette oy kullanmasını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN* — Sayın Ahmet Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, görüşmeîcte bu
lunduğumuz teklifin Cumhuriyet Senatosunda 
değiştirilen şekli ile komisyonun sunduğu ra
por arasında büyük değişiklikler vardır. 

Bu teklif 250 bin kadar işçiyi ilgilendirdi
ği gibi, dolayısiyle kapıcı ve işçilerin çalıştık
ları apartmandaki insanlar ve apartman sa
hibi, yani işverenleri ilgilendiren bir teklif
tir, küçümsenecek bir durum da değildir. 

Biz burada, bilhassa, kapıcıların tş Kanunu
nun şümulüne alınmasını istiyorduk. Esas ana-
nokta bu idi ve teklif sahibi arkadaşlarımız
da 931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde de^ 
ğişiklik yapılmak suretiyle kapıcıların iş Ka
nunu kapsamına alınmasını istiyorlardı Oysa 
Senatodan gelen metin İş Kanununun 5 nci ma d-* 
desini değil, 64 ncü maddesini değiştiren bir 
metin halinde gelmiştir. Bu husus bisim içtü
züğümüzün 29 ncu maddesine aykırıdır. 2') n ui 
madde «Encümenler kendilerine muhavvel işle
rin tetkikinden başka hiçbir işle meşgul, ola
mazlar.» der 13 ncü dip not da aynı şeyi teyi-
dediyor. 

Ayrıyeten, usul bakımından da böyle olma
ması lâzımdır. Yeniden bir kanun tedvin edil
miştir ve bize gönderilmiştir. Senato bizimgön-
derdiğimiz metin üzerinde elbette ki istediği de-
ğiş'iMikleri yapılabilir. Ama Senato bunu yap
mamıştır, yeni bir kanun metni göndermiştir 
bize. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Uğrasızoğlu arkadaşım burada bir konuyu 
ifade etmiştir. Bunun üzerine nazarı dikkatinizi 
celbederim. Biz bu konuyu Çalışma Komisyo
nunda görüşltük; bize, «Açık ve seçik bir şey 
getirmediniz.» dediler. Müsaade ederlerse ben 
burada açık ve seçik ifade ediyorum ve soru
yorum : 

Kaloriferi yakarken kapıcı bir iş kazasına 
uğrarca ne olacak? Kalorifer kazanı patlamış 
ve gözüne her hangi bir parça gelmiş, elini bir 
yere kaptırmış, motora kaptırmış ve saire... Bu 
durumda yapılacak bir şey yok. İş kapsamı 
içerisine alınacak... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sigorta
lıdır. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sigortalı
dır, biliyorum, doğrudur ama bu mevzu ayrı bir 
mevzudur. 

Diyorsunuz ki, ne sebep gösterebilirsiniz? 
Türkay arkadaşımız ifade ettiler; yanyana iki 
apartmandan birisinin kapıcısı İş Kanununun 
kapsamı içeririnde, öbürü değil... Olmaz böyle 
şsy. Neden olmaz? Karşılıklı, çok çeşitli sürtüş
melere sebebolacaiktır da ondan. 

O zaman işveren kendisine müracaat edene, 
'Sen ilki, üç ka,pıya bakıyorsun, sana ona göre 
ücret vereceğim.» diyebilecektir. Herkes daha 
ucuz kapıcı arama yollarına gidecektir. Olmaz 
bu. 

Bence, 64 ncü maddeyi tadil eden. senaıtodan 
gelen teklif kabili tatbik değildir. Halbuki, bi
rsim. kabul ettiğimiz ve Senatoya gönderdiğimiz 
teklifin ruhu. kalıcıların is Kanununun kapsa
mına alınmalarıdır. Bizim burada bunu görüş
memiz lâzımdır. Senatonun görüsü Halkadır. 

Bunun dışında, bu kapıcı arkadaşların sos
yal haıklannm da nazarı itibara alınmaları lâ
zımıdır. Asansörsüz apartmanda çalışan kapıcı 
vatandaşların zahmetlerini düşünün; en üst 
kattan, çatı katından basıyor zili, kapıcıyı isti
yor; kendisi oraya on dakikada çıkamazken, 
beş dakika sonra geldiğimde kapıyıcı azarlıyor. 
Bunların da sosyal ve insani taraflarını düşün
mek mecburiyetindeyiz. 

Bunların yaşa>dıkları yerler. Her apartma
nın kapıcı dairesi, yahut doğru dürüst odası 
oJmıyabilir, bunların elbetteki insanca yasama 
düzekine girmesi için mutlaka iş kapsamına 
alınması gerekir. 
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Efendini, apartman sahiplerine ufak tefek 
zorluklar olacakmış?.. Olacak, başka çare yok. 
Bugünkü yaşantımız bu. Bir taraftan bir kısım 
insanlara siz iş halklarını tanıyacaksınız, diğer 
tarafta bulunan insanlara iş haklarını tanımıya-
oslksmız, mümkün değildir. Mukavele yapa
caktır, bu mukaveleye göre çıJkma zamanını bi
lecektir. Nasıl işten çıkılacağını, karşılıklı ola
rak haklarını bİlecelktir. Haklı olarak işveren 
de, iş alan da elbette haklarını bileöektir. Yok
sa, bir apartmanın içjinde 18 daireye, 20 daire
ye yahut 40 dairece baıkan bir kapıcının duru
munu düşününüz. Karşılıklı olarak kanunun ve
receği haklardan ne zaman istifade edeceğini 
bilmiyen bir köylü çocuğu gelmiş, işie almış
sınız. 

Benim size iştirak edeceğim bir konu var
dır. Bu kapcı arkadaşlar köyden geliyorlar, eği
tilmemişlerdir. Çalıştıkları yerde temas ettik
leri insanların elbette ki seviyesinde değiller
dir. Gayet tabiî ki, alış verişi bilmiyebilir. Hat
tâ verilen bâzı talimatları bilmiyebilir. Bunla
rın mutlaka eğitilmesinde zaruret vardır; kur
sa tâbi tutulması çok daha uygun olur. Bu, hem 
onlar için, hem işveren için daha iyi olur. Kar
şılıklı medeni anlaşmalar daha kolay olur. Bu
nu yapmak doğrudur. Bunu dernek, icabederse 
sendikaları yaptırmalıdır ki, aradığımız zaman 
kaliteli bir insanı bulabilmeliyiz. Bugün Fuel -
Oil ile çalışan, elektrik ile çalışan kaloriferleri 
yakan kimseler daha rahattır, ama kömür ile 
yanan kaloriferlerde çalışanların ne zahmet 
çektiklerini tahmin edemezsiniz. Herhalde he
pinizin apartmanlarında mevcuttur, bilirsiniz. 

KEMAL KAYA (Kars) — Yok, biz gece
konduda oturuyoruz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arka
daşım, «gecekonduda oturuyoruz» diyor. Ben 
dua etmiyorum; gecekonduda oturasın, otur
mazsın, ama onlar onu bir nimet telâkki eder
ler. Bu yola geldiğine teşekkür ederim, Sayın 
Kemal Bey. 

Sayın Başkan, bu konunun bilhassa sayın 
milletvekillerinden istirham ediyorum, bu konu
da Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu mad
deyi aynen kabul edelim, daha rahat olur. As
lında kanun teklifçisinin gayesine ve bilhassa 
kanunun gayesine uygun olacağı için bu metnin 
kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum. Reyle

rinizin bu şekilde tecelli etmesini rica ediyorum. 
Senatonun metnini kabul etmiyelim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — İki kifayeti müzakere takriri 

gelmiştir. Sırada bir sayın üye bulunmaktadır. 
Sayın Reşit Ülker, eğer sözünü kullanmıyacak-
larsa kifayeti müzakereyi oylarınıza arz etmiye-
yim.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Görüşmiyebi-
lirim, ama biri benden sonra söz istiyebilir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EN
VER TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan, ko
misyon olarak ben de söz istiyeceğim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarı üzerinde yeteri kadar görüşülmüştür. 

Kifayeti müzakere teklif ediyorum. Saygıla
rımla. 

Hasan Türkay 
istanbul 

BAŞKAN — Komisyon ve son söz hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kifayeti müzakere takriri kabul edilmiştir. 

Diğer takrir aynı mahiyette olduğu için 
tekrar okutmuyorum. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu, görüşen altı üye 
içinde tek muhalefet edendi. Diğer konuşmacı
lar ve hattâ komisyonda bulunan Sayın Hasan 
Türkay da komisyon raporunu savundu. Bil
mem görüşlerinizi buna rağmen arz etmek isti
yor musunuz? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EN
VER TURGUT (Kayseri) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun, Enver Turgut Bey. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EN
VER TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

931 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile ilgili 
iki değerli arkadaşının teklifleri gerekli komis
yonlarda ve Yüce Heyetinizde bundan önceki 
dönemde kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu
na gitmişti. Cumhuriyet Senatosu bu teklifi 
ufak bir değişiklik ile tadil etmiş, tekrar konu 
komisyonumuza hava edilmiş ve komisyonumuz 
Millet Meclisinin teklifinin daha yerinde ol
duğunu görerek, Meclis kararında ısrar etmiş
tir. 
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Meclis kararında ısrar ederken, Yüksek He
yetinizi fazla meşgul etmemek için - Umumi 
prosedür zaten budur - Meclis metinlerinin ıs
rarında lüzum görmüş ve kısaca bir metin ha
zırlanarak Meclisimize gönderilmiştir. 

Şimdi komisyonumuzun kabul etiği metin 
üzerinde söz alan değerli arkadaşlarımın hemen 
hemen hepsi kanunun lehinde; yalnız ufak bir 
politika yaparak, kanunun şu veya bu zaman
da çıktığından bahsettiler. Esasında 931 sayılı 
Kanun, 3008 sayılı Kanunu değiştiren kanun
dur. Bu kanun, 1965 seçimlerinden hemen önce, 
Sayın Ürgüplü Hükümetinin zamanında çık
mıştı. Reisicumhurun vetosuna uğradı ve 1965 
lerden sonra bu kanun Meclislerimizden çıktı. 
931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 8 nci 
bendi, konutların kapıcılık hizmetleri bu kanu
nun dışında olduğu için, son zamanlarda 931 
sayılı Kanun ile bunların dışarda bırakılması 
hakikaten mevcudu bir hayli, hizmetleri çok 
olan dar gelirli değerli vatandaşlarımızın bu 
kapsamın dışında kalmaları tenkid konusu ol
muş ve bu tenkidlere, bu çağırılara Yüksek 
Meclisimiz kulak vererek, bu kanunun bu mad
desini değiştirmek için arkadaşlarımın getirdi
ği teklifi kabul etmiştir. 

Bu arada yine 931 sayılı Kanunun 6 nci 
bendi de çıraklar hakkındadır. 

Yine 931 sayılı Kanunun 10 ncu bendi de 
Yardımsevenler Derneği merkez ve taşra atel-
yelerinde çalışanlar hakkındadır. Binaenaleyh, 
bu teklifi, bu üç konuyu dikkate alarak Mecli
simiz kabul etmiş ve Cumhuriyet Senatosuna 
göndermiştir. Cumhuriyet Senatosu da esasta 
bir değişiklik yok, yani yeni bir teklif getirmiş 
değil. 931 sayılı Kanunun 64 ncü maddesini ha
fif bir değiştirme ide ayrı bir formül getirmiş. 
Bu formül gayet enteresan, yani bir ilâve yapı
yor. «Bu kanun ile öngörülen günlük normal 
mesaisini aynı işverene hasretmiyen konut ka
pıcılar hakkında» diyor. 

Şimdi, bunu kabul etmeyişimizin sebebi; ka
bul ettiğimizi düşünelim, esasta yeni bir şey ge
tirmiyor. Yani şikâyet konusu olan bir meseleyi 
bununla ortadan kaldırmıyor. Şikâyetler o za
man devam edecek. O zaman Meclisimizin mesa
isi boşuna işgal edillmiş olur. Yani Senatonun 
kabul ettiği şekli eğer kaibul edecek olursak, o 
zaman bu vatandaşlarımız şikâyetlerine devam 

etmiş olurlar. O bakımdan Meclisimizin getirdiği 
metinde bu gerekçelerle ısrar ettik. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

Eğer bu kanun buradan geçerse, hakikaten 
arkadaşlarımızın dediği gihi Türkiye'de 200 bini 
aşkın kapıcı arkadaşlarımız bir hakka sahibol-
muş olacaklar. Sayın Şener'in ifade ettiği, köy
den gelenin şehire intibak etmeyişi, şehirde gö
revini yapamamış olmaktan doğan aksaklıklar 
ortadan kalkacak, dolayısiyle sendikalı üye du
rumuna gelmiş olacak, sendika da zaman zaman 
bunlara kurslar, eğitim sahaları açmak suretiyle 
bunları eğitecek ve halkımıza, yani apartman 
sakinlerine kapıcılar daha iyi hizmet etme im
kânına sahibolacaklardır, bunu ümidediyoruz. 
Onun için bu kanunun Yüksek Heyetinizce ka
bulünü saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Komisyon raporu ve tümü üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Şimdi okutup, be
nimsenmeme hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği başlığı 
okutuyorum. 
931 sayılı tş Kanununun 5 nci maddesinin birin
ci bendinin 8 nci fıkrası ile aynı Kanunun 64 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

BAŞKAN — Komisyonumuzca başlık benim
senmemiş bulunmaktadır. 

Benimsenmeme hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. A. P. sıralarından «Anlaşılmadı» ses
leri) 

Kanun teklifinin başlığı Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. Komisyon raporunu müzake
re ettiğimiz cihetle benimsenmemiş olması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. 

Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Benimsenmeme tasvip ve kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkındaki beyanı sonunda arz ede
ceğim. 

Madde 1. — 931 sayılı îş Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci bendinin 8 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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8. Bu kanunla öngörülen günlük normal 
mesaisini aynı işverene hasretmiyen konut ka
pıcıları hakkında, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin okunmuştur. Komisyonumuz bu 
metni benimsememiştir. 

Benimsememe hususunu tasviplerinize arz 
edeceğim. Benimsememe hususunu tasvibedenler 
lütfen işaret etsinler... Etmiyenler... Komisyon 
karan tasvibedilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 931 sayılı îş Kanununun 64 ncü 

maddesinin bir numaralı bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Ara dinlenmesi: 
I - Çalışma süresinin ortaHama bir zamanın

da o yerin âdet ve işin gereğine göre ayarlan
mak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 
dakika, 

b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli iş
lerde yarım saat, 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir 
saat dinlenme verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız 
verilir. 

Ancak bu ara dinlenmeleri, iklim, mevsim o 
yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği göz 
önünde tutularak hizmet akitleri veya toplu iş 
sözleşmeleriyle uzatılabilir ve aralı olarak kufl-
lanıllabilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kabul ettiği 
metinde böyle bir madde yoktur. Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metinde böyle bir 
bir madde yeniden tedvin edilmiştir. Bu madde 
dahi komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Benimsenmeme hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Benimsenmeme hususunu tasvibeden
ler... Tasvibetmiyenler... Benimsenmeme tasvibe
dilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Millet Meclisi metninin 2 nci 

maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde yer değiştirmiş olduğu 
cihetle Komisyonumuz tarafından benimsen
memiştir. 

Benimsenmeme hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Tasvibedenler... Tasvibetmiyenler... 
Tasvibedilmiştir. 

4 ncü madeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 

maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddedeki gerekçe, 
4 ncü maddede de bahis konusudur. Komisyo
numuzca bu sebeple benimsenmemiştir. 

Benimsenmeme hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Tasvibedenler... Tasvibetmiyen
ler... Tasvibedilmiştir. Karma Komisyonda ka
nun teklifi tetkik edilecektir. (1) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Behzat Egilli 
ile 4 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bu kanunun 186 nci maddesine bir 
fıkra ve başına bir geçici madde eklenmesi ve bu 
kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 14 Tem
muz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 1969 
gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzaVın, 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı ile 
Çankırı Milletvekili Hazım Dağlı'nın, Erzincan 
Milletvekili Sadık Perincek ve 21 arkadaşının, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Cum
huriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'
ın, Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, ve 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/237, 2/62, 2/127, 
2/172, 2/177, 2/208, 2/218, 2/227) (S. Sayısı : 
45) (2) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel tarafından veril
miş bir önerge vardır, Avukatlık Kanununun 
müzakeresi ile ilgilidir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin ikinci defa görüşüle
cek işler bölümünde bulunan 45 Sıra Sayılı 
Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair kanun teklifinin gündemdeki diğer 

(1) Karma Komisyon kurulması hususu gö
rüşülen 5 nci işten sonra oylanmıştır. 

(2) 45 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
| nuna eklidir. 

980 — 
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bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

M. Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı 
i. Hakkı Tekinel 

istanbul 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaş
tırılmıştır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun. 

Madde 1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 16, 35, 90, 104, 108 
188, 195, geçici 1, geçici 3, geçici 4 ve geçici 
7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Aranacak şartlar : 
Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 

(a), (b) ve (e) bentlerinde yazılı şartları haiz 
olanlar ve 5 nci maddede gösterilen engeli bu-
lunmıyanlar staj yapacakları yer barosuna bir 
dilekçe ile başvururlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saymüye? Yok. 

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

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Yalnız avukatların yapabileceği işler : 
Madde 35. — Kanun işlerinde ve hukukî 

meselelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem 
veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organ
lar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hak
ları dâva etmek ve savunmak, adlî işlemleri ta-
kibetmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenle
mek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. 

Baroda yazık avukatlar birinci fıkradakiler 
dışında kalan resmî dairelerdeki bütün işleri 
de takibedebilirler. 

Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi 
dâvasına ait evrakı düzenliyebilir, dâvasını biz
zat açabilir ve işini takibedebilir. 

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Usulleri ka
nunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

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

90 nci maddeyi okutuyorum. 
Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli : 

Madde 90. — Yönetim Kurulu üyeleri lev
hada yazılı ve avukatlıkta en az beş yıl kıdem
li olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı 
yüzden az olan barolarda beş yıllık kıdem şar
tı aranmaz. 

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan do
layı son soruşturma açılmasına karar verilmiş 
veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca ve
rilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para 
veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş 
olanlar Yönetim Kurulu Üyesi seçilemezler. 

Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad 
çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından 
açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar 
Tasnif Kuruluna ayrılamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilir
ler. Oy puslasma, seçilecek asıl üye tamsayısı
nın yarısından en az bir fazla isim yazılması 
zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy 
puslaları geçerli değildir. Oy puslasına seçile
cek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı tak
dirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba 
katılmaz. 
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Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıra
lanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere 
önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu 
sıraya göre tesbit edilir. Adayların aldıkları 
oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla 
olan, kıdemleri de ©gitse, adayların yaşlısı sı
rada önalır. Yedek üyeler aldıkları oy sayı
sına göre bulundukları sıra göz önünde tutu
larak Kurulda göreve çağırılır. 

ıSeçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

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

104 ncü maddeyi okutuyorum. 
Seçilme yeterliği ve engelleri : 
Madde 104. — 90 ncı madde hükümleri Di

siplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uy
gulanır. 

Seçim sonucu, Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Bir
liğine bildirilir. 

BAŞKAN — Made üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?. Yok. 

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

108 nci maddeyi okutuyorum. 
Kuruluşu ve görevi : 

Madde 108. — Baro Genel Kurulu, baro
nun malî işlemlerini denetlemek üzere en çok 
üç kişiyi denetçi seçer; aynı sayıda da yedek 
denetçi seçilir. 

Seçim gizli oyla yapılır. 90 ve 92 nci mad
deler hükümleri denetçiler hakkında da kıya
sen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

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

188 nci maddeyi okutuyorum. 
Topluluk sigortasına giremiyenler : 

Madde 188. — Emekliliğe tâbi bir görev
de çalışmakta olanlar, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına girenler (aynı Ka
nunun 85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigor
tadan faydalananlar dâhil), geçici 2 nci mad
dedeki borçlanmak hakkından faydalananlar 
ile T. C. Emekli Sandığından emeklilik veya 

malûllük aylığı almakta olan yahut 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya 
malûllük sigortasından faydalanmış bulunan
lar ve aynı Kanunun geçici 20 nci maddesin
deki şartlara uygun olarak faaliyette bulu
nan sandıklara tâbi bulunan veya bu sandık
lardan faydalanmış olanlar 186 ncı madde 
uyarınca topluluk sigortasına giremezler. 

Avukatın yukarıki fıkraya göre topluluk 
sigortasına girememesi, avukatlık meslekinin 
icrasına engel teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen Bayın üye? Yok. 

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

195 nci maddeyi okutuyorum. 
Emekliliğe tabi görevden önceki avukatlığın 

kıdeme sayılması : 
Madde 195. — Bu kanun gereğince topluluk 

siogrtasma girmiş olup siogrtalılığı devam eden 
bir avukat emekliliğe tabi bir göreve veya hiz
mete atandığı yahut seçildiğinde, siogrtalıfrğma 
esas alman avukatlık süresinin üçte ikisi kıde
mine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya 
hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas ay
lığı yükseltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görülmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

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

Geçici 1. nci maddeyi okutuyorum. 

Geçici madde 1. — 7 Temmuz 1969 tarihin
den sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 86 ncı maddesi gereğince barolarla Sosyal 
Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleş
melere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu Ka
nunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca Türkiye 
Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı taki-
beden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye 
Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edilir. 
Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar Birli
ği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta içinde 
bütün barolara gönderilir. Topluluk sigortasına 
girmeye mecbur olan avukatların bağlı bulun
dukları barolar, tip sözleşmeye göre topluluk 
sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip sözleşme
nin baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay için
de Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. 

982 — 
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Sözleşmeler baronun başvurma tarihinden iti
baren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur. 

A) Topluluk siogrtasma tabi oldukları ta
rihte 30 yasını geçmiş bulunan avukatlardan, 
55 yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazı
lı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana
mayan ve : 
a ) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön

ceki on yıl içinde en az 2 000 gün baro levha
sında kayıtlı avukat olduklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az or
talama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan avukat
lara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olan
lar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci 
maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağ
lanır. 

(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, 
avukatların siogrtalılıklarının başladığı tarih
ten itibaren en geç iki yû içinde ilgili barolar
dan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna ve
rilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili 
baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden za
rar ve ziyan istemek hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği tak
dirde gerek bunu düzenliyenler gerekse ilgili 
sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğrayacağı zararları yüzde elli fazla-
siyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen ku
ruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuştur
ması da yapılır. 

B) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, 
50 yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları 
tesbit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesinde yazılı şartları yerine geti
remediklerinden aylık bağlanmasına hak kaza
namayanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigor-
talık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 
Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesin
deki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. 

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

Geçici madde 3. — 7 Temmuz 1969 tarihin
de veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasın
da T. C. Emekli Sandığında iştirakçi durumun
da bulunanların, emeklilik keseneği ödedikleri 
görev veya hizmetten önce T. O. Emekli Sandığı 
Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar 
kapsamına da girmeden geçirdikleri fiilî avu
katlık sürelerinin daha önce başka kanunlarla 
borçlanılan süreler ile birlikte onbeş yılı geçmi-
yecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 
gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile 
eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları 
şartı ile emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. 
Şu kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kay
dedilecek miktar borçlandırılan sürenin geçtiği 
tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına 
göre tesbit olunur. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, il
gilinin, 1 Nisan 1971 tarihine kadar T. O. Emek
li Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok, 

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

Geçici madde 4. — 7 Temmuz 1969 tarihinde 
veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında 
T. C. Emekli Sandığında iştirakçi durumunda 
bulunanlardan, emekli keseneği ödedikleri görev 
veya hizmetten önce T. (1 Emekli Sandığına ta
bi olmadan ve Sosyal Sigortalar kapsamına da 
girmeden avukatlık yapan ve ondan önce de 
emekliliğe tabi bir görev veya hizmette bulu
nanların T. C. Emekli Sandığı ile ilişkileri bu
lunan devreler arasındaki fiilî avukatlık süre
lerinin daha önce başka kanunlarla borçlanılan 
süreler ile birlikte onbeş yılı geçmiyecek kısmı 
geçici 3 ncü madde uyarınca borçlanmaları şar
tı ile aynı madde hükümlerine göre emekliliğe 
esas hizmetlerine eklenir. 

Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü bu 
halde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek İ3-
tiyen sayın üye var mı? Buyurun Sayın S?.n-
car. 

İLHAMİ SANCAR (İstanbul) — Tavzih 
için bir noktayı sormak istiyorum. 

Burada, «... avukatlık yapan ve ondan önce 
de emekliliğe tabi bir görev veya hizmette bu-
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limanların T. C. Emekli Sandığı ile ilişkileri bu
lunan devreler arasındaki fiilî avukatlık süre
lerinin...» 

Eskisi, (T. C. Emekli Sandığı) adını taşımı
yordu. Bu kelime bir iltibasa mahal vermesin. 
Yani buradaki hükümlerle bu eski kanuna atıf 
yapılmış gibi bir durum doğmasın. Bu tâbir hem 
yeniyi, hem eskiyi ifade ediyor. Böyle midir, 
değil midir? Komisyonun bir kelime ile izahını 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aybar. 

ADALET KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — 
Sayın Başkan, maddede kastedilen, emekliliğe 
tabi memurların bulundukları zamanda emekli
lik işlemini yapan kurumdur. Bugün, T. C. 
Emekli Sandığı ile, daha önce de bu görevi ya
pan kurumu kasdetmişizdir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı? Yok. 

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

Geçici madde 7. — a) 7 Temmuz 1969 ta
rihinden önce Hukuk Fakültelerinden mezun 
olanlar bu tarihten itibaren üç yıl içinde, 

b) 7 Temmuz 1975 tarihine kadar Hukuk 
fakültelerinden mezun olanlar, mezuniyet tari
hinden itibaren üç yıl içinde, 

Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, 
ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarın
ca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 15 nci 
maddesinin birinci fıkrası, 23 ncü maddesinin 
birinci fıkrası, 24 ncü maddesinin son fıkrası 
ve 26 ncı maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı 
Avukatlık Kanununun 14 ncü maddesinin son 
fıkrası, 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası, 
17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesi ve 5178 sayılı Kanunla değişen 19 ncu mad
desi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. 
Bunlar, bu kanunun 3 ncü maddesinin (d) ben
di ile avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 
ve 33 ncü maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

7 Temmuz 1969 tarihinde avukatlık stajına 
başlanmış olup da henüz bitirmemiş durumda 
bulunanlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık Ka

nununun staj hükümleri ve o kanuna göre ha
zırlanmış olan Yönetmelik uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı? Yok. 

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

Madde 2. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 186 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Topluluk Sigortasına tabi olan avukatlar 
hakkında bu kanundaki özel hükümlere aykırı 
olmamak kaydı ile, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanunu ile 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı 
Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hüküm
leri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı? Yok. 

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

Madde 3. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun geçici ikinci madde
sinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki iki 
fıkra eklenmiştir : 

Birinci fıkranın değişik (A) bendi : 
A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet 

veya hizmetten 7 Temmuz 1969 tarihinden önce 
her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olanlar, 
kendilerine emeklilik veya malûllük aylığı bağ
lanmamış olmak şartı ile, 7 Temmuz 1969 tari
hine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın 
geçen fiilî avukatlık sürelerinin tamamını veya 
bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetleri
nin süresi ile birlikte 25 yılı doldurmaya yete
cek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçla
nabilirler. 

Fiilî avukatlık süresinin tamamını borçla
nanlar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre 
T. O. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam etti
rebilirler. Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgilerini devam ettirmek istemiyenlerle fiilî 
avukatlık süresinin bir kısmını borçlanmak su
retiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla 
çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre 
emekli aylığı bağlanır. 

Geçici ikinci maddeye eklenen fıkralar : 
«Bu madde hükümlerinden faydalananların, 

(A) bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) ben
di uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini 
devam ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğe 
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tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya 
ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle bu 
görevin en az yükselme süresine göre iki veya 
üç yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasma 
intibakları yapılır.» 

«Bu maddenin 9 ncu fıkrasında T. C. Emek
li Sandığına başvurma için konulmuş bir aylık 
süreyi geçirmiş olanlar, 1 Ocak 1971 tarihine 
kadar başvurmaları şartı ile bu madde hüküm
lerinden faydalanabilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? 

Buyurun Sayın Aybar. 
ADALET KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — 
Sayın Başkan, şurada bir kelimenin ilâvesini 
Komisyon olarak talebediyoruz. 

BAŞKAN — Yerini söyler misiniz Sayın Ay
bar?.. 

ADALET KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — 
Efendim, 28 nci sayfanın son paragrafında, 
en son satırda; 

«... emekliliğe tabi görevde son defa ayrıl
dıkları maaş veya ödenekteki kıdemlerine ek
lenmek suretiyle bu görevin» deniyor. «... bu 
görev veya hizmetin en az yükselme süresine gö
re» denmesi lâzımdı, «görev» kelimesinden son
ra «veya hizmetin» kelimeleri konacak. Diğer 
maddelerde geçtiği halde burada sehven unu
tulmuş. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonca, okudu
ğumuz maddenin geçici 2 nci maddeye eklenen 
fıkralar bendinde, son satırında yazılı «... gö
rev veya hizmetin...» şeklinde tashihi talebedil-
miştir. Hükümet de buna katılıyor. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci madde
sinin 4 ncü ve son fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Değişik 4 ncü fıkra : 
«Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet göre

vini yapmak hakkı o yer avukat veya dâva ve
killeri sayısının üçü bulması halinde kendiliğin
den sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç 
ay içinde, ilgili şahsın aynı baro bölgesi içinde 
üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka 

bir yere naklederek büro açması halinde, liste
deki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek sure
tiyle devam eder. ilgili üç aylık süre içinde 
başka bir baroya başvurduğu takdirde, dosyası 
getirilmek suretiyle başvurduğu baronun liste
sine kaydı yapılıp ayrılmadığı baronun liste
sinden de adı silinerek vekâlet görevine devam 
eder. Üç aylık süre içinde aynı baro bölgesin
deki başka bir yere nakil yapılarak büro açıl
maması veya bu süre dolmadan başka bir ba
roya nakil için başvurulmaması halinde ilgili
nin adı listeden silinir.» 

Değişik son fıkra : 
«Bu maddenin üçüncü fıkrası 7 Temmuz 1977 

tarihinde yürürlükten kalkar.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa

yılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir : 

Geçici madde 18. — Geçici 3 ve 4 ncü mad
deler uyarınca borçlanarak emekliliğe esas 
hizmetlerine eklenen sürelerin üçte ikisi, ilgili
lerin halen bulundukları görevin veya hizme
tin en az yükselme süresine göre iki veya üç 
yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları 
yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıkları 
ile emeklilik keseneğine esas aylıkları yükselti
lir. 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir vardır. Bu 
takrir ile geçici 19 ncu madde ilâvesi isten
mektedir. F> nci maddeyi oylarınıza arz etme
den evvel bu önergeyi okutup oylarınıza suna-
nacağım. 

Ancak, 5 nci madde içerisinde «geçici 18 
madde» deyimi geçiyor. Bu önerge ile «geçi
ci maddenin eklenmesi» teklif edildiğine göre, 
önce bu önergeyi muameleye koyacağım. 

Şimdi, geçici madde ilâvesini istiyen öner
geyi okutup, komisyon ve Hükümetin mütalâ
asını alacağım ve oylayacağım. Bu önergenin 
kabul edilmesi halinde 5 nci maddeyi; «aşağı
daki geçici maddeler eklenmiştir» şeklinde oy
larınıza sunacağım. Yok, bu önerge kabul 
edilmediği takdirde 5 nci maddeyi ve ona bağlı 
geçici 18 nci maddeyi müstakillen oylarınıza 
arz edeceğim. 

Önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Avu'kıatlık Kanununa aşağıdaki geçici mad
denin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Geçici madde 19. — Bu kanun, topluluk 
tsigortası hükümlerinin tatbikinde noterlikte 
geçen süre avukatlıkta geçmiş emekliliğe ve 
kıdeme sayılır.» 

Ordu Ordu 
Orhan Vural Kemal Şensoy 

BAŞKAN — Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — 
Efendim, önergede yazılı olan husus, Noter
lik Kanunu görüşülürden nazara alınacaktır. 
Avukatlık Kanunu ile ilişkisi yoktur. Bu ba
kımdan Komisyon önergeye katılmamakta
dır. 

BAŞKAN — Komisyon, takririn, Noterlik 
Kanunu ile ilgili olduğunu beyan 'etmektedir. 
Bu bakımdan Avukatlık Kanunu şümulü için
de görülmemekte olduğunu, Noterlik Kanunu 
görüşüldüğünde nazarı itibar® alınacağını ifa
de etmektedir. Bu sebeple önergeye katılmı-
yoı\ 

Hükümet? 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Şimdi, maJdde 5 ve ona bağlı geçici 18 nci 
maidJdfeyi tekrar okutarak oylarınıza arz edece
ğim. 
(Madde 5 ve Geçici Madde 18 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 5 nci ve geçici 18 nci maldidele-
ri oylarınıza arz ödüyorum. Kabul edenler... Ka
bul eltnıüyenler... Kabul edilmiştir. 

Madıde 6. — a) 19 Mart 1969 gün ve 1136 
sayılı Avukaltlık Kanununun 189, 196, 197 ve 
108 nci maddeleri, 

b) 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanu
nun 19 ve 22 nci maddeleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Marlda üzerimde görüşmek is-
tiyen sayın üye?., Yok. MaM'eyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaM' edilmiştir. 

Efendim, biz, matbua hatalarını tashih ede
rek Genel Kurula okuduk. Genel Kurulca oyla
nan hususlar tashihlidir. O bakımdan yeniden 
bir tashihin oylanması lüzumu yoktur. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu! yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinlde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinlde görüşmek ist'iyen 
sayın üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etımiyen-
ler.., Kabul edilmiştir. 

,?. — İktisadi ve Ticari İlimi or Akademileri 
kadro kanun tasarın ve Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonları raporları (1/18i) (S. Sayısı : 26) 
d) 

BAŞKAN — Bununla ilgili bir takrir var
dır. Onu okutuyorum, efendim, sayın Millî Eği
tim Bakanımız tarafından verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan 26 Sıra sayılı iktisadi ve 

Ticari ilimler Akademileri kadro kanun tasa
rımın ömemine binaen gündemideki bütün iğle
re talMitnJen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz YO teklif elderim. 

Millî EğitimBakanı 
Orhan Oğu^ 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci görüşme
si yapılacak işler meyamnida 7 nci sırada ka
yıtlı bulunan, iktisadi ve Ticari ilimler Akade
mileri kadro kanun tasarısının bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu, 
Millî Eğitim Bakanı tarafmldan istenmektedir. 

Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Okunmasını arzu edenler... Arzu 
eltmiyenler... Okunmaması Genel Kurulca tas-
VibeidilmiştÜr. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 

Kadro Kanunu 
Madde 1. — iktisadi Ve Ticari ilimler Aka

demilerinin kuruluş kadrolarına bağlı (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ma/dde 2. — İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) 
»ayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi iki sayılı cet 
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevle
ri hakkında 2287 Sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı ikti
sadi ve Ticari ilimler Akademilerine ait kad
rolarda değişiklik yapılmasına dair 7334 sa
yılı Kanıma bağlı cetvelleri kaldıran 58 sa
yılı Kanuna bağlı (2) ve (4) sayılı cetveller
deki ve 58 sayılı Kanuna ek 910 sayılı Kanun
daki (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilen iktisa
di ve Ticari ilimler Akademisine ait bu kanıma 
bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilen 
kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşımek isti
yen sayın üye?.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — 
Efendim, 1 nni ve 2 nci maddeye bağlı cetveller 
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okunmadı. Okunup madde ile birlikte oylanması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Okunmuyormuş, tatbikatı sor
dum, okunmadığını ifade ettiler, ona göre oy
ladım. Çünkü, kanun teklifleri sayın üyelere 
dağıtılmıştır, cetveller de orada vardır. Okun-
muyormuş, daha evvel Kanunlar Dairesinin mü
talâasını aldım, efendim. 

Kanunlar Dairesinden gerekli mütalâa alın
mış, bu cetvellerin bugüne kadar, tatbikat yö
nünden okunmadığı tevsik edilmiştir. Başkan
lık, ancak okunan maddeyi cetvelleriyle bir
likte oya arz etmek» suretiyle (sayın üyelere de 
bu kanun tasarı ve teklifleri dağıtılmış ve cet
vellere de vukufları bahis konusu olduğu ci-
hatle) cetvelleriyle birlikte oylamış bulunmak--
tasınız. 

3 ncü maddeyi kaldırılmaikta olan 3 ve 4' 
sayılı cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iktisadi vo Ticari ilimler Aka
demileri kadrolarında görevli bulunanlardan 
kadro, aylık ve unvanları değiştirilmemiş olan
ların yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp mük
tesep aylıklarının ve tazminatlarının verilmesi
ne devam olunur. 

Kaldro, aylık ve unvanları değişen görevlile
rin tâyinleri, Profesörler Kurulu kararı ve Aka
demi Babanının teklifi üzerine Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
eliyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımlandığı ayı ta-
kibeden ayın sonuncu günü yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
odiyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz: 
ediyorum. Kabul edenler... Ka-bul etmiyenler.. 
Kabul' edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşımek istiyen 
sayın üye?.. Yek, Kanunun tümünü oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etaıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

d. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört 
ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarih 
li ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları 
(1/171) (S. Sayısı : 28) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanımız 
tarafından verilmiş bir önerge vardır. Oku-
tup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 28 Sıra Sayılı, «7334 sa

yılı İktisadi ve Ticari tümler Akademileri Ka
nununun 1 nci ve 21 nci maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna 4 ek madde eklenmesi
ne dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının» önemine binaen gün
demdeki bütün işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz Ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz 

BAŞKAN — Gündemlimizin bir defa görüşü
lecek işler meyanında ve 8 nci sırada bulunan 
kanun tasarısının bütün işlere talkdiimen ve ön
celikle görüşülmesi, Sayın Millî Eğitim Bakanı
nın t'akririyle isltenmektedir. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Okunmajsını arzu 
edenler... Olkunmamasmı arzu edenler... Genel 
Kurulca okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy-
larnıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
7334 sayılı İktisadi ve Ticarî İlimler Akademi
leri Kanununun birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirlmesne ve bu kanuna dört ek 
madde eklenmesne dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 

(1) 28 S. Sayısı Basma.yazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1169 sayılı Kanuna ek kanun 
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demileri Muhasebe Teşkilâtına ait kadrolar ili
şik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
larda görevlendirilecek memurlar Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunan. Görevleri Maliye Ba
kanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi, 1 sayılı cetve-
liyle birlikte oylarınıda arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen-
rcı'işıtir. 

Geçici Madde — îktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri için : 

a) 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanun 
İÎ3 buna ek kanunlarda ihdas edildiği belirtilen 
kadrolardan, izmir iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisine tahsis edilmiş olanlar haricolmak 
üzere diğer kadroların uygulanmasına, bu kad
roların yerlerine yenileri ihdas edilinceye ka
dar, 

b) Yapılacak haröamaların 1969 yılı Bütçe 
Kanununun Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
ödeneklerle karşılanmasına ve aynı Bütçe Ka
nununa ekli (D) işaretli cetvelle kabul edilen 
kadroların uygulanmiasına 1969 malî yılı sonuna 
kadar, 

Devam edilir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi, geçici maddey
le birlikte oylarınıza arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmişıtir. 

Madde 3. — Birinci madde hükümleri bu 
kanunun yayımı tarihinde geçici madde hükmü 
de 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanunun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — M ar as Milletvekili Atillâ İmamoğlu 
ve 2 arkadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa 5 madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklif ile 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonları rapor
ları (2/222) (S. Sayısı : 43) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş-
kanvekili Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
tarafından verilmiş bir takrir vardır, okutup 
tasviplerinizi alacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin, birinci görüşmesi yapı

ncak işler bölümünde 43 S. Sayılı, 11 nci sıra
daki kanun teklifinin önemine binaen öncelikle 
ve ivedilikle ve diğer bütün işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılraımla. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

Rize 

BAŞKAN — Birinci görüşmesi yapılacak 
i^er mayanında 11 nci sırada bulunan; «Maraş 
Milletvekili Atillâ İmamoğlu ve 2 arkadaşının, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu-
ıvana beş madde ve bir geçici madde eklenme
si hakkında kanun teklifi» nin öncelikle ve ive
dilikle ve bütün işlere takdimen görüşülmesi 
talebedilmektedir. 

Takrir ürerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Takriri oylarmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerini aılsııı. 
Raporun okunup okunmaması hususuna 

oylarınıza arz edeceğim; okunmasını arzu 
edenler... Okunmamasını arzu edenler... Genol 
Kurulca Komisyon raporunun okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü ürerinde görüşmek istiyen 
saym üye Yok. 

(1) 43 S. Ha>nlı batmayazı tutanağın so-
;i;Uia eklidir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi hususunu 
yaylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir... 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununa beş madde ve bir geçici madde eklen

mesi hakkında kanun 

Madde 1. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
bakanlığı Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

Ek Madde 1. — Yurt dışı teşkilâtına Basın 
Müşaviri, Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Basın 
Âtaşesi,ç.Turizm ve Tanıtma Ataşesi, Basın Ata
şe Yardımcısı veya Turizm ve Tanıtma Ataşe 
Yardımcısı olarak atanacakların : 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4b nci maddesinde yazılı şartları haiz olmaları, 

b) Ekonomik veya sosyal veya edebî ilim-
*c.r veya turizm veya habercilik ile ilgili oldu
ğu Bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin 
yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tas
dik olunan fakülte veya yüksek okullardan me
zun olmaları, 

c) ingilizce, Fransızca, Almanca dillerin
den birini veya hizmetin görüleceği memleke
tin dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya muk
tedir olduklarını, hazırlanacak bir yönetmelik 
gereğince ilgili üniversite öğretim üyelerinin 
çoğunlukta bulundukları bir kurulda verecek
leri bir sınavda tevsik etmeleri, 

d) Yurt dışı göreve tâyininden önce en 
az iki yıl müddetle aralıksız olarak Bakanlık 
merkez veya yurt içi teşkilâtında çalışmış bu
lunmaları şarttır. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi ek maddelerden 
sonra oylarınıza ars edeceğim. 

Ek madde 1 ürerinde görüşmek istiyen sa-
ym üye? Yok. Ek madde 1 i oylarınıza arz edi
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 2. — Dış teşkilâta atananlar yurt 
dışında her defasında dört yıl kalabilirler. 
Yurt dışındaki görevlerin yerine getirilabilmesi 
rvin zaruret halinde bu süre bir yıl daha uza
tılabilir. 

— 989 — 
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Yeniden yurt dışına atanabilmek için Ba
kanlık merkez veya yuft içi teşkilâtında en az 
iki yıl çalışmış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Ek madde 2 yi 
oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... E;t-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3. — Ek birinci maddenin a, c, d 
bendlerindeki şartları haiz olmaMa beraber, beş 
yıl süre ile bilfiil gazetecilik yaptıkları ve ara
lıksız olarak aynı süre sarı basın kartı taşıdık
ları Bakanlıkça sabit olan lise mezunu gazete
ciler yurt dışı teşkilâtına basın ataşe yardım
cısı olarak atanabilirler. 

Aynı şartları haiz olmakla beraber, yüksek 
'öğrenim yapmış olan gazeteciler, basın ataşeli
ğine atanabilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde görüş
mek istiyen saym üye? Yok. Ek madde 3 ü oy
larınıza arz ediyorum; kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Bakanlıkta en az beş yıl 
hizmet görmüş bulunan memurlar yurt dışı teş
kilâtı idari memurluklarına bir defaya mahsus 
olmak kaydiyle atanabilirler. Bunların atan
ma şartları ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

idari memurların yurt dışındaki hizmet süre
leri en çok 4 yıldır. 

idari memurlar hiçbir şekilde ataşe yardım
cılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet ede
mezler. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Ek madde 4 ü oyla
rınıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekrar okutacağım; ek 1, ek 2, 
ek 3 ve ek 4 ncü maddelerle birlikte telcrar oy
larınıza arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi, ekleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmış 
ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir, 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 
bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 sayılı cetvelin (3 bakanlık müşaviri) kıs

mının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim : 

tutarı 
D. Görevin çeşidi AûoA Aylık 

3 Müsteşar Yardımcısı 1 1 500 
3 Bakanlık Müşaviri (ihtisas 

yeri) 2 1 500 
Mehmet Ali Göklü 

Urfa 

BAŞKAN — Maddede yazılı ilişik cetvelde, 
Bakanlık Müşaviri (ihtisas yeri) 3 diyor, bu
nu 2 ye bölüyorsunuz; 1 tanesini Müsteşar Yar
dımcısı yapıyorsunuz, 2 tanesini de, burada ya
zılı olduğu veçhile, müşavir olarak bırakıyorsu
nuz. öyle mi efendim? 

MEHMET ALİ GÖKLÜ (Urfa) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa) — Katılıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Takriri oylarınıza arz «diyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cetvelde, Bakanlık Müşaviri (ihtisas yeri) 
olarak tesbit edilen husus 2 ye bölünmüştür, 
1 i Müsteşar Muavini, 2 si Bakanlık Müşaviri 
(ihtisas yeri) olarak ayrılmıştır. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Kabul edilen tadil takriri veçhile cetveliyle 
birlekte maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununda geçen «Turizm ve Tanıt
ma Büro müdürleri» deyimi «Turizm ve Tanıt
ma müşaviri, Turizm ve Tanıtma ataşesi» ola
rak değiştirilmiş, aynı kanunun 19 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında geçen «20 nci maddenin, 
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(ç) fıkrası» deyimi yerine «Ek 1 nci maddenin 
(c) bendi» deyimi konulmuş, 20 ve 22 nci mad
deleri kaldırılmıştır. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği günden başlıyarak altı ay içinde basın 
müşavirliği, basın ataşeliği ve basın ataşe yar
dımcılığına yapılan atamalarda ek 1 nci madde
nin (d) bendi ile ek 2 nci maddenin ikinci fık
rası hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca atananlar yurt dışı gö
revde en çok üç yıl kalabilirler. 

Halen Bakanlıkta çalışan personelin 265 sa
yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa 
müsteniden iktisabettikleri haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde 3 üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyları
nıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. Geçici maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum; kavul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanım yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde merinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi cyiarımza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Kanun teklifinin tü
münü oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — İstanbul Milletvekili Kesit İ'Tlker,in, 
Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile İstemimi Milletvekili Kaya 
Özdemir'in, 931 sayılı İs Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Çalışma Komisyo
nu raporu (Dönem : II, 2/715; Bonem III, 
2/186) (S. Sayısı : 18) 

Millet Meclisi Dönem : II, (S. Sayısı : 792) 
(Devam) 

BAŞKAN — Bir husus hakkında Yüksek 
Heyetinizden bir karar alacağım. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler Çalışma 
Komisyonurîca benimsenmiyen ve bu benimse
meme hususu biraz önce Genel Kurulca da ka
bul edilen «istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Kaya 
Özdemirin, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi» için 
her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçile
cek 4 er üyeden müteşekkil bir Karma Komis
yon kurulması husurunu oylarınıza arz ediyo-
r:ım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(i. — Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri uccen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındet 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/114) (S. Sayısı : 25) (1) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakam Turhan 
Bilgin tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmı

nın 6 nci maddesinde; «Millî Emniyet Hizmet
leri Teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört 
kişiye vatani hizmet terkibinden aylık bağlan
ması hakkındaki kanun tasarısının» gündemdeki 
bütün işlere takdimen ivedilikle ve öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Turhan Bilgin 

Erzurum 

BAŞKAN — 25 S. Sayısında bulunan Millî 
Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında yararlı hizmet
leri geçen dört kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının 
bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi 
talebedilmektedir. Bu husustaki takriri oyları-

(1) 25 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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niza arz ediyorum; kabul edenler... Kabul etıni-
yenler... Kabul eullnıigtir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim; okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Genci Kurul
ca Komisyon, raporunun okunmaması kararlaş
tırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi Imsıısıımı 
oylarınıza arz ediyorum ;• kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında yararlı 
hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizrnot ter
tibinden aylık bağlanması hakkında Kanun 

Madde 1. — Millî Emniyet lıizmci-lari em
rinde yararlı hizmetleri geçen ilişik üstede kim
likleri yasılı deri kişiye, kıyaUa bulundukları 
sürece vatani hizmet tertibinden (500) Leş yüz 
er lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifine bağlı lis
teyi okutuyorum. 

İsmail Özkul (Bekir) Trabzon 1312 
Hacer Karasu (Süleyman) Petriç (Yu

nanistan) 1318 
Seniha Yediç (Aslanlbey Ergök) Şam 1339 
Ayvaz Ulutaş (ibrahim) Ahiika (Kaf

kasya) 1308 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. .Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibe-
den ay basından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye ... 

Buyurunuz Saym Ahmet Şener. 

9 . 2 . 1970 O : 1 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş-
'kan, muhterem arkadaşlarım; sizden ve bilhas
sa Sayın Hükümetten özür dileyerek sözlerime 
bağlıyorum. 

Şimdi Millî Emniyet hizmetlerinde vazife gü
ren bu dört vatandaşa verilecek vatani hizmet 
tahsisatının karsısında değilim, ve bunun gibi
leri tasvibediyorum. Yalnız böyle iki kişi, üç 
kişi değil, bu memlekette hizmet eden çok kişi
ler vardır. Ama bugün Hükümete imkânlarını 
bulup müracaat eden veya dostunu ahbabını bu
lup müracaat etmiş olan kişilere bu haklar ve
riliyor. 

Benim temennim Sayın Hükümetten, bu gi
biler varsa, arşivlerini karıştırmalıdırlar, bu 
iTismleketin kurtulmasında yararlık gösteren va
tandaşlar vardır, onlara da bunu verelim. Bu
gün bir mebusu bulup, bir bakanı bulup veya
hut da her hangi bir tesiri, nüfuzu olan biv ar
kadaşı bulup bunu yaptırma imkânına kavuşan
lara bunları verelim. Bununla beraber bu mem
leketin kurtulmasında hizmetleri dokunmuş olan 
kişiler vardır ki, parlâmentonun hiçbir üyesini 
tamyamıyabilirler. Onun için bunların da, arşiv
leri yoklıyara'k bulunması ve buraya getirilme
si hal'ude elbette ki, kendilerine müzahir olaca
ğımızı tahmin ederler. Bilhassa bunu Hükümet
ten tömenni mahiyetinde rica ediyorum. Yoksa 
bunun karşısında değiliz. Verilmesinde iyi bir 
iî yapılmıştır. Ama bu iyi işin bu gibi memle-
11-ele hizmeti dokunan diğer kişilere de yapıl
masını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyurun 

Saym Öıîdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bu konuda 
ben de Saym Şener arkadaşımızın görüşüne ka
tılıyorum. Bir hususu Yüksek Heyetiniz huzu
runda Hükümetten sormak istiyorum. 

Vatani hizmet tertibinden kendilerine maaş 
bağlanacak olan vatandaşlara bu tahsisler hangi 
ölçülere göre ve hangi sıraya göre yapılıyor? 
Binlerce, on binlerce mürcaat var. Bize de za
man zaman intikal ediyor, çabuklaştırılması is
teniyor ; fakat Hükümet hangi esasa, hangi mad
di ölçüye, hangi sıraya ve hangi takdir ölçüsü
ne göre sıraya koyuyor ve hangi esasa göre bu 
maaşı tahsis ediyor? Şahsan aydınlanmak isti-
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yorum ve zannediyorum Hükümet bunu objek
tif birtakım esaslara bağlarsa adalet tecelli et
miş olur ve isabetli bir iş yapılmış olur, birta
kım vatandaşların da sızlanması önlenmiş olur. 
Bu husus bir esasa bağlanmamışsa esas ne ola
caktır, bir ölçü getirsinler ve bizi tenvir etsin
ler. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen?... Bu
yurun Sayın Devlet Bakanı Turhan Bilgin. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Muhterem arkadaşlar, vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanılması teklifleri türlü 
sebeplerle gelmektedir. Bugün Yüce Meclisin 
maddelerini kabul ettiği bu konu, Millî İstih
barat Teşkilâtımızla ilgilidir. Yani bu teşkilât 
mensubu, yaşları çok ilerlemiş, artık hizmet gö-
remiyecek fakat geçmişte fevkalâde yararlı hiz
met gören arkadaşlarımıza matuftur. Bunun 
için, muhterem arkadaşım Şinad Beyefendinin 
söyledikleri gibi, hakikaten bâzı kıstaslar var. 
Millî Emniyet Teşkilâtımızın bünyesinde uzun 
yıllar fevkalâde yararlı hizmetler görmüş bulu
nan yirmiüç vatandaşımıza bundan önce ve yi
ne üç vatandaşımıza daha önceki devrede va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmış idi. Bu, 
son dört arkadaştır, ilerde de filhal bütün 
ömürlerini yabancı memleketlerde Türk Mille
tinin menfaati uğrura canını feda edercesine, 
istihkar edercesine çalışanlara artık âhir ömür
lerinde, son günlerinde geçinecek kadar bir 
maaş bağlanması gibi bir gaye ile teklif edil
mektedir. 

Şimdi bu dört arkadaş halikında kısa bir 
malûmat arz edeceğim. 

ismail özkıü; Millî Emniyet hizmetlerinde 
1938 yılından itibaren yurt dışında gizli faali
yetlerde aktif olarak çalışmış, yararlı hizmet
lerde bulunmuştur. Millî Emniyet hizmetlerin
de hayatını tehlikeye koyacak şekilde çalışan 
ve bu hizmetlerinden dolayı emekliliğe esas ola
cak görevinden ayrılmış bulunan ve 72 yaşında 
olan adı geçenin hiçbir geliri olmadığı ve ha
len yardıma muhtaç duruma düştüğünden ken
disine hayatta bulunduğu sürece vatani hizmet 
tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanması, 

Hacer Karasu; Kırklareli Vize ilçesine bağ
lı Küçükyayia köyünde Hacer Karasu'nun ko

cası ismail Karasu, verilen vazifesinin ifası 
sırasında vurulmuş, aldığı yaraların tesiriyle 
görev ifa ettiği memleketin hapishanesinde ve-
fadetmiş olması dolayısiyle eşi Hacer Karasu'
ya teşkilâtça gereken yardım yapılagelmekte 
ise de, bu yardımın devamlı olmaması ve adı 
geçenin 66 yaşında olup bir geliri bulunmama
sı ve yardıma muhtaç durumda olması sebebiy
le kendisine vatani hizmet tertibinden ayda 
hayatta kaldığı sürece 500 lira aylık bağlan
ması, 

Üçüncüsü Seniha Yediç; Suriye'de Millî 
Emniyet hizmetleriyle ilgili bir görevde çalışır
ken, 9 Mayıs 1981 tarihinde Şam'da yakalana
rak on yıl ağır hapse mahkûm edilmiş, bir yıl
dan fazla süren tutukluluk süresinden sonra 
Hükümetimizce Suriyeli bir siyasi mahkûmla 
•ıılbadelesi temin edilerek 1 Ağustos 1962 de 
tahliye ettirilip yurda getirilmiştir. Adı geçen 
maddi ve mânevi büyük çöküntüye duçar ol
duğundan ve bugün muhtaç durumda bulun
duğundan hayatta bulunduğu sürece vatani hiz
met tertibinden ayda 500 lira bağlanması, 

Ayvaz Ulutaş; 1035 - 1946 yılları arasında 
Millî Emniyet hizmetlerinde büyük ölçüde ya
rarlı hizmetler ifa eden Ahiska - 1308 doğumlu 
Ayvaz Ulutaş'm çek yaşlı olması, muhtaç du
rumda bulunması ve sağlık durumunun müsait 
olmaması sebebiyle kendisine, yaptığı memleke
te yararlı hizmetlerine karşılık olarak hayatta 
bulunduğu sürece 500 lira vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması. 

Her birinin durumu ayrı ayrı tetkik edilmiş
tir. Demin arz ettiğim gibi, hayatlarının belki 
de son demlerinde fakru zaruret içinde kalma
maları için, bir kısmı vatan uğruna başka 
memleketlerde on yıl gibi ağır süre hapsi göze 
almış ve ancak mübadelesi temin edilip Türki
ye'ye getirildikten sonra geçinecek hiçbir şeyi 
bnlunmıyan bu gerçekten hayırla yadedeceği-
miz kimselere Hükümetimiz kaydı hayat şartiy-
le beşeryüz lira maaş bağlanmasını uygun gör
müştür. Yüce Meclisin bu vatanperver insan
lara bu âtifeti esirgemiyeceği ümidiyle saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti
yen başka sayın üye?... Yok. Tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Vaktin gecikmiş olması ve yarın sabahtan günü saat 11,00 de toplanılmak üzere Birleşi-
itibaren de bütçe müzakerelerinin başlıyacağı mi kapatıyorum. 
göz önünde bulundurularak 10 . 2 . 1970 Salı Kapanma saati : 18,30 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — 'Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okul öğretmenleri ile müdür 
ve millî eğitim müdürlerinin nakillerine dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
yazılı cevabı. (7/22) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile sunarım. 

24 . 11 . 1969 
Âdil Turan 

Uşak Milletvekili 
1969 takvim yılı içinde ilk ve orta dereceli 

okullar öğretmenleri ve müdürleri ile millî eği
tim müdür, müdür yardımcısı ve ilköğretim mü
fettişleri arasından, «istekleri dışında» kaç ki
şinin nakledildiğinin; bunlardan kaçının «Di
siplin Komisyonu Kararı» ile kaçının 5439/2 
sayılı Kanun gereğince «İhtiyaç üzerine» alın
dığının açıklanması? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00046 

6 . 2 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına, 

ilgi : 1 . 12 . 1969 tarih ve 7/22 - 241/1183 
sayılı yazılarınız. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın ilk ve orta 
dereceli okul öğretmenleri ve müdürleri ile mil
lî eğitim müdür ve yardımcılarının ve ilköğre
tim müfettişlerinin nakillerine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim, 
Ek : 2 soru cevabı. 

Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okul öğretmenleri, müdür ve 
müdür yardımcıları, ilköğretim müfettişi ve 
ilköğretim müdürlerinin nakillerine dair yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız. 
1. ilköğretim: 
1969 yılı içinde bilfiil çalışan 130 000 ilkokul 

öğretmeninden: 
Disiplin Kurulu kararı ile il içinde 737 öğret

menin. görev yeri değiştirilmiş, 183 ilkokul müdü
rünün müdürlük, 11 ilkokul müdür yardımcısının 
yardımcılık, 10 ilköğretim müdürünün müdür
lük görevi üzerinden alınmıştır. 

Yine Disiplin Kurulu kararı ile il dışına 78 
öğretmen, 5 ilkokul müdürü ve 2 ilkokul müdür 
yardımcısının nakilleri yapılmıştır. 

2. Ortaöğretim : 
Müfettiş raporlarına göre 174 öğretmen ile 

G4 müdür ve müdür yardımcısı mecburi nakle 
tabi tutulmuşlardır. 

3. öğretmen okulları: 
Çeşitli konularda haklarında tahkikat ya

pan muhakkik müfettişlerin teklifleri üzerine 
24 öğretmen ve 1 müdür mecburi nakle tabi tu
tulmuşlardır. 

4. Kız teknik öğretim: 
Bakanlık müfettişlerinin yaptıkları tahkikat 

neticesi düzenlenen raporlara göre 10 öğretmen 
ve idareci nakledilmişlerdir. 

5439/2 sayılı Kanuna göre de 5 öğretmenin 
nakilleri yapılmıştır. 

5. Erkek teknik öğretim: 
Erkek teknik öğretim okullarında çalışan 

15 öğretmen müfettiş raporlarına göre nakle
dilmişlerdir. 

6. Din eğitimi: 
imam - hatip okulları ile yüksek islâm ens

titülerinde görev almış bulunan 17 öğretmen il 
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djşına nakledilmiş; 5 öğretmen de il 
içinde mecburi nakle tabi tutulmuştur. 

Ayrıca 5442 sayılı Kanuna göre valiler ta
rafından 6 öğretmenin görev yeri değiştiril
miş, 5439/2 sayılı Kanuna göre de 1 öğretmen 
il dışına nakledilmiştir. 

7. Millî eğitim müdür ve müdür yardımcı
larından istekleri dışında nakledilenler ilişik 
cetvelde gösterilmiştir. 

8. Bilfiil çalışan 1 297 ilköğretim müfetti
şinden : 

a) 3 ilköğretim müfettişinin üzerinden mü
fettişlik görevleri alınarak menşelerine göre öğ
retmenliğe, 

b) 3 ilköğretim müfettişi, önce bakanlık 
emrine alınmış, bilâhara aynı görevle başka il
lere, 

c) 12 ilköğretim müfettifişi de başka ille
re nakledilmişlerdir. 

Millî Eğitim müdür ve yardımcılarından istekleri dışında nakilleri yapılanlar 

(31 . 12 . 1968 — 8 . 12 . 1969) 

ihtiyaç üzerine 
nakledilenler 

(Re'sen) 

Valilik teklifi 
üzerine 

nakledilenler 

Millî Eğitim 
Müdürü 1 
Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı 2 

Toplam 3 3 

,2. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ
lu'uun, Tekel müdürlüklerince Güney - Doğu 
bölgesinden satın alınan şaraplık üzüme dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu'nun yazılı cevabı (7/31) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi dilerim. 

1. Tekel Müdürlüklerince Güney - Doğu 
bölgesinde hangi illerden yılda kaç ton taze şa
raplık üzüm ve kuru üzüm alınmaktadır? 

2. Satmalman üzümlerin il ve ilçeler mü
dürlükleri itibariyle adlandırılarak on yıllık 
miktarı nedir? 

3. îl ve ilçeler itibariyle taze ve kuru üzüm 
satınalınmasında Tekel müdürlüklerine tanınan 
kontenjanlarda hangi ölçüler ve gerekçeler ön
görülmektedir? 

5439/2 S. IK. 
hükmü 

üzerinden 
kaldırılanlar 

5439/2 S. K. 
hükmü 

gereğince 
nakledilenler 

Müfettiş raporu 
gereğince 
alınanlar 

6 8 1 = 2 1 

4. Aynı il ve ilçelerde il ve ilçe adları da 
belirtilmek suretiyle Tekel konusu olan her çe
şit maddelerin satış gelirlerinin on yıllık mik
tarı nedir? 

Derin saygılarımla. 
1 . 12 . 1969 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 

T.O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 15.1.1970 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
190 

Konu : Gaziantep Milletvekili Sa
yın Şinasi Çolakoğlu'nun yazılı soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü 9.12.1969 tarih ve 440/1678-7/31 sayılı ya
zınız. 
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Tekel Genel Müdürlüğünce Güney - Doğu 
bölgesinden satmalman kuru ve yaş üzüm ile di
ğer Tekel maddelerinin satışına dair Gaziantep 
Milletvekili Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun 
1.12.1969 tarihli yazılı soru önergesinin cevaa 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Şinasi Çolakoğ
lu'nun, Tekel Genel Müdürlüğünce Güney - Do
ğu bölgesinden satmalman şaraplık taze üzürn, 
kuru üzüm ile bu bölgedeki il ve ibelerde satı
lan her çeşit Tekel maddelerine dair yazısı soru 
önergesi cevabıdır. 

1. Sorulardan numara 1, 2 ve 3 ün cevabı : 
Tekel Genel Müdürlüğünce satmalman kura 

ve yaş üzüm kontenjanlarının tesbitiııie, 
a) Yaş üzümler için, ihtiyaç ve mahallî fab

rikaların boş kap durumu iîe işletme imkânları 
göz önünde tutulmaktadır. 

b) Kuru üzümler için, yari; içindo önemli 
miktarda üretim yapılan bütün bölgelerin üre
tim miktarları nazara alınmakta ve bu malû
mata müsteniden genel ihtiyaç dâhilinde mü
nasip görülecek kontenjanları alım noktalarına 
dağıtılmakta ve bölgelerde bu esasa riayet edil
mektedir. 

Güney - Doğu bölgelerinden 1959 - 1968 çe
nelerinde il ve ilçe itibariyle alman yaş ve ku
ru üzümlere ait (Liste I) ilişiktir. 

2. Sorulardan numara 4 ün cevabı : 
Güney - Doğu'da aynı il ve ilçelerde il ve ilçe 

adları da belirtilmek suretiyle her çeşit Tekel 
maddesinin satış miktarı ve bedeli ilişik (II ve 
III numaralı listeler) de gösterilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz e ilerim. 

3. — İstanbul MMetvek.il i Sezai Orkunt'un, 
bir kınını Arap ülkelerince Doğu - Avrupa'dan 
alınan uçaklara yurdumuz üzerinden yeçiş iz iti 
verilip verilmediğine dair sorusu ve Dışişleri Ba
kanı thsan S<d)ri Çağlayane/il'in yazılı cevabı 
(7/33) 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, asli dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

\ Millet Meclisi Başkanlığına 
j Orta Doğudaki komşu Arap ülkelerinin 
] Doğu Avrupa ülkelerinden satmalmış oldukla-
j rı uçakların Türkiye üzerinden geçmelerine ve 

Türk Hava meydanlarında gerekli ikmalleri-
I nin yapılmasına müsaade olunduğu iddiasiyle 
] bası NATO sorumlularının ve Federal Alman

ya basınının Türkiye'nin tutumunu kınadıkları 
hususunda basında bâzı haberler görülmüştür. 

| Bu. haberler karşısında Dışişleri Bakanlığı 
I ve Başbakanlık kesin bir açıklama yapmaktan 
j kaçınırken Genelkurmay Başkanlığına atfen 

verilen bilgilerde, önceden haber verilmek 
| şartiyle yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının 
| semalarımızdan geçebilecekleri, inerek ikmal 

işlerini tamanıhyabilecekleri ve bu hususun ka-
j î'arname ile mümkün olduğu belirtilmektedir. 

Sarahatan uzak fakat bu geçişlerin olduğu
nu ima, eder tarzdaki buyanların halk efkârın
da yaratacağı yersiz kuşkular daha zararlı so
nuçlar vereceğinden bu hususta kesin bir açık
lama faydalı olacaktır. 

NATO Ülkelerinin kabul ettiği (ittifakın 
gelecekteki görevleri) adlı Harmel raporunun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasında «Müttefik
ler, hükümran devletler olarak politikalarını 

I müşterek kırarlara bağlı kılmaya mecbur tu
tulamazlar.» denildikten sonra diğer bir fık
rasında «ittifaka dâhil her üye devlet, ittifakı 
bölmiyecek şekilde, ayrı ayrı Sovyetler Birli-, 
ği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle, ilişkilerin ge
lişmesini teşvik edecek şekilde bir detente po
litikası takibetmeyi göz önünde bulundurmalı
dırlar.» tavsiyesi bulunduğuna ve mevcut şart
larda aksine bir tutumu gerektirmediğine göre, 
Doğu Avrupa yapısı savaş uçaklarının Türki-» 
ye'de ikmal yaparak Orta Doğu Arap ülkeleri
ne geçmesinde NATO Bakanlar Konseyinin ka
bul ettiği esaslara aykırı bir şekil bulunmadığı 
gibi Türkiye'nin komşu Arap ülkelerine bir ko
laylık olmak üzere vereceği geçiş müsaadesi 
kararlarında da ibr gayritabiîlik müşahede 
edilmemek lâzımgelir. 

Bu itibarla, böyle bir müsaadenin verilmiş 
olup olmadığının; verilmiş ise açıklanıp açık
lanmayacağının Sayın Dışişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

1 . 12 . 1969 Sezai Orkunt 
İstanbul Milletvekili 
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7 . 1 . 1970 
T. C. 

Dışişleri Bakanlığı 
753 004 - BMKY/4 - 3 Dairesi Gn. Md. 

Konu : istanbul Milletvekili Sayın 
Sezai Orkunt'un yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 9 Aralık 1969 tarihli ve 7/33, 442/1676 

sayılı yazıları. 
ilgi yazılarına bağlı olarak gönderilen istan

bul Milletvekili Sayın Sezai Orkunt'un bir kısım 
Arap ülkelerince Doğu - Avrupa'dan alman 
uçakların memleketimizden geçişleri ile ilgili 
yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

istanbul Milletvekili Sayın Sezai Orkunt'un 
memleketimiz üzerinden geçen bâzı Arap askerî 
uçakları hakkındaki yazılı soru önergesinin ce
vabı aşağıda mâruzdur : 

İstanbul Milletvekili Sayın Sezai Orkunt'un 
Başkanlıklarına sunulan yazılı soru önergesinde 
bâzı Arap ülkelerinin Doğu - Avrupa memleket
lerinden satmalmış oldukları askerî uçakların 
Türkiye üzerinden geçmeleri ve hava meydan
larımızı kullanmaları ile ilgili olarak yabancı 
basında çıkan haberlere temas olunmakta ve bu 
gibi uçuşların vukuu halinde Türkiye'nin komşu 
Arap ülkelerine bir kolaylık olmak üzere vere
ceği müsaade kararlarında bir gayritabiîlik mü
şahede edilmemek lâzımgaldiği ifade edildikten 
sonra böyle bir müsaadenin verilmiş olup olma
dığı, verilmiş ise açıklanıp açıklanmıyacağı so
rularının cevaplandırılması istenmektedir. 

Son zamanlarda bu gibi uçuşlar için bâzı 
Arap ülkelerinden Bakanlığıma müsaade talebi 
ile müracaatlar olmuş ve kendi özel durumları
na göre incelenen bu müracaatlardan üçü is'af 
edilmiştir. Buna mukabil diğer birinin müspet 
karşılanması mümkün olamamıştır. 

Cereyan eden bu gibi muameleler hakkında 
açıklamada bulunulmasmi gerektirecek durum
lar tahassül ettikçe bu yola gidilmesi Bakanlığı
mın tatbikatmdandır. 

Sivil ve askerî uçakların ülkemiz üzerinden 
geçişleri halen bu konuda mevkii tatbikte bulu

nan tüzük hükümlerine göre tanzim edilmekte
dir. 

Siyasi inikaslar doğurabilecek geçişler hak
kında Dışişleri Bakanlığının mütalâasının alın
masını sağlıyan bir usul yürütülmektedir. 

Arap memleketlerinin Doğu - Avrupa ülke
lerinden satmalmış oldukları askerî uçakların 
ve askerî malzeme taşıyan nakliye uçaklarının 
ülkemiz üzerinden geçişleri ile ilgili müsaade ta
lepleri yukardaki çerçeve içerisinde mütalâa ( 
edilmektedir. 

NATO müttefiklerimiz Türkiye'nin bu konu
daki tutumunu kınayan her hangi bir teşebbüs
te bulunmamışlardır. 

Bu uçuşlar konusundaki görüş ve tutumu
muz şöyledir : 

Askerî uçakların ülkemiz üzerinden geçişleri 
ve askerî malzeme nakliyatı hükümranlık hak
ları bakımından tamamen ve sadece Türkiye'nin 
kararma bağlıdır. 

Bu neviden uçuşlar için yapılacak her mü
racaat ayrı ayrı tetkik edilmekte ve taşıdığı özel 
şartlar nazarı itibara alınmak suretiyle karara 
hağlanmaktdır. 

Son zmanlarda ülkemiz üzerinden geçmek is-
tiyen yabancı askerî uçaklar ve askerî malzeme 
taşıyan nakliye uçakları için müsaade talepleri 
yukardaki esaslar dairesinde ayrı ayrı ele alın
maktadır. 

f. -— Tokat Milletvekili Bent Önderin, Av
rupa - İran transit yoluna eletir sorusu ve Bayın
dırlık Bakan) Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/36) 

2 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için delâletinizi arz ve rina ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat Milletvekili 

Reşit Önder 

Avrupa - Iran transit yolunun evvelce mu
karrer güzergâhının Amasya, Erbaa, Niksar, Re
şadiye istikametinden geçirileceği yolunda iken, 
7m yoldan vazgeçildiği ve ba^ka istikametler
den geçireleceğini istihbar etmiş bulunuyorum. 

Gerek iklim ve gerekse coğrafya bakımın
dan mezkûr yolun, bahsi geçen Kelkit Vadisin
den geçirilmesinin daha uygun olacağı kanaatin
de olup olmadığınızın ve bu hususta neler dü-
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sunduğunuzun yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 16 .1.1970 

Hususi Kalem 
Say ı : A - 42 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 9 .12 .1969 gün ve 7 - 36/488 -1773 sa
yılı yazınız. 

Avrupa - Iran transit yolunun güzergâhına 
dair Tokat Milletvekili Sayın Rerdt Önder tara
fından verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

Avrupa - îran transit yolu olarak belirlenmiş 
bir yol yoktur. Transit yolundan kasıt (E 23) 
numaralı beynelmilel Devlet yolu ise, bu yol es
kiden beri Edirne - İstanbul - Adapazarı - Bo
lu - Ankara - Yozgat - Sivas - Erzincan - Erzu
rum - Ağrı - Gürbulak güzergâhından geçmek
tedir. İleri sürüldüğü gibi, Amasya - Erbaa -
Niksar - Reşadiye üzerinden hiçbir zaman geç
memiş olup güzergâh değişikliği SÖK konusu de
ğildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. G-ülez 

Bayındırlık Bakanı 

5. — Maraş Milletvekili Mehmet ÖzdaVın, 
Maraş Lisesinde boş geçen derslere dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Orhan Oğuz'un yazdı ce
vabı (7/37) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
3 ,12 ,1969 

Mehmet Özdal 
Maraş Milletvekili 

Soru : 
Maraş Lisesinde haftada 50 saat matematik, 

34 saat fizik, 27 saat biyoloji, 18 saat kimya 
dersleri boş geçmektedir. Bu duruma göre 2 ma
tematik, 1 fizik, 1 biyoloji, 1 kimya öğretmeni
ne acele ihtiyaç vardır. Bakanlık olarak ne dü
şünülmektedir?. 

T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 .1.1970 

Özel 
00017 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 12 . 1969 tarih ve 7/37 - 501/1836 

sayılı yazınız. 
Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'ın, Maraş 

Lisesinde boş geçen derslere dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Maraş Lisesinden alman sene başı ders da
ğıtım çizelgesinin tetkikinden anlaşılacağına 
göre dört dersin haftalık ders saati ve öğretmen 
durumu şöyledir : 

Haftalık saat Öğretmen 
Ders tutarı sayısı 

Matematik 155 4 
Fizik 86 2 
Kimya 80 1 
Biyoloji 65 3 

Ekim 1969 tarihi itibariyle alman ders dağı
tım çizelgesinde 38 saat fizik ve 20 saat kimya 
dersinin açık olduğu görülmekte ise de bu ders
ler ortaokul öğretmenleri tarafından kapatıl
maktadır. 

Bu durum karşısında Maraş Lisesinde 1 ma
tematik, 1 fizik, 2 kimya öğretmenine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu branşlardan öğretmen te
min edildiğinde adı geçen lisenin ihtiyaçları dik
kate alınacaktır. 

(i. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mullu'nun, Afyon'un Çay ilçesinde kurulacak 
kâğıt fabrikasına dair sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı, 
(7/39) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Sayın Başbakan Süley
man Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygıyla rica ederim. 

Süleyman Mutlu 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel Afyon 
gezilerinde Çay ilçesi civarında (500 000 000) 
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Tl. çıkacak bir kâğıt fabrikası kurulacağını 
vâdetmiştir. 

1. Kâğıt fabrikası ne zaman kurulacaktır? 
2. Nereye kurulacaktır? 
3. Çay - Karamık Gölünün etrafındaki 10 

köyün önüne temel kasığı çakılmıştı, bu köyler
den hangisine temel atılacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 21 .1 .1970 
Sayı : 2.01 -196 

Konu : Afyon K. Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 16 . 12 . 1970 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/39 - 504/1839 sayılı yazıları. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun Başbakanlığa yönelttiği yazılı soru öner
gesine aşağıdaki cevabı aır^ ediyorum : 

Soru 1. — Kâğıt fabrikası ne zaman kuru
lacaktır? 

Cevap 1. — Afyon - Çav ilçesi civarmda ku
rulması kararlaştırılan tesisin ihale hazırlıkları
na başlanmış olup, sözleşmenin 1971 ortacında 
imzalanması halinde, tesis 1974 sonunda tecrübe 
çalışmasına bağlıyacaktır. 

Soru 2. — Nereye kurulacaktır? 
Cevap 2. — Tesisin kuruluş yeri, Çay - İs

parta yolu üzerinde Akharım - Karacavivan köy
leri arasında, takriben 2 000 dönüm civarmda 
bir saha olup, arazinin satmalmmaıına başlanı
lacaktır. 

Soru 3. — Çay - Karamık Gölünün etrafın
daki 10 köyün önüne temel kazığı çakılmıştır, 
bu köylerden hangisine temel atılacaktır? 

Cevap 3. — Kurulacak tesisin Karamık Gölü 
etrafındaki 10 köyün önüne çakıldığı ifade edi
len temel kazıkları ile bir ilgisi bulunmamakta
dır. 

Keyfiyetin, önerge sahibine, bu yolda ceva
ben intikalini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Refet Sezgin 

Devlet Bakanı 

7. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ıtı, Mardin'de işlenen suçların faillerine dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menfrşeoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/42) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

5 . 12 . 1969 
Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

1. 1967, 1968 ve 1969 yıllarında Mardin 
ili ve ilçeleri merkez ve köylerinde işlenen 
adam öldürme ve yaralama ve gasp ve yol 
kesme suçlarının sayısı ( her yılda işlenen suç
ların sayısı ayrı ayrı gösterilmek suretiyle.) 

2. Bu suçların faillerinden kaç kişinin ele 
geçtiği ve yine kaçının dağa çıkıp şakilik 
daha doğrusu firari olmayı tercih ettiği. 

3. Yine Mardin il, ilce ve köylerinde 1987 
1968 ve 1969 yıllarında mevcut giyabı veya vi
cahi tutuldu firarilerin sayısı nedir. (Beher 
yıl için ayrı ayrı gösterilmek suretiyle.) 

4. Bunların yakalanması için ne gibi ted
birler alındığının? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23 . 1 . 1970 

T. B. M. M. 
ile ilikşiler Bürosu 
Sayı : 11 -13/301 

Konu : Mardin Milletvekili Esat Ke
mal Aybar'm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-
dürlüğü 20 . 12 . 1969 tarih ve 524/1894 - 7/42 
sayılı yazıları. 

Mardin ili ve ilçelerinin merkez ve köy
lerinde 1967, 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 
bâzı suçlarla ilgili olarak Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar tarafından yüce makamla
rına sunulan 5 . 12 . 1969 tarihli yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlar, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
kayıtları üzerinden incelenmiştir. 

Bu duruma göre : 
1. Anılan il dâhilinde 1967 yılında 93 öl

dürme, 171 yaralama, 2 gasp ve yolkesme, 1963 
yılında 119 öldürme, 3 gasp ve yolkesme, 
209 yaralama, 1969 yılında 120 öldürme, 20 
gasp ve yolkesme, 244 yaralama olayı cereyan 
etmiş olup, tesbit edilen 2 356 sanıktan 1 975 i 
yakalanarak adlî mercilere tevdi olunmuştur. 
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Geriye kalan 381 kişinin elde edilmelerine 
çalışılmaktadır. 

2. Polis ve jandarma kuruluşlarının zim
metinde muhtelif suçlardan gıyabi veya vicahi 
tevkifli olup aranmakta bulunan şahıs 
2 518 iken, girişilen takip' çalışmaları sonu
cunda 1 720 kişi elde edilmiş olup 798 kişi 
halen takip altında bulunmaktadır. 

3. Kanun kaçaklarının tamamının elde 
edilmelerine kadar devam ettirilmesi Bakanlı
ğımızca öngörülen plânlı ve koordineli takip 
harekâtı cümlesinden olmak üzere yapılan ara
ma, tarama, müsademeli veya müsademesin bas
kınlar sonucunda Aralık 1969 ayında Mardin 
ili itibariyle 69 kişi yakalanmış ve bu rakam 
12 Ocak 1970 tarihine kadar 130 kişiye yüksel
miştir. 

Arz ederim. 
içişleri Bakanı 

Haldun Menteşeoğlu 

8. — Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, bâzı 
okulların öğretmen ihtiyacına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un ı/azılı cevabı. 
(7/li) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

5 . 12 . 1989 
Urfa Milletvekili 

Vehbi Melik 

9 . 2 . 1970 

Soru : 

O : 1 

istanbul Çamlıca Kıs Lisesinde, Ankara 
Atatürk Lisesinde, İsparta Lisesinde, Burja Er
kek Lisesinde ve Urfa Lisesinde öğretmen kad
rolarının durumu nedir? 

Bu liselerde öğretmene ihtiyaç var mıdır? 

Bu liselerde boş geçen dersler var mıdır, 
varsa hangileridir? 

Bakanlık olarak bu ihtiyaçların karşılan
ması mevzuunda ne düşünülmektedir. 

T. G. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 00018 

22 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 12 . 1089 tarih VÜ 7/44 - 558/1951 
sayılı yazılarınız. 

Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, bâzı okul
ların öğretmen ihtiyacına dair yaz-lı soru öner
gesi ile ilgili cevabımı s ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinize saygılarımla arz edorm. 

Ek : 2 soru cevaibı; 

Prof .Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakam 

Urfa Milletvekili Sayın Vehbi Melik'in, bâzı okulların öğretmen ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

İstanbul Çamlıca Kız Lisesi, Ankara Atatürk Liıseıi, İsparta Lisesi ve Bursa Erkek Lisesinde 
öğretmen kadrolarının durumu, önemli 9 ders k in şöyledir : 

(Ders ısaatine göre öğretmen sayısı) 
Okulun adı Ed. Tarih Coğ. Fels. Mat. Fiz. Kim. Biyo. İng. 

Ankara Atatürk Lisesi 
Çamlıca Kız Lisesi 
Bursa Erkek Lisesi 
İsparta Lisesi 

238/8 
55/2 
75/2 
99/4 

13/8 
26/3 
34/3 
45/2 

92/5 
22/3 
30/3 
39/1 

82/3 
23/3 
28/2 
27/1 

283/7 
62/3 
83/3 
99/3 

150/4 
34/1 
46/1 
60/3 

142/3 
30/2 
43/2 
60/-

109/5 
22/4 
33/2 
42/2 

233/6 
77/4 
86/2 
70/2 

Bu liselerde bir kısım branjlardan öğretmene ihtiyaç vardır. Bu da yukarıdaki tabloda gwül-
mektedir. Öğretmeni bulunmıyan dersler, orta kııım öğretmenleri tarafından kapatılmış olduğun
dan boş geçen ders yodttur. Adı geçen okulların çeş^li branşlardan öğretmen ihtiyacı imkân bulun
dukça karşılanacaktır. 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
4 . 2 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 22 . 1 . 1970 tarih ve 18 sayılı yazımıza ek. 
Urfa Milletvekili Vehbi MelJk tarafından veri^n, bâzı okulların öğretmen ihtiyacına dair, yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmr §tur. 
Ergilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Urfa MJlletvekili Sayın Vehbi Melikin, bâzı okulların öğretmen ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevaibımız. 

istanlbul Çamlıca Kız Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, İsparta Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ile Ur
fa Lisesinde öğretmen kadrolarının durumu, örnek 9 derse göre aşağıda gösterilmiştir. (Ders saati
ne göre öğretmen sayısı) 

Okulun adı Ed. Tarih Coğ. Fels. Mat. Fiz. Kim. Biyo. İng. 

Ankara Atatürk Lisesi 238/8 
Çamlıca Kız Lisesi 56/2 
Bursa Erkek Lisesi 75/2 
İsparta Lisesi 99/4 
Urfa Lisesi 111/1 

13/8 
26/3 
34/3 
45/2 
49/2 

92/5 
22/3 
30/3 
39/1 
44/3 

82/3 283/7 150/4 142/3 109/5 233/6 
26/3 62/3 34/1 30/2 22/4 77/4 
28/2 83/3 46/1 43/2 33/2 86/2 
27/1 99/3 60/3 60/- 42/2 70/2 
38/1 109/3 64/- 59/- 49/1 90/2 

Bu liselerde birkısım branjlardan öğretmene ihtiyaç vardır. Bu da yukardaki ta/bloda görül
mektedir. Öğretmeni bulunmıyan derslsr, orta ki'ıim öğretmenleri tarafından kapatılmış olduğun
dan boş geçen ders yoktur. Adı geçen okulların ç :ş j j i branşlardan öğretmen ihtiyacı imkân bulun
dukça karşılanacaktır. 

Kur'a ile yapılan atamalarda ise Doğu ve Güneydoğu - Anadolu bölgesindeki okullarımızın du
rumları ayrıca ve tercihan dikkate alınmaktadır. 

9. — Çorum Milletvekili Cahil Angının, Ça
nının. civar ilçelere bağlı yun yolların ulusuna 
elverişli kule (jet irilin esi ne dair sorusu ve Liuj/ın-
di'idt Bakanı Turyul (lülez'in yazdı cevabı. 
(7/49) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Çorum ili Osmancık ilçesinin Dodurga ve 
AApagut bölgesinde linyit üretilmektedir. Bu 

I yit havzasında yapılan etütlerle raservenin 
çok büyük rakamlara baliğ olduğu tesbit edil
miştir. Bu sebeple TKİ bu bölgede büyük ya
tırımlara girişmiş ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tı, bu havzayı 1933 yılından beri büyük yatırım 
merkezleri tasnifi için?, almıştır. 

Halen bu havzada üretilen linyit 200 bin tonun 
üstünde bulunmaktadır. Yakın gelecekte hızla 

artarak üretim kapasitenin 530 bin tona baliğ 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

Üretilen linyitin sn büyük tüketim ve pazar
ı m a mırkezi Çorum il merkezidir. Linyit bu 
merkezden ilçelere ve komşu, Yozgat, Kırşehir, 
Nevşehir, Amasya, Tokat, Çankırı, Ankara ve 
Samsun'a illerine gitmektedir. 

Büyük anamerkezlere standart asfalt 3/0I 
ile bağlı bulunan Çorum il merkebi (Corum - Os
mancık) ayr. - Bodurca - Alpagut yolunm 
büyük kısmı eski silindraj yol olup, güzergâh
ta Türkiye'nin sayılı engebeli yerlerinden bu
lunan kırkdiliın yeni güzergâhı tünel inşaatı se
bebiyle bir türlü geçit verememiştir. 

C-erek tünel inşaatının bir türlü tamamlan
maması, gerekse yol genel durumu itibariyle 
üretilen linyitin nakli büyük masraf ve israfa 
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yol açmaktadır. Âdeta akaryakıt ve amortis
man bakımından vâki israflar sebebiyle kendi 
öz malımız linyit ithal malı ılinyit durumunda
dır. 

Sunduğumuz nedenlerle takriben 50 Km. 
olan bu yolun inşaatının tamamlanarak, en kı
sa .zamanda standart asfalt yol haline getirilme
sinin : 

A — Sağlıyacağı büyük ve genel tasarruf
la son derece ekonomik, 

B — Nakliye ücretlerinde sağlıyacağı ucuz
luk sebebiyle de, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın tasnifine paralel olarak yapılan büyük ya
tırımlardan maksimum fayda sağlıyacak öl
çüde üretim ve tüketimin artmasına sebep ola
cak. 

ölçüde bir yoldur. 
Bu nedenlerle aşağıdaki sorularımın Bayın

dırlık Bakanınca yazulı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

1. — Yeni kırkdilim güzergâhı üzerindeki 
tünel inşaatının ve bahis konusu yoıl üzerinde 
sair sınai imalâtın süratle yapım ve tamamlan*-
ması yolunda Bakanlığımızın özel bir çalışma
sı varmı dır? 

2. — Yukarıda sunduğumuz ekonomik ve 
azami verim nedeni ile öncelik ve ivedilikle 1970 
programı içine alınarak, bu yolun standart as
falt yol haline getirilmesi Bakanlığımızca dü
şünülmekte midir? Düşünülmüyorsa genel de
ğerlendirme içinde hangi yıl yapılacaktır. 

(Saygılarımla. 17 . 2 . 1989 
Çorum Milletvekili 

Cahit Angın 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : A-34 

14 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 23 . 12 . 1969 gün ve 7-49/634-2354 
sayılı yazınız. 

Çorum'u civar ilçelere bağlıyan yolların 
ulaşıma elverişli hale getirilmesine dair Çorum 
Milletvekili Sayın Cahit Angın'm yazılı sorusu 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

I Ayrım - Dodurga yolunda asfalt kaplama 
yapabilmek için üst temel (kaplama altı) taba
kasının inşa edilmesi gerekmektedir, üst te
mel inşası işi etüt - proje safhasındadır. 

Dodurga - Maden yolunda asfalt kaplama 
yapabilmek için yolun drenaj yapılarının ve 
üstyapısının inşası gerekmektedir. Drenaj ya
pıları ve üstyapı inşaatı işleri etüt - plânlama 
safhasındadır. Bu yol daha ziyade T. K. i. ne 
hizmet etmektedir. T. K. t. yolun inşaatına iş
tirak etmelidir. 

Ayrım - Dodurga - Alpagut yolunun yüksek 
standartla inşası için tahminen 5 milyon liraya 
ihtiyaç vardır. 

Çorum - Dodurga ayr. yolunun asfaltlan
ması işi programlanmış olup 1970 yılında 15 
km. isi asfaltlanacaktır. 

Çorum - Osmancık yolundaki Kırkdilim tü
nel inşaatına devam edilmektedir. 1970 yı
lında tamamlanacaktır. 

Bilgilernize arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Turgut Y. Gülez 

10. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Çorum'da yapılması düşünülen Çomar Bara
jının etüt ve proje çalışmalarına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salrit 
Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/50) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının, yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygıyla rica ederim. 

1. Çorum il belediye hudutları içinde in
şası düşünülen Çomar Barajı etüt ve proje ça
lışmaları neticelenmiş midir? 

2. ilimizin içme suyuna ihtiyacı nazara 
aJlınarak Çomar Barajı etüt ve proje çalışma
ları neticelenmişse, 1970 inşaat programına 
alınması düşünülmekte midir? 

iSaygılarımla. 
17 . 12 . 1969 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1-290/51 

20 . 1 . 1970 
Konu: Çorum Milletvekili Sayın 
Cahit Angın'm soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü, 23 . 12 . 1969 

tarih ve 635/2359-7/50 sayılı yazınız : 
Çorum'da yapılması düşünülen Çorum Bara

jının etüt ve proje çalışmalarına dair Çorum 
Milletvekili Sayın Cahit Angın'm yazılı soru 
önergesine ait cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Sabit Oisman Avcı 

Çorum Milletvekili Sayın Cahit Angın'm «Ço
rum'da yapılması düşünülen Çorum Barajının 
etüt ve proje çalışmalarına» dair yazılı soru 

önergesine ait cevap. 
Soru : 1 
Çorum îıl Belediye hudutları içinde inşası 

düşünülen Çorum Barajı etüt ve proje çalışma
ları neticelenmiş midir? 

11. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çukadar'-
m, Maraş ilinin telefon ihtiyacının karşılanma
sına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı uevabı (7/53) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

23 . 12 . 1969 
Maraş Milletvekilli 
M. Nejat Çuhadar 

Maraş ilimizin bugün merkez ilçede binlik 
bir santralla çalışmakta olduğu ve böylece tele
fon ihtiyacında büyük zorluklarla karşılandığı 
aşikârdır. Halihazırda PTT de kayıtlı 1 500 ün 
üstünde telefon talebi vardır. Gittikçe gelişmek
te bulunan Maraş için yeni bir santralın en az 
2 500 lük bir abone kapasitesini karşılıyacak şe
kilde tedariki zorunludur. 

Bu nedenle ihtiyaç içinde bulunan bu santra
lin kurulmasının 1970 yılında sağlanması düşü
nülmelidir. Sayın Bakandan bu işin hallinin ne 
zaman olacağını belirtmesini rica ederim. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 31.1.1970 

Başmüşavirlik 
Sayı : 11/372-1386 

Konu : Maraş Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar'm yazılı soru önergesi hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekre

terliği, Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 685/2686. 
7/53 sayı 31 . 1 . 1970 günlü yazısı. 

Maraş Milletvekili M. Nejat Çuhadar'm Ma
raş ili telefon santralı hakkındaki yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve hazırlanan cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
Maraş Milletvekili Sayın M. Nejat Çuhadar 

tarafından Maraş ili telefon santrali hakkında 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen soru önergesi 
cevabıdır. 

Maraş PTT Merkezinin 1 000 hatlık otoma
tik santrali Aralık 1969 sonu itibariyle tamamen 
dolu olup, 1 473 talep de sıra beklemektedir. 

Cevap : 1 
Mevzuubahsedilen Çorum Barajı; istikşaf ça

lışmaları tamamlanmış bulunan Yeşilırmak hav
zası «Çorum projesi» meyanmda Çekerek ırma
ğının bir kolu olan Çorum deresi üzerinde tesbit 
edilen Sulama, içmesuyu ve taşkın kontrolü mak
satlı Çorum barajıdır. Mezkûr barajın plânlama 
çalışmaları devam etmekte olup, 1969 program 
yılı nihayetinde tamamlanacaktır. 

Soru : 2. 
İlimizin içme suyuna ihtiyacı nazara alına

rak Çorum Barajı etüt ve proje çalışmaları ne-
ticelenmişse, 1970 inşaat programına alınması 
düşünülmekte midir? 

Cevap : 2. I 
Plânlama çalışmalarının ikmalini mütaakıp, I 

Çorum Barajı, teknik ve ekonomik bakımdan 
fizibfl. bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına 
bağlı olarak, 1971 ve daha sonraki inşaat prog
ramlarının tanzimi sırasında nazarı itibara alı
nacaktır. I 
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Adı geçen merkeze ikinci Beş Yıllık Plân 
dönemi içinde 1971 yılında mevcut 1 000 hatlık 
santralinin yerine 2 000 hat kapasiteli yeni bir 
santralin kurulması plânlanmış bulunmaktadır. 

12. — Adana Milletvekili Fazıl (hilecin, Fe
ke Ortaokuluna dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam Orhan Oğuz'un yazdı cevabî (7/55) 

22 . 12 . 1960 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurıünıasmı saygılarımla rica ederim. 

Fazıl Güleç 
Adana Milletvekili 

Soru: 1960 yılından beri tek katlı olarak 
tedrisat yrpan Feke Ortaokulu, halihazır 220 
talebe mevcudu ihtiyacını karşılıyanıaması do-
layısiyle 1966 yılında ikinci kat inhası için te
şebbüse geçilmiş, kat ilâvesi ve lojman inşaatı 
18 Haziran 1969 tarihinde teslimi yapılmak üze
re 12 . 8 . 1968 tarihinde Müteahhit Şükrü Kork» 
maz'a ihale edildiği halde, aslı geçen müteahhi
din aynı yer ve mahallerde daha bir çak inşaat
larının bulunması sebebiyle bugüne kadar biti
rilip teslimi yapılamamıştır. 

İkinci kat inhası devam, ederken, alt katın 
sökülen ve kırılan pencere canı ve kasaları he
nüz yapılmamış olduğundan, soğukta tedrisat 
yapılmış, talebeler saman zaman hastalanmış-
• ırdi' . 

Okul lojmanı imaat inolbrinin yatakhanesi 
haline getirildiğinden, işçilerin talebeler ara
sından gelip geçmeleri, okul disiplinini bemuş-
tur ve bozmaktadır. 

Okulun kanalizasyonu halen yapılmadığın
dan, kız ve erkek talebelerin tuvalet ihtiyaçla
rı zorluk ve müfjkilât arz etmektedir. 

Bu sayılan göze görünür noksanlar bulun
duğu halde, çift tedrisat ve ayrıca ortaokul 
için aralara perde gerilmek suretiyle bugüne 
kadar tedrisata binbir mahrumiyet içinde de
vam. olunmuştur. 

Hal böyle iken; 
1. Feke Ortaokulunun yapımında mevcut 

eksiklikler karşısında, ilgililer bugüne kadar 
ne gibi tedbirler almışlardır.? 

2. 18 . 6 . 1969 tarihinde teslimi gereken 
bu okul ve lojman inşaatının bugüne kadar 
ikmal edilmemesi sebepleri nelerdir? I 

3. Bu gecikmeden dolayı mesul olan ilgi
liler hakkında ne gibi işlem yapılmış, ve kimler 
mesul tutulmuşlardır? 

4. Durumun, öğrenci velileri ve okul Ko
ruma Derneği tarafından defalarca, Feke Kay
makamlığına, Adana Valiliğine, Millî Eğitim 
Bakanlığına ve hattâ Başbakana bildirilmiş ol
masına rağmen, bu müracaatlarla ilgili ne gi
bi işlem yapılinır. ve kimlere ne gibi talimatlar 
verilmiştir?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 . 1 . 1970 

özel 
00024 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 3970 tarih ve 7/55-691/2727 sa

yıl?. yazlarınız. 
Adana Milletvekili Fasıl Güleç'in, Feke Or

taokuluna dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. -

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ek : 2 soru cevabı 

Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Fazıl Grüleç'in, Feke 
Ortaokuluna dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız 

1. Adana - Feke Ortaokulunun derslik ihti
yacını karşılamak üzere, mevcut binaya kat çı
kılması kararlaştırılmış ve kat inşaatı 1968 ya
tırım. programına alınmıştır. Bunun dışında 
okul binasında onarım gerektiren kısımlar bu
lunduğu takdirde mahallen ihtiyaç gösterilir ve 
gerekli onarım yapılır. Bu konuda mahallen bir 
talepte bulunulmamıştır. 

2. Müîaahhit Şükrü Korkaz'ın taahhüdün
de bulunan 299 96.1,27 lira keşif bedeli Feke 
Ortaokulu kat ilâvesi inşaatı süresi iiçnde biti
rileni eyince öğrenci velileri durumdan şikâyetçi 
olmuşlar ve bu şikâyetlerini dilekçe ile Bakan
lığımıza duyurmuşlardır. Bunun, üzerine Bakan
lığımız durumu bir taraftan inşaatı yürüten Ba
yındırlık Bakanlığına diğer taraftan Adana Va
liliğine bildirmiştir. 

Adana Valiliğinin 29 . 9 . 1969 tarih ve 
715.3 (57) /S6634 sayılı yazısında; işin keşif 
bedeli ile bitrmyeeeğinin yapılan katî hesap so-

I nucu anlaşıldığından Bayındırlık Bakanlığınca 
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tasfiye işleminden sonra ikinci kısmın ihale edi
lip inşaatın sağlanacağı bildir ilmektedir. 

3. inşaatın gecikmesi; ikinci maddede belir
tildiği üzere başlangıçta yapılan keşifle işin 
tamamlanma imkânının bulunmaması dolayısiyle 
tasfiyeye uğraması y-kaildendir. Sorumluluk 
s Öz konusu değildir. 

4. Feke Ortaokulu inşaatının durumu hak
kında öğrenci velileri tarafından Başbakanlık 
Makammr, ve Bakanlığımıza gönderilen dilekçe
lere karşılık, şikâyet konulu 1 . 9 . 1069 tarih, 
714.57/224.4 sayılı yazımızla Adana Valiliğine vs 
2 . 0 . 1069 tarih, 714.137/22176 sayılı yazımızla 
Bayındırlık Bakanl\ğ.T.a bildiri!-ai?tir. Okul 
Aile Birlimi Başkanı Fahıi Samsa'mn 16.9.1969 
tarihli dilekçesine £8.9.1069 tarih ve 714.57 22836 
sayık ^n?,ı ile cevap verilmiştir. 

/.;. --- Avuco;a .]/•;//.:''/(•-'/.•>/•' J{:l:nn iliDuıy'-
ım, Amasya'ya bağlı Ka.raiuralırnı k^yandc <,/>(-
pilava!; sulai'U'i- karuz-.D-a da'r sorana, re Köy 
İsleri Hakanı Turlum Kapa alı''a DI yazılı cevabı 
(7/rM) 

Millet Merih! Sayın Baakanbğma 

Aşağıdaki sorv.mun, S:^Tm K-:.;.y işleri Takam 
tarafından y a r h olarak cev adlandırılır asma, de-
1 âletlerinizi ar-: ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
26 . 12 . 1969, 

Kâzım. Ulus ay 
Amasya Milletvekili 

1. Amasya merkese hpp;lı - Kara'brahim -
köyünün 1966 senesinde Amasya Toprak - Su 
Başmühendisliğine yapmış olduğa müracaatla 
köylerine ufak çapta bir sulama havusu istedik
leri? 

2. Bu müracaat ü^rjne, Ama.ıya Toprak -
S"1. Başmühendisliğinden ilgili memurlar Kara-
ibrabim köyüne p:clip keşfini yaptıkları, ve ha
vuzun 1.967 nenesi içerisinde yapılacağım söyle
meleri? 

3. Karaibrahim köyü muhtarın-.n, Amasya 
Toprak - Su Başmühendisliğine mütaaddit defa
lar müracaatı üzerine havuzun 1967 - 1963 se
neleri içersinde yapılmadığını? 

4. En nihayet Toprak - Su Genel Müdürlü
ğünce adı ge- 'n köye havuz vaijilma^ı için 
1969 programına almdığmı, ve 40 000 lirnya bu 
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havuzun yapılabileceğini ve bil:nmiyen sebep
lerle tekrar programdan çıkarıldığını? 

5. 1967 senesinden bu yana, her sene Kara-
ibrahim köyüne havuz yapacağız diye ilgililerin 
söylemeleri ve bu tarihe kadar vatandaşları oya
lamalarının sebebi? 

6. Karaibrahim köyünün havuzunun yapıl
ması için 1969 programına alıp, tekrar çıkarıl-
marnım sebebi, ve 1970 senesi içinde Karaibra
him köyüne havuz yapılıp - yapılmıyacağı hak
kında Bakanlığınız ne düşünmektedir. 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Topraksu Genel Müdürlüğü 
1 nci Daire Başkanlığı 

Şube Md : EP/11 - 04 -1/144 - 8118 

Konu : Kâzım Ulusoy'un öner
gesi. 

29 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 15 . 1 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/56 - 710/2888 sayılı 
yazı : 

ilgide tarih ve sayısı belirtilen yazıya ekli 
olarak gönderilen Amasya Milletvekili Sayın 
Kâzım Ulusoy'un Amasya ilinin merkez ilçe
sine bağlı Karaibrahim köyü arazisine sulama 
suyu temini konusu ile ilgili önergesi tetkik 
edilmiştir. 

Amasya - Merkez - Karaibrahim köyü ara
zisine sulama suyu temin edecek tesise ait 
Bakanlığım (Topraksu Genel Müdürlüğü) ca 
gerekli proje hazırlanmıştır. Mezkûr projenin 
1970 yılında tatbikatının gerçekleştirilmesi 
mevcut imkânlar muvacehesinde sağlanacak
tır. 

Bilginize arz ederim. 

Köy işleri ıBakanı 
Turhan Kapanlı 

j 1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye Başkanına 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder'in ya
zılı cevaln. (7/58) 
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26 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile dilerim. 

Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

1. — Nevşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Parmaksız'in kesinleşmiş ve infaz edilmiş üç 
aylık cezasının infaz şeklinin değiştirilmesi, 
cezanın gece yatıp gündüz çıkmak suretiyle in
fazı kanunlara uygun mudur? 

2. — Adı geçenin halen kesinleşmiş beş ay
lık bir cezası olduğu halde bu ceza niçin in
faz edilmemektedir? Ceza muhakemeleri Usu
lü Kanununun 399/2 nci maddesine rağmen, 
tam teşekküllü olmıyan Nevşehir Memleket 
hastanesinden alman raporla infazın ertelen
mesi mümkün ve kanuna uygun mudur? 

3. — Cezası infaz edilemiyecek derecede 
hasta olan bir kimsenin belediye başkanlığı yap
masına sağlığı ve mevzuat hükümleri müsait 
midir? 

4. — Adalet Partili bir Belediye Başkanına 
cezasının infazı sırasında istisnai işlem ya
pılmasının sebebi nedir, bu doğru mudur? Park
lı muamele yapan memurlarınız hakkında ka
nuni kovuşturma yapmayı düşünüyor musu
nuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3133 

27 . 1 . 1970 
Konu : Nevşehir Milletvekili 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 5 . 1 . 1970 gün ve 7/58 - 721/2971 
sayılı yazılarına : 

Nevşehir Belediye Başkanı Mustafa Par
maksız'in kesinleşen mahkûmiyetlerinin infa
zı ile ilgili olarak, bu yer Milletvekili Sayın 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu tarafından Bakan
lığımıza yöneltilmiş bulunan 26 . 12 . 1969 
günlü yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
arz olunmuştur. 

Nevşehir Belediye Başkanı bulunan Mus
tafa Parmaksız hakkında, kesinleşen iki mah
kûmiyet ilâmı, infaz edilmek üzere Havran 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Nevşehir 
Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. 

12 . 12 . 1968 tarih ve 968/21 - 449 sayılı 
birinci ilâm, Havran Sulh Ceza Mahkemesine 
aidolup, Bahri Savcı'ya hakaret suçundan 3 ay 
hapis ve 500 lira ağır para cezasına mütaallik 
bulunmakta 7 . 2 . 1969 tarih ve 1968/12 sa
yılı olan ikinci ilâm da, aynı yer Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından verilmiş olup, Fakir 
Baykurt'a madde tâyini suretiyle hakaret su
çundan 5 ay hapis ve 500 lira ağır para ceza
sına ait bulunmaktadır. 

Nevşehir C. Savcılığınca birinci ilâmın 
usul hükümlerine tevfikan ve süresi içeri
sinde infazına tevessül olunmuşsa da, adı ge
çenin Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hük
müne tevfikan vâki müracaatı üzerine Nevşe
hir Sulh Ceza Mahkemesince ittihaz olunan 
8 . 9 . 1969 gün ve 969/179 sayılı kararla, mez
kûr cezanın, anılan madde icabı, akşamları 
saat 19,00 da cezaevine girip, sabahları saat 
7 de çıkmak suretiyle infazına karar verildi
ğinden, mahkemece verilen bu karara istina
den 3 aylık hapis cezasının 18 . 9 . 1969 ta
rihinde infazına başlanmış, 17 . 12 . 1969 ta
rihinde hapis ve 12 . 8 . 1969 tarihinde 1605 
sayılı makbuzla da para cezası infaz edilip, 
ilâm ve ekleri Havran C. Savcılığına iade edil
miştir. 

Hükümlü, hakkındaki ikinci ilâmın henüz 
infazına başlanmadan, 8 . 12 . 1969 tarihin
de C. Savcılığına müracaat ederek, daha ön
ce böbreklerindeki hastalık sebebiyle ve 
baygın bir vaziyette Nevşehir Devlet Has
tanesine kaldırıldığından ve bu hastanece gös
terilen lüzum üzerine Ankara Hastanesine nak
ledilip, burada tedavi edildiğinden ve birinci 
cezanın infazı sırasında da bu hastalığının nük
settiğinden bahisle, birinci cezasının infazını 
mütaakıp derhal ikinci cezasının infazına baş
lanması, hayatı için kati tehlike tevlit edece
ğini ifade edip, bilmuayene infazın tehirini 
talebetmesi üzerine, OMUK'nun 399/ 2 nci mad
desi hükmüne tevfikan kendisi Nevşehir Dev-
Hastanesine sevk olunmuş ve 17 . 12 . 1969 
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tarihinde birinci cezasının infazı bitip, 
18 . 12 . 1969 tarihinde ikinci cezasının infa
zına başlanacağından, sağlık durumu itibariy
le bu cezasının infazı halinde, infazın hayatı 
için kati bir tehlike teşkil edip etmediğinin 
muayene sonucu tıbben tesbiti istenmiştir. Mez
kûr hastanece verilen raporda «hükümlünün 
acut croner spazm olarak teşhis edilen hasta
lığının hayatî tehlike teşkil ettiği ve ikibuçuk 
ay evde tedavisinin gerekli görüldüğü» adı ge
çen hastanenin Hariciye, Dâhiliye, Nisaiye, 
Diş, Çocuk Hastalıkları ve Röntgen mütehas
sısları tarafından ittifakla verilen 8 . 12 . 1969 
gün ve 788 sayılı raporla tesbit edilerek, 
9 . 12 . 1969 tarihinde keyfiyet C. Savcılığına 
bildirilmiştir. 

Ancak mezkûr raporu, infaz yönünden ye
terli bulmıyan C. Savcılığı, tesbit edilen has
talığın CMUK'nun 399/2 nci maddesi gere
ğince, cezanın derhal infazı halinde, hü
kümlünün hayatı bakımından kat'i bir teh
like teşkil edip etmiyeceğinin ve ayrıca mez
kûr hastalığın, hükümlünün reviri bulunan 
bir cezaevine alınarak, cezasının burada in
fazına mani olup olmıyacağı hususlarının 
Adlî Tıp Meclisi tarafından tesbiti için, ra
por aslını, 15 . 12 . 1969 tarihinde mezkûr 
Meclis Başkanlığına göndermiştir. Halen Adlî 
Tıp Meclisinin bu konudaki raporuna intizar 
olunmaktadır. Raporun vürudunu mütaakıp 
kanuni gereği buna göre yerine getirilecektir. 
İkinci ilâmın para cezasına aidolan kısmı, 
11 . 8 . 1969 tarihinde 1557 sayılı Makbuzla 
tahsil edilmiştir. 

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığınca bildiri
len şu durum muvacehesinde, hükümlü Mustafa 
Parmaksızın birinci ilâmına ait 3 aylık hapis 
cezası, 647 sayılı Kanunun 1 ve 3 ncü maddele
rine göre, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
dır ve aynı kanunun 8 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasiyle 3 numaralı bendine tevfikan bu ceza
lardan 3 ayı geçmiyenler hakkında, hükümlü
nün serbestçe çalışabilmesini teminin her gün 
saat 19,00 da cezaevine gelip, sabahları saat 
7,00 de çıkmak suretiyle infaz edilmesine, hü
kümlünün veya C. Savcısının talebi üzerine 
mahkemece karar verilebilir. 

Hükümlünün 3 aylık birinci cezasının bu 
lıükme göre infazına, hükümlünün vâki mü
racaatı üzerine mahkemece karar verilmiştir. 
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Mezkûr maddede gösterilen mahkeme kararı 
veren mahkeme olabildiği gibi, hükümlünün 
bulunduğu veya cezasını çektiği mahal kaza çev
resindeki, hükmü veren mahkeme derecesinde 
'diğer bir mahkeme de olabilmektedir. 

Ayrıca bu konudaki işlemler; 8 nci madde
de açık bir şekilde, «hükümlüden» bahsedildiği
ne göre, cezanın kesinleşmesini müteakip, infaz 
sırasında mahkemece verilen kararlara istina
den yerine getirilmektedir. 

Nitekim, aynı konuda, yapılan işlerde ve ke
sinleşen cezanın Nevşehir Sulh Ceza Mahkeme
since 647 sayılı Kanunun 8/3. madesine göre in
fazına dair verilen kararda, kanuna muhalefet 
edildiği yolunda avukat Yüksel Yaşar tarafın
dan C. M. U. K. nun 343 ncü maddesi gereğin-
c vâki yazılı emirle bozma isteği, merciince in
celenerek, mezkûr kararın yazılı emirle bozdu
rulmasını mucip sebep görülmemiş ve 
15 . 9 . 1969 tarihli müracaatına cevaben key
fiyetin adı geçen avukata tebliği istenmiştir. 
Diğer taraftan, adı geçen hakkındaki 2 nci ilâ

mım henüz infazına başlanamaması sebebi yukar
da açıklanmış olup, bu konuda nihai merci bu
lunan Adli Tıp Meclisinden gelecek rapora gö
re, kanuni gereği mahallî C. Savcılığınca tak-
air ve ifa olunacaktır. 

Arz ve izah olunan şu durum muvacehesinde 
bükümlü Mustafa Parmaksız'm kesinleşmiş ceza
larının infazına taallûk eden Adlî işlemlerde 
u&ul ve kanun hükümlerine uymıyan bir cihet 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Öte yandan, Nevşehir Milletvekili Sayın Se- -
lâhattin Hakkı Esatoğlu'nun; hükümlünün ra
poru veren doktorlarla vâki temasından ve bu 
sebeple raporun sıhhat derecesinin tartışmayı 
gerektirir nitelikte bulunduğundan ve böyle bir 
rapora dayanılarak kesinleşmiş cezasının infaz 
edilmemesinin halkı tedirgin ettiğinden bahis
le, Bakanlığımıza telle vâki 20 . 1 . 1970 tarih
li müracaatı da, mahiyeti itibariyle kanuni ge
reğinin takdiri yönünden, infaz mahalli olan 
Nevşehir C. Savcılığına intikâl ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
Ziya Önder 
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15.— Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, tiler 
Bankası tarafından müsabakaya çıkarılan bâzı 
illerin imar plânlarına dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/63) 

2 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru cevaplarının Sayın îmar 
ve İskân Balkanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmalarına müsaadelerini saygı ile 
(arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Konya Milletvekili 

1. Gaziantep, Zonguldak, İzmit imar plân
ları ne zaman İller Bankası tarafından müsaba-
ikaya çıkarılmıştır? 

2. Bu müsabaka için seçilen çeşitli jürile
re memur ©dilen üyeler kimlerdir? 

3. Bu kişilerin ihtisasları nedir? 
4. İçlerinde bir şehir imar plânı konu

sunda jüri üyeliği yapmak için gerekli mes
lekî ihtisası olmıyan var mıdır? 

5. Bu üyelerin her birine ödenen ücret 
miktarı nedir? 
îmar ve tskân Bakanlığı 28.1.1970 

T. C. 
Müsteşarlığı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1970 gün ve Kanunlar Md. 
7/63-747/3205 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın İller Ban
kasından müsabakaya çıkarılan bâzı illerin 
imar plânlan ile ilgili olarak; 

1. Gaziantep, Zonguldak, İzmit imar plân
ları ne saman İller Bankası tarafından mü
sabakaya çıkarılmıştır? 

2. Bu müsabaka için seçilen çeşitli jürile
re memur edilen üyeler kimlerdir? 

3. Bu kişilerin ihtisasları nedir? 

4. İçlerinde bir şehir imar plânı konusun
da jüri üyeliği yapmak için gerekli meslekî ih
tisası olmıyan var mıdır? 

5. Bu üyelerin her birine ödenen ücret 
(miktarı nedir? 

Suallerini havi yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevaplar Gaziantep, Zonguldak ve İzmit imar 

plânları tek tek ele alınarak sırası ile aşağıda 
arz olunmuştur. 

Gaziantep nâzım imar plânı müsabakası 
1. Gaziantep imar plânı 1968 yılı progra

mında, 1971 yılında ikmal edilecek şekilde 
realize edilmiş bulunmaktadır. Beldenin arz 
etmiş olduğu hususiyetler dikkate alınarak, 
Belediye Meclisinin 26 . 6 . 1967 gün ve 10 
sayılı kararına müsteniden işin müsabaka sure
tiyle yaptırılması, İller Bankası Müdürler 
Kurulunun 16 . 9 . 1969 gün ve 1219 sayılı ka-
rariyle uygun görülmütür. 

Bu husus üzerine ön çalışmalara geçilmiş 
olup, işin Kasım 1970 de müsabakaya çıkar
tılacağı tahmin edilmektedir. 

2. Jüri elemanları ve ihtisasları (soyadı 
alfabetik sıraya göre) 

a) Danışman üye: İhtisası 
Aral Dündar (Y. Müh. Mimar) 

Batur Abdulkdair (Gaziantep Belediye 
başkanı) 

Kıratlıoğlu Esat (Dr. Jeolog) 
Sönmez Gazanfer (Hukukçu) 
Ünal Şııayip (înş. Yük. Müh.) 
b) Asil üyeler İhtisası 
Astengo Giovanni (İtalyan Şehir Plâncısı) 
Beyru Rauf (Prof. Y. Müh. Mimar) 
Topaloğlu M. Ali (Y. Müh. Mimar) 
Tunçalp Orhan (Y. Müh. Mimar) 
Yetman Fahri (Y. Mimar) 
c) Yedek üyeler: 
Çapar Malik (Y. Müh. Mimar) 
Feran Erkin (Y. Müh. Mimar) 
Ongen Reşat (Y. Mimar) 
d) Raportörler : 
Duranlı Bilgen (Y. Müh. Mimar) 
Lodi Çemşit (Y. Mimar) 
Subaşı Ergun (Y. Mimar) 

4. Jüri teşkilinde, T. M. M. O. İS. Mimarlar 
Odası Mimarlık, şehircilik proje yarışmaları 
Yönetmeliği dikkate alınmıştır. 

İşin sahibi olarak Belediye îtaisıimı, ve işi 
tedvir edecek müesesese olarak da Bankadan 
bâzı yönetici elemanların, jürilere müşavir üye 
alarak alınması, müsabakalarda bugüne kadar 
tatbik edilmiş bir teamül olup, daha önce Ban
kaca müsabaka konusu yapılmış diğer işlerde 
de, örneğin, Adana, Trabzon, Konya, Sivas, 
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Erzurum imar plânı müsabakalarında da bu 
hususa riayet edilmişidir. 

5. Jüri üyelerinin alacağı ücret henüz tes-
bit edilmemiştir. Jüri hazırlık toplantıları so
nunda planlanacak saha hesabedilerek buluna
cak maliyet bedeline göre mükâfat ve mansi
yon paralariyle orantılı olarak yarışmalar yö
netmeliğinin ilgili maddesine göre jüri üyele
rinin alacakları ücretler tesbit edilecektir. 

Zonguldak nâzım imar plânı müsabakası : 
1. Zonguldak şehri imar plânı 1968 yılı 

programında, 1971 yılında bitirilecek şekilde 
ele alınmış bulunmaktadır. Beldenin arz et
miş olduğu hususiyetler dikkate alınarak, Zon
guldak Belediyesinin 19 . 1 . 1967 gün ve 2/9, 
Çatalağzı Belediyesinin 16 . 2 . 1967 gün ve 
11, Kilimli Belediyesinin 3,6 . 2 . 1967 gün ve 
8, Kozlu Belediyesinin 16 . 2 . 1967 gün ve 10 
sayılı kararlarına müsteniden işin müsabakaya 
çıkartılması İller Bankası Müdürler Kurulunun 
16 . 2 . 1969 gün ve 1221 sayılı karariyle uygun 
görülmüştür. 

Bunun üzerine ön çalışmalara geçilmiş ve 
işin 1970 Haziranında müsabakaya çıkartıla
cağı tahmin edilmektedir. 

2 - 3. Jüri elemanları ve ihtisasları (so
yadı alfabetik sıraya göre) 

a) Danışman üye İhtisası 
Akan Necmettin (Hukukçu) 
Arslan Temel (İnş, Y. Müh.) 
As Erol (Y. Mimar) 
Kıratlıoğlu Esat (Dr. Jeolog) 
Öz tek Hüseyin (Maden Müh. «Belediye 

Reisi») 

Ungan Fikret (Y. Müh. Mimar) 
b) Asil üyeler : 
Candilis (Şehir plâncısı) 
idil Baran (Y. Müh. Mimar) 
Fındıklıoğlu Cihat (Y. Mimar) 
Onamay Vedat (Y. Mimar) 
Özdeş Gündüz (Prof. Y. Müh. Mimar) 
c) Yedek üyeler : 
Eronat Orhan (Y. Müh. Mimar) 
Ökte Bilge (Y. Mimar) 
Yalçın Perihan (Y. Mimar) 
d) Raportörler : 
Biringen Turgut (Y. Mimar) 
Erdoğan Suna (Y. Müh. Mimar) 

4. Jüri teşkilinde, T. M. M. O. B. Mimarlar 
Odası Mimarlık, Şehircilik proje yarışmalani 
Yönetmeliği dikkate alınmıştır. 

İşin sahibi olarak Belediye Reisinin, ve işi 
tedvir edecek müessese olarak da Bakandan bâ
zı yönetici elemanların, jürilere müşavir üye 
olarak alınması, müsabakalarda bugüne ka
dar tatbik edilmiş bir teamül olup, daha önce 
Bakanca müsabaka konusu yapılmış diğer iş
lerde de, örneğin Adana, Trabzon, Konya, Si
vas, Erzurum imar plânı müsabakalarında da 
bu hususa riayet edilmiştir. 

5. Jüri üyelerinin alacağı ücret henüz tes
bit edilmemiştir. Jüri hazırlık toplantıları so
nunda planlanacak saha hesabedilerek buluna
cak maliyet bedeline göre mükâfat ve mansi
yon paralariyle orantılı olarak yarışmalar yö
netmeliğinin ilgili maddesine göre jüri üyeleri
nin alacakları ücretler tesbit edilecektir. 

İzmit Nâzım plânı müsabakası : 
1. İzmit imar plânı 1968 programında, 1973 

yılında belirtilecek şekilde programlanmış bu
lunmaktadır. Beldenin arz ettiği özellikler dik
kate alınarak, belediyenin 2 . 3 . 1968 gün, 
9099-10522 sayılı ve belediye meclisinin 27.2.1968 
gün ve 9 sayılıkararlarına müsteniden işin 
müsabakaya çıkarılması iller Bankası Müdüre 
ler Kurulunun 16 . 9 . 1969 gün ve 1220 sayılı 
karariyle uygun görülmüştür. 

Bunun üzerine önçahşmalara geçilmiş olup, 
işin Mart 1970 de müsabakaya çıkartılacağı 
tahmin edilmektedir. 

2-3. Jüri elemanları ve ihtisasları (Soyadı 
alfabetik sıraya göre) 

a) Danışman üye : ihtisası 

Alpdemir Turan (İnş. Y. Müh.) 
Atakan Leylâ (İzmit Belediye Bşk.) 
Haznedar Mazhar (inş. Y. Müh.) 
Kıratlıoğlu Esat (Dr. Jeolog) 
Şener Kâmil (inş. Y. Müh.) 
Taneri Ergun (Y. Mimar (Bölge Plâncısı) 
Ünver Naci (İktisatçı) 
Yalgın Cahit (inş. Y. Müh.) 
Zeren Lütfü (Prof. Y. Müh. Mimar) 
b) Asil üyeler : ihtisası 
Akçora Tuğrul (Prof. Şehir Plâncısı) 
Alatan Halûl (Y. Müh. Mimar) 
Arû K. Ahmet (Prof. Y. Mimar (Şehirci) 
Astengo Giovanni (Prof, (Şehirci) 
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Barışkın Cemalettin (Y. Müh. Mimar) 
Güner Yılmaz (Y. Müh. Mimar) 
Taşçı Yavuz (Y. Müh. Mimar) 
c) Yedek üyeler : 
Parsa Setter (Y. Müh. Mimar) 
Feran Erkin (Y. Müh. Mimar) 
d) Raportörler : 
Gülgeç ilhan (Y. Müh. Mimar) 
İlkin Çetin (Y. Mimar) 
4. Jüri teşkilinde, T.M.M.O.B. Mimarlar 

Odası Mimarlık, Şehircilik proje yarışmaları 
Yönetmeliği dikkate alınmıştır. 

İşin sahibi olarak belediye reisinin, ve işi 
tedvire edecek müessese olarak da Bakandan 
bâzı yönetici elemanların, jürilere müşavir üye 
olarak alınması, müsabakalarda bugüne kadar 
tatbik edilmiş bir teamül olup, daha önce Ban
kaca müsabaka konusu yapılmış diğer işlerde 
de, örneğin Adana, Trabzon, Konya, Sivas, Er
zurum imar plânı müsabakalarında da bu hu
susa riayet edilmiştir. 

5. Jüri üyelerinin alacağı ücret henüz tes-
bit edilmemiştir. Jüri hazırlık toplantıları so
nunda planlanacak saha hesap edilerek bulu
nacak maliyet bedeline göre mükâfat ve mansi
yon paralariyle orantılı olarak yarışmalar yö
netmeliğinin ilgili maddesine göre jüri üyele
rinin alacakları ücretler tesbit edilecektir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
16. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'-

nun, bir gazetede yayımlanan Ankara'da 200 
bin ki§i tifo tehlikesiyle kar§ı kar§ıya» başlıklı 
yazıya dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/65) 

2 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Sağlık Bakanı 
tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasmı ri
ca ederim. 

1. Akşam Gazetesinin 30 . 12 . 1969 gün
lü sayısında, «Ankara'da 200 bin kişi tifo teh
likesiyle karşı karşıya» başlığiyle yapılan ya
yınla ve bâzı vatandaşların şifahi beyanlariy-
le; Yenimahalle'nin Karşıyaka, Gazi ve Emek 
gibi bâzı mahalleleri halikının, kullandıkları 
sulara lâğım muhtevası karışmakta olduğu ne
deniyle, tifo tehlikesiyle karşı karşıya bulun
dukları bildirilmektedir. 

2. Adı geçen gazetenin haberine göre, Sayın 
Sağlık Bakanının bizzat ilgilendiği bildirilen 
bu konuda, bu semt ve mahalleler halkının 
kullandıkları sular tahlil edilmiş midir? Bu su
larda amonyak, nitrik asit ve koli basili bu
lunmuş mudur? 

3. Bulunmuşsa, bu bölgeler halkını tehdi-
detmekte bulunan böyle bir tehlike karşısında, 
görevlilerce ne gibi tedbirler alınmış, ya da 
alınmaktadır? 

Şinasi özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan : 553 

30 . 1 . 1970 
Konu : Ankara Milletvekili Şi
nasi Özdenoğlu tarafından veri
len yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 1 . 1970 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7/65-749/3202 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Şinasi özdenoğlu 

tarafından verilen yazılı soru önergesine ait 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vedat Ali Özkan 
Sağlık ve ıSoisyal Yardım 

Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Şinasi özdenoğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesine 

cevabım 
Akşam Gazetesinin 30 . 12 . 1969 günlü sa

yısındaki habere dayanılarak Karşıyaka, Gazi 
ve Emek mahallelerinde sulara lâğım muhte
valarının karışmakta olduğuna dair sualiniz üze
rinde bakanlığımca daha önce yapılmış mua
meleler şu şekilde özetlenebilir : 

Gazi Eğitim Enstitüsünden 17 . 11 . 1969 
günü alınan su numunesinin, Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan lâbo-
ratuvar analizlerinde, tortu, nitrit ve amonyak 
ihtiva ettiğinin anlaşılması üzerine, durumun 
nedenlerinin araştırılarak gerekli tedbirlerin 
derhal alınması hususunda Ankara Valiliğine 
talimat verilmiştir. Vilâyetçe, Belediye Sular 
idaresi Genel Müdürlüğü ile temasa geçilerek 
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kendi ilgilileriyle (beraber bakanlığımız çevre 
sağlığı, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha 
Enstitüsü, il Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının 
ve Y. S. E. Müdürlüğü İçme Suları Şefliğinin 
tekmik üyelerinin iştiraki ile teşkil edilen heyet 
tarafından Gazi Mahallesi, Gazi Eğitim Ensti
tüsü, Körler Okulu, Erkek Teknik öğretmen 
Okulu, Kız Teknik öğretmen Okulu ve İmam -
Hatip Okulunun Ibulunduğu bölgede yapılan 
tetkiklerde : 

Bu bölgeyi (besliyen depolardan orta dapo-
nun, Körler Okulu kanalizasyonu tarafından 
çepeçevre ihata edildiği depoya gelen sularda 
nitrit ve amonyak tesbit edilmemiştir. 

Ancak, anılan depoda maksimum oranda 
klor mevcudolmasına rağmen çok yüksek oran
da nitrit ve amonyak bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine bu depo temizlenmek üzere 
ilgililerce devreden çıkarılmıştır. Belediyece 
bn bölgedeki su depo ve yollarının kontami-

....>... 
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nasyona mâni olacak şekilde ıslah edilmesi 
tavsiye edilmiştir. 

Yapılan ilk lâboratuvar analizlerinde sula
rın tortulu olduğu tesbit edilmiştir. Devam 
eden ıslah çalışmaları sırasında sık sık su ana
lizleri yapılmış, son yapılan analizlerde anı
lan okullardan ve Gazi Mahallesinden alınan 
sularda koli (bulunmadığı ve Gıda Maddeleri 
Tüzüğüne uygun olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu bölgede Kasım ayında iki tifo vakası 
tesbit edilmiş olup Aralık ayında vaka çıkma
mıştır. Bu iki vakanın su ile ilişkisi tesbit edi
lememiştir. 

Son olarak belediyeden vilayete yazılan 
10 . 1 . 1970 gün ve 132-243 sayılı yazıda ça
lışmalara devam olunduğu ve tesislerden alınan 
suların yapılan analizleri sonucu kullanılma
larında bir mahzur olmadığı bildirilmiştir. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
çtmek üzçre bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — 'Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 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) 

5. — Manisa Milletvekilli Mustafa 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) 

>6. — Adana (Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesfoit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Ne'bil 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) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
'kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları teslbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargıli'mn, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnn, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Mara§ Milletvekili İbrahim Öztürk'-
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) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 



Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 
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) 

15. — (Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbi/t et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gülılü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasnnın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

.18. — İçel Milletvekili Celâl Kargı!ı'mn, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesii için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nc'i maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mcvlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 

projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

:!. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili 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 Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
10 Kas mı. 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

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

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — 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 MiOletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da ("»grenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

i:j. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kaımu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 



14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadrctin Çanga'-
mn, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (G/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'n,n, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşalım, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. —• Sakarya Milletvekili Heyrettin Uy-
sal'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-
vuşmıalaırı için bir (Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Slivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı'nıun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî •'Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'uıı, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 

tatbikatında zarara uğrıyam köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey barayol'U-
nun ne 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 Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'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'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önderin, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve 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. •— Saımsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel 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'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfr.;tlanrn,vj.nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğhı'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
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I masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
I laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 

yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
I sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'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. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

i- • 54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
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 Söğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Ba%anıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınbaıkaya nakline dair Köy İşleri Bafcaaın-
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
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mcmte eİTerî İJİ topraklara dair Maliye Bakanıp-
dân-sadü 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. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
r.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. î. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
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 ibrahim 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 MületvdhaM AbcaMm Öztürfc'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına/ dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
-sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turnan öz-güner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demicimde meydana -gelen 'alaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbaikanıdan »özlü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyac ağına dair Başbakan
dan aözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğkı'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu
nun, Elmalı hudutları içindöki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenımeskıe dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından -sözlü 
soı usu. (6/84) 

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'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Eraurum - ispir ilçesinde bir ?»itsin-
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 alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Balkanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Paüaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğru'nun, tüccar ve 'küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözdü sorusu (6/1 öl) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı îbâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanından sözlü 
sorusu ('6/10>2) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen. Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nıın, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nım, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ıtı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 



108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Âdil Turaıı'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
ılair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Tumn'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya 
Özdemir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Çalışma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi Dönem : 2 2/745; 
Dönem : 3 2/186; Cumhuriyet Senatosu 2/266) 
(S. Sayısı : 18) (Dağıtma tarihi: 21 . 1 . 1970) 

Not : (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1317); 
(Millet Meclisi Dönem : 2 S. Sayısı : 792) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

3. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 6122 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklfifi-
ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 

7 — 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) (M. Meclisi 
Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sayısı : 890) 
(C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 1273) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 

X I . — 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) 

2. — İzmir Milletveklili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi' : 
29 . 1 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Eanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliğü Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda değıi-

I siklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka-

I sabalarda mahalle muhtar ve ihtiîyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve dligli bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 

I maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele-
I dîye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 



Kanunun 24 neü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

5. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(ıS. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

6. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Komisyonla
rı raporları (1/114) (<S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
kadro kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 26) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

8. •— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
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 
ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporla
rı (1/171) (:S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1970) 

9. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
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poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

10. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

11. — Maraş Milletvekili Atillâ İmıamoğlu 
ve 2 arkadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonları rapor
ları (2/222) (S. Sayısı : 43) Dağıtma tarihi : 
4 . 2 . 1970) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli 
ile 4 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bu kanunun 186 neı maddesine bir 
fıkra ve başına bir geçici made eklenmesi ve bu 
kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 14 Tem
muz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 1969 
gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı ile 
Çankırı Milletvekili Hazım Dağlı'nm, Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçck ve 21 arkadaşının, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Cum
huriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'
ın, Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, ve 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/237, 2/62,. 2/127, 
2/172, 2/177, 2/208, 2/218, 2/227) (S. Sayısı : 
45) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1970) 



Dönem : H 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kapıcıların İş Kanunu kap
samına alınmasına dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili 
Kaya özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 

Millet Meclisi Çalışma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2 /745, 2 /797; C. Senatosu 2 /266) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1317) 

Cumhuriyet Senatosu 31 . 12 . 1969 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9834 - 2/266 

Millet Meclisi Başlflamflığım 

İlgi : 13 . 6 . 1969 gün ive 7379 ısayılı yazınız : 
28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 ncı bendinin 

<leği§tirlilmesme, 8 ve 10 nou bendlerinin (kaldırıl nasma dair kanun teklifinin, Millet Meclisince 
kabul 'olunan ımettni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun .30 . 12 . 1968 tarühM 20 nci Birleşi
minde değiştiıluerek, lişari oyla 'kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmliştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 
İBaşkanvekdii 

Lûtfi Tokoğlu 

Çalışma Komisyonu raporu 

MiUet Meclisi 14 . 1 .1970 
^Çalışma Komisyonu 

Esas No: 2/186 
Karar No: 10 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Eski Milletvekili Kaya Özdemir ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril'mesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki ka
nun teklifi Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliklerle Komisyonumuza havale olunmakla 
Çalışma Bakanlığı temsilcisi ile teklif sahibi İstanbul Milletvekili Reşit Ülker hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Cumhuriyet Senatosunca Millet Meclisi metni üzerinde yapılan değişiklik nedeniyle Başkan
lığınızca Komisyonumuza havale olunması üzerine, 13 . 1 . 1970 tarihinde toplanarak yapılan 
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uzun müzakereler neticesinde Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen hirinci maddenin değişti
rilmesi sebebiyle bâzı sürtüşmeler olacağı kanaatine varılarak madde Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca metne yeniden ilâve edilen ikinci madde de Komisyonumuzca kabul 
edilmemiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri ise numaralarının değişmesi sebebiyle kesinleşmemiş ve do-
layısiyle de Millet Meclisi metni üzerinde Komisyonumuzca ısrar edilmesine karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini temenniye şayan görmüştür. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kayseri Sivas 

Enver Turgut Tevfik Komitan 

Kâtip 
İztnı'ir 

Orhaıi Devnir Sorguç 
Adana 

Şevket Yılmaz 

Burte 
Söz haldkım mıahJuzdur 

Ertuğrul Mat 

Bursla 
Söz hakkım mahfuzdur 

Kasım Önadım 

Diyarbakır 
Necmettin Gönenç 

imzada (bulunamadı 
Hasan Türkay 

tetianlbul 
Bahir Ersoy 

İzmir 
Burhan ettin A sut ay 

Malatya 
Mustafa Kaftan 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
Güngör Hun 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı 1§ Kanununun 
ö nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 ncı bendinin 
değiştirilmesiyle, 8 ve 10 ncu bendlerinin kal

dırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 
sayılı iş Kanununun 5 noi maddesinin 1 nci 
fikrasınm 6 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, 8 ve 10 ncu bendleri kaldırılmıştır. 

6. Çıraklar, (16 yaşını dolduruncaya ka
dar.) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

931 sayılı îş Kanununun 5 nci maddesinin birin-
cı bendinin 8 nci fıkrası ile aynı Kanunun 64 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 

MADDE 1. — 931 sayılı iş Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci bendinin 8 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekMe değiştirilmiştir : 

8. Bu kanunla öngörülen günlük normal 
mesaisini aynı işverene hasretmiyen konut ka
pıcıları hakkında, 

MADDE 2. — 931 sayılı iş Kanununun 
64 ncü maddesinin bir numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Ara dinlenmesi : 

I - Çalışma süresinin orftalama bir zama
nında o yerin âdet ve işin gereğine göre ayar
lanmak suretiyle işçilere: 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 
dakika, 

to) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli 
işlerde yarım saat, 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir 
saat dinlenme verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız 
\ eritir. 

Anıcak bu ara dinlenmeleri, iklim, mevsim 
o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği 
göz önünde tutularak hizmet akitleri, veya top
lu iş sözleşmeleriyle uzatılabilir ve aralı olarak 
kullanılabilir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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MILLET MECLISI 

ÇALıŞMA KOMISYONUNUN GENEL KURULA TAVSIYELERI 

Cumhuriyet Senatosunun başlığı Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen birinci madde Komisyonumuzca benim
senmemiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunca metne ilâve edilen ikinci madde Komisyonumuzca be
nimsenmemiştir. 

MADDE 3. — Üçüncü madde benimsenmemiştir. 

MADDE 4. — Dördüncü madde benimsenmemliştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18) 



Bonem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen 
dört kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları ( 1 /114) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 699/9542 

MtLLElT MEGLflSl BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırı
lan «Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

İsmail Özkul : 
Millî (Emniyet hizmetlerinde 1938 yılından itibaren gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışın

da gizli faaliyetlerde aktif olarak çalışmış, yararlı hizmetlerde bulunmuştur. Millî Emniyet hiz
metlerinde hayatını tehlikeye koyacak şekilde çalışan ve bu hizmetlerinden dolayı emekliliğe 
esas olacak görevinden ayrılmış bulunan ve 72 yaşında olan adı geçenin hiçbir geliri olmadığı 
ve halen yardıma muhtaç duruma düştüğünden kendisine, hayatta bulunduğu sürece, vatani 
hizmet tertibinden ayda 500 lira aylık bağlanması; 

Hacer Karasu : 
Kırklareli - Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünden Hacer Karasu'nun kocası İsmail Kara

su, verilen vazifenin ifası sırasında vurulmuş, al.dığı yaraların tesiriyle görev ifa ettiği memleke
tin hapishanesinde vefat etmiş olması dolayısiyle eşi Hacer Karasu'ya teşkilâtça gereken yardım 
yapılagelmekteyse de bu yardımın devamlı olmaması ve adıgeçenin 66 yaşında olup, bir geliri bu
lunmaması ve yardıma muhtaç durumda olması sebebiyle kendisine vatani hizmet tertibinden 
ayda, hayatta bulunduğu sürece, 500 lira aylık bağlanması; 

Seniha Yediç : 
iSuriye'de Millî lEmniyet hizmetleri ile ilgili bir görevde çalışırken, 9 Mayıs 1961 tarihinde 

îŞam'da yakalanarak 10 yıl ağır hapse mahkûm edilmiş, bir yıldan fazla süren tutukluluk dev
resinden sonra Hükümetimizce Suriyeli bir siyasi mahkûanla imıübadelesi temin edilerek, 1 Ağus
tos 1962 de tahliye ettirilip, yurda getirilmiştir. Adıgeçen maddi ve mânevi büyük çöküntüye du
çar olduğundan ve bugün muhtaç durumda bulunduğundan, hayatta bulunduğu sürece, vatani 
hizmet tertibinden ayda 500 lira bağlanması; . 
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Ayvaz Ulutaş : 
1935 - 1946 yıllan arasında (Millî Emniyet hizmetlerinde büyük ölçüde yararlı hizmetler ifa 

eden Ahiska - 1308 doğumlu lAyvaz Ulutaş'm çok yaşlı olması, muhtaç durumda bulunması ve 
sağlık durumunun müsaidolmaması sebebiyle kendisine, yaptığı yararlı hizmetlerine karşılık 
olarak hayatta bulunduğu sürece, 500 lira vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması; 

Maliye (Bakanlığı ve IMİ'T (Müsteşarlığınca uygun mütalâa edildiğinden, gerekli kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/114 

Karar No. : 9 

. 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması halikında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 24 . 12 . 1969 tarihli toplan
tısında, ilgili ıBakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz vo izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul Muğla Hatay Afyon 
A'. Eroğan A. Buldanlı T. Köseoğlu K. Uysal 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Bolu 
Kıykıoğlu 
a bulunamadı 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

İzmir 
M. Daldal 

Çorum 
C. Angın 

Kütahya 
M. Er soy 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/114 
Karar No. : 8 

Millet Meclisi Başkanlığına 

29 . 1 . 1970 

Tetkiki bus'usıu Komisyonumuzla 'havale buyurulan (Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında ya
rarlı hizmetleri geçen dört faiışiye vaıtanıi hizime't terfilibdnden aylık bağlanması hakkında kamın ta
sarısı) nı ve ön havalesi uyarınca Maliye Komisyonunca düzenlenen rapor ilgililerin hazır bulun
duğu oitlunumdia görüşüldü; 

Millî Emnfiyelt hizmetlerimde 1938 yılından! itibaren gerek yurt içinde ve gerfekse yurt dışında 
gizdi faaıliyetlleırde aktif olarak ıçalışıip, yararlı hizmetlerde bulunan hailen hd'çbiir gellini bıu'lunımıyan 
72 yaşındaki İsmail özlkiul'ıa vatanii 'hizmet tertibindan ayda 500 lıira aylık (b'ağlıanmiaisı; 
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Verilen vazifenin ifası ısıraısmda vurulup .aldığı yaraların tesiriyle görev ifa ettiği memleketlin 
hapishanesinde vefat etmıiş bulunan Kırklareüli - Vize ilçesinle bağlı Küçükyayla köyünden İsmail 
Karasu'nun hiçbir geliri bulıuntouyan 66 yaşındaki eşi Hacer Karasu'ya valtani hizmelt tertibinden 
•ayda 500 lira aylık bağlanması; 

Sariye'ile Millî Emniyet hizmetleri ;ile ilgili bir görevde çalışırken, 9 . 5 . 1961 tarihinde Şam'da 
yakalanılarak 10 yıl ağır hapse mahkûm edilen, bir yıldan fazla süren tutukluluk devresinden son
ra Hükümetimizce Suriyeli 'bir siyasi mahkûmla mübadelesi temlin edilerek yurda götürülen mad
di ve mânevi bir çöküntüye duçar bulunan Seniha Yediç'e vatani hizmet tertibinden hayatta bu
lunduğu sürece ayda 500 lira aylık bağlanması; 

1935 - 1946 yılları arasında Millî Emniyet hizmetlerinde büyük ölçüde yararlı hizmetler ifa 
eden Ahıiska - 1808 doğumlu Ayvaz Uıljultiaş'a çok yaşlı, hasta ve muhtaç durumda 'bulunması ha-
saJbiyle hayatitia bulunduğu sürece vatani hizmet tertibinden ayda 500 lira <aylılk bağlanması; 

Hakkındaki tasarı, üzerinde vâki görüşımeler sonucu aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Raş-

kanhğ'a sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Boyar 

'Ankara 
T. Toker 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

Başkanvekili 
[Rize 

E. T. Akçal 

Bolu 
H. 1. Cop 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. G. Fersoy 

Ordu 
K. Şen soy 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
Söz hakkım (mahfuzdur. 

K. Demir 
Eskişehir 

M. t. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bülünaınıadı. 
Sivas 

M. Timisi 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

A. Karahdsar 
H. Dinçer 

imzada bulunamadı. 
(Burdur 

İV. Yavuzkan 

Hatay 
B. Özkan 

Kaataımoıiu 
tÖ". Tosyalı 

Tokat 
/ . H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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•HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Emniyet hizmetleri teışkilâtında yararlı 
hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun 

(tasarısı 

MADDE 1. — Millî Emniyet hizmetleri em
rinde yararlı hizmetleri .geçen ilişik listede kim
likleri yazılı -dört kişiye, hayatta bulundukları 
sürece vatani hizmet tertibinden (500) beş yüz 
er lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — 13u kanun yayımımı takibe-
den ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

29 . İ l . 1969 
Devlet Baltanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı 

Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Oülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Başkanı 
a. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN METNİ 
Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında yararlı 
hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDİ] 1. — Tasarımın 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ııcü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. Kılıç 8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Cevheri II. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
T. Kapanh II. Özalp 

Gençlik ve Spor Balkanı ' 
/ . Sezgin 

Adı ve Sovadı 

(Hükümetin teMlifdne bağlı liste) 

Baba adı Doğum Yeri Doğum Tarihi 

İsmail Özkul 
Ilacer Karasu 
Seniha Yediç. 

Ayvaz Ulutaş 

Bektir' 
Süleyman 
Aslanbcy 
Er gök 
İbrahim 

Trabzon 
Petriç (Yunanistan) 
Şam 

Ahiska (Kafkasya) 

1312 
1318 
1339 

1308 

(Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı cetvel) 

Cetvel 

Tasarıya bağlı (liste) aynen kabul edilmiştir. 

mmm 
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Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İktisadi ve Ticari İlimler akademileri kadro kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /184) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 961/509 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri kadro ka
nunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demir el 
Başbakan 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kadro kanunu tasarısı 

GEREKÇE 

30 Nisan 1969 tarih ve 1169 sayılı Kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin bünye 
ve işleyişlerinde değişiklikler yapılmış, tüzel kişiliği haiz katma bütçeli yüksek öğretim kurumla
rı haline gelmişlerdir. 

58 sayılı Kanun ve buna ek 910 sayılı Kanunla alınan kadrolar, bu kurumların ihtiyacını kar
şılamaktan çok uzak olduğu gibi, 1169 sayılı Kanunun ruhuna uygun bir çalışma düzenine girme
lerine de imkân vermesi mümkün değildir. 

Akademilere tanınan tüzel kişilik ve bilimsel özerklik sorumluluğu yanında gece öğretimi gö
revinin devamı, öğretim üyeleri yardımcıları ve memur kadrolarının artırılmasını zorunlu kıl
mıştır. 03u sebeple ekli tasarının biran evvel kanunlaşması zaruridir. 

Bu kadrolar düzenlenirken akademilerde halen çalışanların durumları göz önüne alınmış ve 
mevcut kadrolara çok zaruri olan ilâveler yapılmıştır. 

Kanunun tümü ile istenilen kadroların bir yıllık malî portesi ı(16 704 942) liradır, 
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MALÎ PORTE 

(1) SAYILI CETVEL 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Görevin 
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çeşidi 

l* 
:© 
05 
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PH 

+3 
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05 
• rH 

4-â 

5 o 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 100 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Aded 

2 
3 
6 
10 
10 
11 

8 
10 
10 
10 

10 
10 
15 
15 

2 
3 
3 
4 

1 
1 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
5 

Aylık 
tutarı 

4 000 
5 250 
9 000 
12 500 
11 000 
10 450 

8 800 
9 500 
8 000 
7 000 

7 000 
6 000 
•7 500 
6 750 

3 000 
3 750 
3 300 
3 800 

1 250 
1 100 
1 600 
2 100 
1 800 
2 500 
2 250 
2 000 
1 750 

Genel toplam 

Toplam 

52 200 

33 300 

27 250 

13 850 

16 350 

142 950 

Bir aylığı 

Bir yıllığı 
% 35 zam 
% 14 emekli 
% 10 avans 
% 15 avans 
Prof. tazminatı 
Doçent tazminatı 
Asistan tazminatı 

Toplam 

Yıllık tutar 
Yıllık tazminat 

142 950 

1 715 400 
600 390 
240 156 
104 040 
101 244 

1 008 000 
684 000 
600 000 

5 053 230 

2 761 230 
2 292 000 

5 053 230 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 216) 
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MALI PORTE 

(1) SAYILI CETVEL 

îstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

* Aylık 
Görevin çeşidi Aylık Aded tutarı Toplam 
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2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

4 
7 
6 
7 
10 

8 000 
12 250 
9 000 
8 750 
11 000 
7 600 

100 
950 
800 
700 

5 5 500 
10 9 500 
10 8 000 
5 3 500 

700 
600 
500 
450 

10 7 000 
10 6 000 
10 5 000 
15 6 750 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

2 3 000 
3 3 750 
3 3 330 
4 3 800 

1 250 
1 100 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

250 
100 
600 
100 
800 
500 
250 
000 
750 

56 600 

26 500 

24 750 

13 850 

16 350 

Bir aylık 

Yıllık tutar 
Yıllık tazminat 

138 050 

Bir yıllık 
% 35 zam 
% 14 emekli 
% 10 avans 
% 15 avans 
Prof. tazminatı 
Doçent tazminatı 
Asistan tazminatı 

Genel toplam 

. 1 656 600 
579 810 
231 924 
105 360 
75 375 

1 008 000 
540 000 
540 000 

4 737 069 

2 649 069 
2 088 000 

Toplam : 4 737 069 

Genel toplam 138 050 
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MALÎ PORTE 

(1) SAYILI CETVEL 

Eskişehir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 

Aylık 
Görevin çeşidi Aylık Aded tutarı Toplam 
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2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 100 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

1 
2 
5 
10 
10 
2 

5 
10 
10 
5 

10 
10 
10 
15 

3 
3 
4 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
5 

2 000 
3 500 
7 500 
12 500 
11 000 
1 900 

5 500 
9 500 
8 000 
3 500 

7 000 
6 000 
5 000 
6 750 

3 750 
3 300 
3 800 

1 250 
1 100 
1 600 
1 400 
1 200 
1 500 
1 800 
1 600 
1 750 

Genel toplam 

38 400 

26 500 

24 750 

10 850 

13 -200 

113 700 

Bir aylık 

Bir yıllık 
% 35 zam 
% 14 emekli 
% 10 avans 
% 15 avans 
Prof. tazminatı 
Doçent tazminatı : 
Asistan tazminatı 

Toplam 

Yıllık tutar 
Yıllık tazminat 

Toplam 

113 700 

1 364 400 

3 

2 
1 

: 3 

477 540 
191 016 
79 920 
70 650 
720 000 
540 000 
540 000 

983 526 

183 526 
800 000 

983 526 

M. Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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MALÎ PORTE 

(1) SAYILI CETVEL 

Adana tktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 

Görevin 

• rH 

ı — 1 

4 . 

ğr
et

 

O 

^ 

ı - l 

^4 

öğ
re

tim
 

ya
rd

ım
eı

h 

ffl 

S-l 

ı-H 

g 
O 

çeşidi 

*H 
: 0 

«M 
O 

^ 

ti 

O 
Q 

ti 

*03 

ti 

43 
44 
Q 

Aylık 

2 000 
X 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 100 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Aded 

1 
2 
2 
5 
5 
4 

5 
5 
5 
7 

5 
5 

10 
10 

3 
3 
4 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
5 

Aylık 
tutarı 

2 000 
3 500 
3 000 
6 250 
5 500 
3 800 

5. 500 
4 750 
4 000 
4 900 

3; 500 
3 000 
5 000 
4 500 

3 750 
3 300 
3 800 

1 250 
1 100 
1 600 
1 400 

600 
1 000 
1 800 
1 600 
1 750 

Genel toplam 

Toplam 

24 050 

19 150 

16 000 

10 

12 

82 

850 

100 

150 

Bir aylık 

Bir yıllık 
% 35 zam 
% 14 emekli 
o//) 10 s\ van«i 
/ C -l~\J Cif V GilJ . t3' 

% 15 avans 
Prof. tazminatı 
Doçent tazminatı 
Asistan tazminatı 

Toplam 

-

Yıllık tutar : 
Yıllık tazminat 

Toplam : 

82 150 

985 800 
345 030 
138 012 
58 200-
50 475 

456 000 
396 000 
380 000 

2 789 517 

1 577 517 
1 212 000 

2 789 517 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 26) 



MALÎ FOBTE 

(2) SAYILI CETVEL 

Ek görev kadroları 

Akademi Görevin çeşidi 

ANKARA 
Ik. ive Tic. II. Aka. 

İSTANBUL 
Ik. iv© Tic. il. Aka. 

ESKİŞEHİR 
Ik. ve Tic. II. Aka. 

ADANA 
Ik. <ve Tic. H. Aka. 

Akademi Balkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
IjâJbora'tuvar Şefi 

Akademi Balkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
LâJbora'tıuvar Şefi 

Akademi Başjkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâlboratuivar Şefi 

Akademi Balkanı 
Başkan Yardımcusı 
Enstitü Müdürü 
Lâ/boratulvar Şefi 

Ücret 

400 
, 300 

'300 
300 

400 
'300 
300 
'300 

400 
300 
300 
300 

400 
'300 
300 
300 

Aded 

1 
3 
5 
1 

1 
3 
3 
3 

1 
3 
5 
2 

1 
3 
2 
1 

Aylık 
Itultar 

400 
900 

1 500 
1300 

400 
900 
900 
900 

400 
900 

1 500 
'600 

400 
900 
1600 

,300 

Toplam 

13 100 

13 100 

'3 400 

2 000 

Genel totplaım 

Yıllık 
tutar 

37 200 

37 200 

40 800 

26 400 

141 600 

M. Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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MALÎ PORTE 

(3) SAYILI CETVEL 

58 ve 910 sayılı kanunlarda İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine aidolup 
kaldırılan kadrolar 

Görevin çeşidi 

• rH 

S ı-H 

S 
•S 

A
) 

öğ
re

t 
1 sı

la
n 

.9 a . 

ğr
et

 
ar

dı
. 

O £> 

PQ 

i • 
(T) S 
^ 
ü 

rH 
:0 
•8 O 
(H 
rH 

Ö 
<D 
ün 
O Q 

'1 

rH 
:0 
r^ 

hH 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 
700 

1 500 
1 250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Aded 

4 
9 
18 
23 
26 
33 

22 
22 
23 

16 
16 
21 
21 

1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
7 
7 
9 
10 
11 
11 

Genel 

Aylık 
tutarı 

8 000 
15 750 
27 000 
28 750 
28 600 
21 850 

20 900 
17 600 
16 100 

11 200 
9 600 
10 500 
9 450 

1 100 
950 
800 
700 

1 500 
1 250 
950 

5 600 
4 900 
5 400 
5 000 
4 950 
4 400 

toplam 

Toplara 

129 950 

54 600 

40 750 

3 550 

33 950 

262 800 

Bir aylık 

Bir yıllık 
% 35 zam 
% 14 emekli 
°/o 10 avans 
% 15 avans 

Toplam 

262 800 

3 153 600 *J A.UU \J\J\J 

1 103 600 
441 504 
187 920 
159 300 

5 045 924 

% 

M. Meclisi (S: Sayısı : 26) 
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MALI PORTE 

(4) SAYILI CETVEL 

58 ve 910 sayılı kanunlarda iktisadi ve Ticari ilimler akademilerine aidolup kaldınlan kadrolar 

Aylık Yıllık 
öördvin ıçeşidi Ücret Aded ıtuitar Toplam tutar 

Reis 
Reis Yardımcısı 
» ti 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 

»t 1»! 

Enstitü 'Müdürü 
Dâıboratuvar Şefi 

40O 
300 
İ250' 
400 
300 
250 
300 
250 

4 
4 
4 
1 
2 
2 

15 
5 

il '600 
1 200 
11 000 

400 
600 
500 

4 !50O 
1 260 

n 050 1312 600 

»132 600 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2.6) 



o 

O 

O 
10 

o o o 
O 
155 
OO 

f 
c3 

t » 

o o o o o 
O iO O ı© O 
O t - LO ça as 
0 0 CO H H 5 5 

C Q ğ ^ 

ö o 8 8 O 
O 

O T-H 

O o o »o 
I D g l O l S l Ç O r H N l O C D l O O İ T f 
Ç < I T H T — 1 ' r H r H T — I H ' rH ı—i i—I 

° 2 KO O 

CO " ^ 

o O 
QO r-t 

£3 CÖ 

O 
O 2 S ^ O O o 

oo £ - yo 
o 
05 

r ^ 

^ i lO H ft ffi co co co 
(M rH r-i 

T*İ C5 C i - * T # r j i 
H H N CO 

CO " ^ o 
(M 

U S 
OH 

• — I 

a 

<o3 

fi 
o 

•s 

• ^ Oî ÇO CO Cû ÇO 
H N İN CO 

N N 0 0 CC O 
C3 W Ç3 T-i T-t <M OJ 

C~ t - Os O r-H 

OO ^ ffi N l O ı û M LO LO ^ O i d W m 
H H o : n ğ M m ç o ? j c o c ö ^ i o 

• ^ M (N CO ' t f T*I Ci LO oo oo O 
r l H ı-i (M 

O o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
l A O ı Ö O i A O ı f t O O O O O i O O i L A O ı A O O O ı r a O ı f t O O O O L O O i f t 
^ i n Ş H O ) H 3 ) » l > t ! - f f l W 5 T ) * l O ' J 5 I H G i ( f i l > l ( J f J H i S i C İ 0 l > t Û i n ^ ^ C i 

e 
*> 
-•O 

J O S ^ J O J J ^ua5o(j n-B^STsy ( jo^&rj) 
u^ra^tiîfOı 

ikiapür). T H I ^ J S Q I ( y 
u-Biıaraıpj'BiC ra,ıq.8jŞQı (gı 

JB^Jtıniöj\[i ( Q 



— 10 — 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/184 
Karar No. : 15 

23 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
kadro kanunu tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzda benimsenmiş ve metin 
ekli cetvellerle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdii gereğince Başkanlığa sunulur. 
Bu karar için 

Başkanvekili ve Sözcü 
Uşak Ankara, Afyon Çanakkale 

F. Uğrastzoğlu M. Maden II. Hamamcıoğlu Z. Gülsen 

Çorum 
K. Demirer 

Nevşehir 
/ / . Başer 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

Trabzon 
M. Arslantürk 

Kocaeli 
S. Yahşi 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Konya 
T. Y. öztuna 

İmzada bulunamadı 
Yozgat 

1 Kapısız 
İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/184 
Karm No. : 12 

Bütge Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

29 . 1 . 1970 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan ((İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
kadro kanunu tasarısı) nı ve önceden havale edilmiş olduğu Millî Eğitim Komisyonu raporu, 
Millî Eğitim (Bakanı, (Akademi başkanları ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı oturumda 
görüşüldü; 

1169 sayılı (Kanun gereğince İktisadi ve Ticari İlimler (Akademileri bilimsel özerkliği ve tüzel 
kişiliği haiz katma bütçeli yüksek öğretim kurumları olmuşlardır. 1169 sayılı (Kanun, Akade
milerde bünye ve işleyiş bakımından değişiklikler yapmıştır. 

Muhtelif zamanlarda Akademiler hakkında çıkarılmış kanunlarla alınmış bulunan kadrolar, 
yeni bir şekle bürünmüş olan akademiler için ye'ersiz bir hale gelmiştir. Zira yukarda yazılı ka
nunla artık akademiler yeni çalışma düzeni içine girmiş bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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Bu akademilerden mezun olanların daha iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak gece öğretimi
nin de devam edeceğini dikkate alırsak kadrolarında bir genişleme olması tabiîdir. Bu maksatla 
hazırlanmış bulunan kanun tasarısının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiş ve tasarı bağlı cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve öenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Boyar 

Ankara 
T. Toker 

Edirne 
M. Harmanctoğlu 

içel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Başkanvekili 
'Rize 

E. T. Akçal 

Bolu 
H. 1. Cop 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
Söz (hakkım maihfuzdur. 

K. Demir 
Eskişehir 

M. î. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Sivas 

M. Timisi 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

A. Karahdsar 
H. Dinçer 

İmzada bulunamadı. 
IBurdur 

N. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
\H. Tosyalı 

Tokaıt 
/. H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri kadro 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İktisadi vo Ticari İllimler 
Abademlilerinin kuruluş kadroları baığlı (1) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2, — iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri ek görev tazminatı kadroları bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş kadroları ile merkez kuruluşu,1 ve görev
leri hakkında 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 4926' sayılı Kanuna bağlı İk
tisadi ve 'Ticari İlimler Akademilerine ait kad
rolarda değişiklik yapılmasına 'dair 7334 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelleri kaldıran 58 sa
yılı Kanuna bağlı (2) ve (4). sayılı cetveller
deki ve 58 sayılı Kanuna ek 910 sayılı/ Kanun
daki (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilen İktisa
di ve Ticari İlimler Akademisine ait bu kanuna 
bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilen 
kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri kadrolarında görevli bulunan
lardan kadro, aylık ve unvanları değiştiril
memiş olanların yeniden tâyinlerine lüzum 
olmayıp müktesep aycıklarının: ve tazminatla
rının verilmesine devam olunur. 

Kadro, »aylık ve unvanları değişen görev
lilerin tâyinleri, Profesörler Kurulu kararı ve 
Akademi 'Başkanının teklifi üzerime Millî 
Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

>MADDE 4. — Bu Kanun yayımlandığı ayı 
takibeden ayın sonuncu günü yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

16 . 1 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
İT. Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

BÜTÇE' P I i İ N KOMİSYONU METNİ 

İktisadi ve. Ticari tümle* Ak&dmıüem krârct 
kanıuuit taaarm 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MAJ>DE 2.. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MABUDE 3: — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

M. Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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(Hükümetin teklifi) 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Günn. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi ©takanı 

8. Kılıç 
-Turizm -ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapardı 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Oülez 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. i)zkan 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

İmar ve İdkân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

•M, Meclisi S. Sayısı : 26) 
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D. Görevin çeşitli 

(Tasarıya bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 

4 
5 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi 

A) Öğret 
Profesör 

» 
» 
» 
»' 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

B) 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Öğretim 

im üyeleri 
2 
3 
6 

10 
10 
11 

8 
10 
10 
10 

yardımcıları 

C) Memurlar 

Genel 'Sekreter 
Kütüphane Müdürü (Yüksek 
öğrenim yapmış) 
Büro Şefi 

» » 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

^ 

10 
10 
15 
15 

2 
3 
3 
4 

1 

1 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
5 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 100 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 

4 
5 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi 

A) Öğretim üyeleri 
Ord. Profesör 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

B) 

Asistan 
» 

•» 
Ofcüttmıaın 

» 

2 
2 
7 
ö 
7 

10 
8 
5 

10 
10 

5 

Öğretim yardımcıları 

C) Memurlar 

Genel 'Sekreter 
Kütüphane Müdürü (Yüksek 
öğrenim yapmış) 
Büro Şelfi 

» » 
Ayniyat S'aytmanı 
Memur 

» 
» 
» 
>y 

10 
10 
10 
15 

2 
3 
3 
4 

1 

1 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
5 
5 

2 000 
2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 100 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2)6) 
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1 
2 
3 
4 
•5 

6 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

30 
11 
4 
5 
6 

4 
5 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Eskişehir İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 

A) Öğretim üyeleri 

Ord. Profesör 
Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

B) Öğretim yardımcıları 

•Asistan 

» 
» 

Okutman 
» 

C) Memurlar 

Genel Sekreter 
[Kütüphane Müdürü (Yük. 
öğ. görmüş) 
Büro şefi 

> » 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
2 
5 

10 
10 

2 
5 

10 
10 
5 

10 
10 
10 
15 
3 
3 
4 

1 

1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
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Yıllık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 100 
800 
700 
700 
600 
600 
450 
400 
350 

D. 

_L 

2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
4 
r 
O 

6 

4 
5 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Gör'evin çeşidi 

Adana İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 

A) Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

B) Öğretim yardımcıları 

Asistan 

» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

C) Memurlar 

Genel Sekreter 
Kütüphane Müdürü 
Büro Şefi 

» » 
Ayniyat Saymanı 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aded Aylık 

1 
2 
2 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
7 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 

5 
5 

10 
10 
3 
3 
4 

700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
5 

1 250 
1 100 

800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
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(2) Sayılı cetvel 

Ek görev kadroları 

Görevin Çeşidi Adeti Ücret 

Ankara iktisadi ve Ticari ilimler akademisi 

Akadeımi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

istanbul iktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

400 
300 
300 
300 

1 
3 
3 
3 

400 
300 
300 
300 

Görevin- Çeşidi Aded Ücret 

Eskişehir İktisadi ve' Ticari 
ilimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

Adana iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi 

Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

1 
3 
5 
2 

40Ü 
300 
800 
300 

1 
3 

ı 

40CI 
300 
300 
300 

D. 

9 
10 

(3) Sayılı Cetvel 

(Kaldırılan kadrolar) 

Görevin Ç eşidi ı 

İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademileri 

Ord. Profesör 
Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

AsifAtan 
» 
» 

İded 

4 
9 

18 
23 
26 
33 
11 
22 
22 
23 
16 
16 
21 

Aylık 

2 000 
1 75Ö 
1 500 
1 250 
1 100 

95Q( 
1 100 

950 
800 
700 
700 
60d 
500 

D. 

11 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
7 
9 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Asistan 
Lektör 

» 
» 
» 

Tercüman 
Genel Sekreter 
Kütüphane Şefi 
Kalem Şefi 
Sayman 
Ayniyat Saymanı 
Kütüphane Memuru 
Kâtip 

» 
» 
» 

Sayı 

21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
7 
2 
2 

10 
11 
11 

Aylık 

450 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 250 

950 
800 
700 
600 
800 
600 
500 
450 
400 
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Görevin Çeşidi 

(4) Sayılı Cetvel 

(Kaldırılan ek görev kadrolar) 

Aded Ücret Görevin Çeşidi 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 

Reis 
Reis Yardımcısı 
Reis Yardımcısı 

400 
300 
250 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

Aded 

1 
2 
2 

15 
5 

Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı 
cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2), (3) ve (4) sayılı 
cetveller aynen ıkalral edi'lmistir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 26) 





Dönem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 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 ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /171) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 14 . 1 . 1970 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 899/320 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «7344 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanu
nunun birinci ve yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna dört ek madde 
eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ve 
eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

8 . 5 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1169 sayılı Kanunla, iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demilerinin bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliği haiz akademik kurumlar olduğu ve bir tek 
katma bütçe ile idare edilmeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr kanuna ait tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki müzakereleri sırasında 
katma bütçenin hazırlanması ve aynı kanunla birlikte katma bütçe kanununun yürürlüğe konulması 
mümkün olamadığından,tatbikatta güçlükler meydana gelmiş; mevcut kadroların uygulanmasına 

ve 1969 yılı bütçesinin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
için konulmuş bulunan ödeneklerin harcanmasına devam edilip edilmiyeceği konusunda say
manlıklarca tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 

Bu kanun tasarısı tatbikatta beliren güçlükleri ve tereddütleri gidermek ve bu arada bir 
süre sonra ihtiyaç duyulacak muhasebe teşkd lâtma ait kadroları ihdas etmek için hazırlan
mıştır. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23 .1 .1970 

Esas No: 1/171 
Karar No: 14 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun 1 nci ve 21 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek mad
de eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasıarısı, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca benimsenmiş ve 
tasarı metni ve ekli cetvellerle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdii gereğince Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu karar için Başkanvekili ve Sözcü 
Uşak Milletvekili Ankara Afyon K. 

Fahri TJğrasızoğlu Mustafa Maden IJamdi Hamamcıoğlu 

Çanakkale Çorum Kayseri Kocaeli 
Zekiye Gülsen Kemal Demir Tufan Doğan Avşargil Sabri Yah§i 

Konya Nevşehir , Trabzion Yozgat 
Tahsin Yılmaz Öztuna Hüsamettin Başer Mehmet Arslantürh İsmet Kapısız 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Niğdo 

'Söz hakkım mahfuzdur 
Nuri Kodamanoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 29 . 1 . 1970 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/171 
Karar No. : 11 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (7334 sayılı İktisadi ve ITicari İlimler Akademileri Kanu
nunun birinci ve yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde ek
lenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı) mı ve evvelce hava
le edilmiş olduğu İMillî Eğitim Komisyonunca tasarı üzerine düzenlenen rapor, Millî Eğitim 
Bakanı, Akademi başkanları ve (Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları oturumda görü
şüldü ;• 

M. Meclisi (S. Sayısı : 28) 
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Yukarıda tarih ve numarası yazılı kanun ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, bilimsel 
özerkliği ve tüzel kişiliği haiz birer akademik kurum haline getirilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle ekonomik hayatımızda önemli bir yer işgal eden akademiler, yine aynı kanunla katma büt
çeli idareler haline gelmişler, bu itibarla bütçelerini müstakil olarak hazırlamak zorunluğu orta
ya çıkmıştır. Halbuki 1970 yılı bütçelerini hazırladıklarında mevcut kadrolarının halen Millî 
Eğitim Bakanlığı Teşkilât kanunları içinde olması; ödeneklerinin de Millî Eğitim Bakanlığınca 
ödenmesi gibi bir vakıayı ortaya çıkarmış olduğundan birtakım zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Bütçelerinin hazırlanması, uygulanması ve kesinhesaplarmm çıkarılması ve muhasebe hizmet
lerini yürütecek elemanlara da ihtiyaç duyulduğundan bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış 
bulunan kanun tasarısının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp, maddelerin görüşülmesine 
geçilmiş ve tasarı bağlı cetveliyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
T. Toker 

Edirne 
M. Earmancıoğlu 

İçel 
E. C. Okyayuz 

Manisa 
E. Okçu 

Trabzon 
A. R. üzuner 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
E. t Cop 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 
^ 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 
Eskişehir 

M. 1. Angt 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Sivas 

M. Timisi 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

A. Karahisar 
H. Dinçer 

İmzada bulunamadı. 
(Burdur 

N. Yavuzkan 

Hatay 
E. Özkan 

Kastamonu 
E. Tosyalı 

Tokat 
1. E. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 28) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Kanununun birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 
madjde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihlî ve 

1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Muhasebe Teşkilâtına ait kadrolar ili
şik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
larda görevi emdirilecek memurlar Maliye Ba
kanlığımca tâyin olunur. Görevleri Maliye Ba
kanlığımca düzenlenecek bir yönetmelikte belir
tilir. 

MADDE 2. — 30 . 4 -. 1969 tarihli ve 1169 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici ımadde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri içim : 

a) 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanun 
ile buma ek kanunlarda ihdas edildiği belirtilen 
kadrolardan, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisine tahsis edilmiş olanlar haricolımalk 
üzere diğer kadroların uygulanmasına, bu kad
roların yerlerine yenileri ihdas edilinceye ka
dar, 

b) Yapılacak- harcamaların 1969 yılı Bütçe 
Kanununun Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
ödeneklerle karşılanımasıma ve aynı Bütçe Ka
nununa ekli (D) işaretli cetvelle kabul edilen 
kadroların uygulanımasıına 1969 malî yılı sonuna 
kadar, 

Devam edilir. 

MADDE 3 — Birinci madde hükümleri bu 
kanunum yayımı tarihinde geçici madde hükmü 
ide 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanunun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kamunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunnıa Bakanı 
A. Topaloğlu 

13 . 1 . 1970 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU METNİ 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Kanununun birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 
madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 tarihli 

ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay-
men kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasıarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay-
men kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 28) 
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(Hükümetin teklifi) 

Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakam 
O. Oğuz 

Ticaret Balkanı V. 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakam 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakam 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm, ve Ta. Bakam 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakam 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
t. Ertem 

Çalışma Bakam 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

İmar ve iskân Bakam 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakam 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 'Sayı Aylık 

4 
5 
G 
-6 
8 

10 
9 

(Muhasebe Müdürü 
Sorumlu Sayman 

» » 
Muhasebe Müdür Yardımcısı 
ıŞef 
Memur 
Veznedar 

1 
2 
3 
2 
5 

10 
4 

1 250 
1 100 

950 
950 
700 
500 
600 

Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı cetvel 

CETVEL 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 
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Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Maraş Milletvekili Atillâ İmam oğlu ve 2 arkadaşının, 265 sayılı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile Turizm ve Tanıtma 

ve Plân komisyonları raporları (2 /222) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici madde eklenme
si hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 13 . 1 . 1970 

Maraş Milletvekili Ankara Milletvekili Manisa Senatörü 
A. İmamoğlu T. Cebe A. O. Süersan 

GEREKÇE 

2 . 7 . 1963 tarihli ve 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun yürürlüğe girmesin
den bu yana 7 yıldan az bir süre geçmiş olmasına rağmen kanunun bâzı hükümlerinin yeniden ele 
alınmasının bir ihtiyaç haline gelmiş olduğunu görmekteyiz. 

Nitekim, Bakanlığın hizmetlerinin turizm ve turizmin tanıtmasına inhisar ettirilerek Devlet 
haber hizmetleri ile ilgili görev, yetld ve kadrolarının 4951 sayılı Kanuna istinaden, Başbakanlığa 
alınarak Basın Yayın Genel Müdürlüğü adı altında tedvirine gidilmiş ve bu işler için bir Devlet 
Bakanının görevlendirilmiş olması da bunu göstermektedir. 

Şüphesiz Turizm Bakanlığının reorganizasyonu ve Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün teşkilât
landırılması için gerekli araştırmalar bitirilerek hazırlanacak kanun tasarıları ihtiyaçları tamamen 
karşılamış olacaktır. 

Ancak bu araştırmaların (sonuçlanmasını beklemeden âeil bir ön mesele olarak ele alınması gere
ken husus, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün yurt dışı teşkilâtının bugünkü hizmet imkânsızlığına 
çare bulmaktır. 

Bu maksatla, arz ettiğim kanun teklifini hazırlamış bulunmaktayım. 
Filhakika, Yüksek Meclisin Sayın mdlletvekilleri ve senatörlerinin yakinen bildikleri gibi; 
Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün yurt dışı teşkilâtı hemen hemen tamamen geçici görev yolu 

ile tedvir edilmekte olup, dış teşkilâtın normal atamalarla doldurulması kanunen imkânsızdır. Dış 
(temsilcilikler idari hizmetlerin yükü altında asli görevlerine ayıracak zaman bulamamaktadır. Yurt 
dışı teşkilâtını genişletmek ve büroların sayılarını çoğaltmak mümkün değildir. Turizm ve Tanıtma 
büroları sırf unvanları dölayısiyle, diplomasi muafiyetinden faydalanamamakta, bu yüzden vergi 
mükellefiyet ve kontroluna tabi tutulmakta, tanıtma, malzemesini gümrükten bedelsiz geçirme müş
kül âtiyle karşılaşmakta ve hizmetleri, bu yüzden diğer dış temsilciliklerden daha pahalıya gelmek
tedir. 

Bu durum, 265 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddeleriyle kadro cetvellerindefci iç, dış kadrolar 
tefrikinden ve kadroların dsiımlendirilmesinden doğmaktadır. 

Şöyle iki: 
265 sayılı Kanunda, eski personelin müktesep haklarını saklı tutan ve geçici süre içinde istisnai 

atamalar yapılabilmesine imkân veren geçici 4 ncü maddesi haricoknak üzere, yurt dışı hizmetleri 
Dışişleri Bakanlığının meslek memurluğu sınıfına benzer bir durum getirmek maksadı takibedilmiş-
tir. Yurt dışında hizmet ifası dış hizmet kadrolarına inhisar ettirilmiş, bunlar merkez ve yurt dışın-
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daJki basın müşaviri, basın ataşesi, Yardımcısı, turizm ve tanıtma bürosu müdürü ve yardımcısı 
kadroları olarak ayrılmış ve bu kadrolara girebilmek için önce Ataşe Yardımcısı adayı olarak atan
mak şart kılınmıştır. Kanunun 20 nci maddesinde ataşe yardımcısı adaylarında aranan nitelikler 
Dışişleri Bakanlığının meslek memurluğu için aradığı nitelikler ayarında olduğundan ve bu nitelik
leri haiz olan gençler diplomasi kariyerine girmeyi tercih ettiklerinden Bakanlığın açtığı aday imti
hanlarına yeterli talipler çıkmamış ve 20 nci maddeye istinaden dış kadrolara atamalar yapılama
mış ve kanunda öngörülen sınıf teessüs edememiştir. 

Diğer taraftan dış kadrolara atamayı kolaylaştıran 265 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
süresi sona erince, yurt dışı kadrolarına, bakanlık içinden ve dışardan personel atayabilmek yolu 
da kapanmıştır. 

Nihayet geçici 4 ncü maddenin istisnai hükmünden faydalanılarak yurt dışına utanmış olan per
sonel kanununun 22 nci maddesinde öngörülen yurt dışındaki âzami hizmet ısürelerini bitirdikle
rinden ve tekrar yurt dışına atanmak için yurt içi teşkilâtında 3 yıl çalışmaları şart kılınmış bu
lunduğundan, kadrolariyle yurt dışı teşkilâtta çalıştırılamamaktadır. 

Kanunun, arz ettiğim hükümlerinden doğan dış teşkilâta atama imkânsızlığının giderilmesi için 
teklifimde : 

Kanunun 20 nci maddesine konulan ve uygulanamıyan sınıf esası terk edilmiş, ancak dış hizmet
lere müşavir, ataşe ve ataşe yardımcısı olarak atanabilmelk için yüksek tahsil, lisan bilgisi ve yurt 
içinde iki yıl çalışmış olmak şart kılınmış bu nitelikleri haiz bütün personelin bu kadrolara atana
bilmelerine imkân verilmiş ve 20 nci maddenin uygulanamıyan (adaylık, 30 yaş haddi, ıgenel kültür 
sınavı, staj) hükümleri kaldırılmıştır. 

Dış teşkilâtın ihtiyaca göre genişletilebilmesi için : 
Kadroların serbestçe yurt içinde ve yurt dışında 'kullanılmasına imkân verilmiş ve kadro cetvel

lerinden bunu engelliyen kadro deyimleriyle başaklar kaldırılmıştır. 
Diğer taraftan müşavir, ataşe ve ataşe yardımcılarının kendilerini asil hizmetlerine hasretmele

rine imkân vermek için yurt dışı teşkilâtta hesap, yazı işleri gibi idari hizmetlerde idari memurla
rın çalıştırılmasına imkân verilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma bürolarının isimleri Turizm ve Tanıtma Ataşeliği olarak değiştirilmek ve bü
ro (müdürlüğü yerine Turizm ve Tanıtma Ataşesi deyimi ikame edilmek suretiyle bu hizmetlerin de 
diplomatik muafiyetlerden faydalanması sağlanmıştır. ' . 

Nihayet yurt dışı teşkilâtın derhal işler hale getirilmesi için [gerekli geçici hükme metinde yer 
verilmiştir. 

Teklifimizde ayrıca gazetecilerin Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün dış hizmetlerinde kullanıl
ması konusu, fayda ve mahzurları tartışılan bir ihtiyaç olarak ele alınarak, sağlam esaslara bağlan
mak istenmiştir. 

Filhakika, çok eskiden beri Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün dış teşkilâtında, meslekten gaze
tecilerin görevlendirilmesi yolu açılmış ve bu imkân 265 sayılı Kanunda ıgeçici bir süre için benim
senmiştir. 

Kanaatimizce, meslekten gazetecilerin Basın - Yayınla ilgili yurt dışı tanıtma hizmetlerinde özel
likle basın çevreleriyle ilişkilerin kurulmasında fayda ve kolavlık sağladığı bir gerçektir. Bu hiz
metler için gerekli nitelikleri haiz olan basın mensuplarından dış teşkilâtta faydalanılması ve bu
nun geçici süreli bir atama şekli olmaktan çıkarılması hizmetin icaplarına uygun olur. Aneak, ger
çekçi olmak için basındaki ortalama öğrenim derecesi de göz önünde tutulmalıdır. Bu bakımdan, li
se tahsili, 'gazetecilere yurt dışı teşkilâtında çalışma imkânı sağlanmalıdır. Ancak, hizmetin gerek
tirdiği bir esas olarak ve diğer personelden imtiyazlı durum yaratmamak için bunlara dış teşkilât
ta birinci derecede sorumluluk verilmemeısi gerekir. 

Bu esaslar dâhilinde, gazetecilerin Bakanlık mensunlarivle 'avm şartlara tabı olarak vurt dışı
na atanmasına imkân verilmiş, ancak lise mezunu 'gazetecilerin birinci derecede hizmet sorumluluğu 
verilemeden yurt dışı teşkilâtta görevlendirilebilmesi öngörülmüştür. 

M. Meclisi (8. Sayısı : 43) 
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Mânız gerekçeyle ('265 sayılı Kanuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi) hazırlanmıştır. 

Madde gerekçesi : 
Ek madde 1 — 205 sayılı Kanundaki sınıf esası terk edilerek bunun yerine hizmetin ifası için 

dış teşkilâtta çalışacak personelde aranacak niteliklerin kanunl'a tesbit edilmesi yoluna gidilmiş
tir. Kanunun 20 nci maddesi yerine düzenlenen ek 1 nci maddede, 20 nci maddede öngörülen nitelik
ler turizm ve tanıtma müşaviri, basın müşaviri, turizm ve tanıtma ataşesi, basın ataşesi ve yardım
cıları için muhafaza edilmiş ancak, tatbikatta uygulanamıyan (adaylık, 30 yaş haddi, genel kültür 
sınavı ve staj) hükümleri yeni metne alınmamıştır. 

Şöyle ki : 
a) Bendinde, Devlet Memurlan Kanununa atıfta bulunulmaktadır. 
Ib) Bendinde, 20 nci maddedeki yüksek tahsil şartı aynen muhafaza edilmektedir. 
c) Bendinde 20 nci maddedeki lisan şartı aynen muhafaza edilmekte ancak hizmetin görüle

ceği memleketin dilini bilmek dış atamailar için yeterli sayılmaktadır. 
d) Bendi, 20 nci maddedeki staj yerine yurt içi teşkilâtında bilfiil çalışarak hizmete yatkınlık 

sağlanması esasını koymaktadır. 
Ek madde 2. — Kanunun 22 nci maddesindeki esasları 'almakta ancak, yurt dışındaki âzami hiz

met süresinin idari personel dışında kalan bütün dış temsilciler için uzatılabilmesine imkân ver
mekte ve yurt dışına tekrar atanabilmek için yurt içinde çalışma süresini iki yıla indirmektedir. 

Ek madde 3. — Lise mezunu gazetecilerin yurt dışı teşkilâtta 'çalıştırılabilmesine imkân vermek
te ve bunun için kendilerinde aranacak nitelikleri düzenlemektedir. 

Diğer taraftan lise mezunu gazetecilere yurt dışı teşkilâtta birinci derecede hizmet 'sorumluluğu 
verilmemesi hükme bağlanmaktadır. 

Ek madde 4. — Yurt dışı teşkilâtta müzmin, bir sıkıntının giderilmesi için 'sırf yazı ve hesap 
işleri ile iştigal etmek üzere idari imemurlann görevlendirilmesini ve bunlarda aranacak nitelikleri 
hükme bağlamaktadır. 

idari memurlar hiçbir şetilde müşavirlik, ataşelik ve ataşe yardımcılığı hizmeti göremiyecek, 
münhasıran yazışıma ve hesap işlerini yürüteceklerdir. 

Madde II — Dış teşkilât kadrolarından yukarda arz olunan tıkanıklıklann ^giderilmesi için 265 
sayılı Kanunda ve bu kanuna bağlı cetveldeki bâzı deyim ve barlıkları kaldırmakta bâzı unvanlan 
değiştirmekte ve kanunun 20 ve 22 nci maddelerini ilga etmektedir. 

Geçici madde — Bu madde bugün mevcut kadro boşluklarının acilen doldurulması için konul
muştur ve ilk 6 ay içinde idarenin takdiri asıl olmak kayıt ve şartiyle yurt içi teşkilâtta 2 yıl çalış
ma kaydı aranmaksızın atama yapılabilmesini ve ilk dofa yurt dışına atanacaklar birinci derecede 
hizmet sorumluluğu verilebilmesini öngörmektedir. 

Ayrıca bu madde teklifi ile getirilen yeni hükümler ve ilga edilen maddeler dolayısiyle memur
ların haklarının her hangi bir şekilde zarar görmemesi için, müktesep haiklan saklı tutmaktadır. 

Turizm ve Tanıtına Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 28 . 1 . 1970 
Essa No. : 2/222 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığıımız tarafından komisyonumuza tevdi buyrulan Maraş Milletvekili Atillâ Imamoğ-
lu ve 2 arkadaşının, 2G5 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le tetkik ve müzakere edildi. 
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Teklifin gerekçesi üzerindeki görüşmelerden sonra metninin tetkikine .geçilmiştir. 
'Teklifin 1 nci maddesi içine giren ek madde 3 de (lise mezunu gazeteciler) yerine, yurt dı

şında istihdam eldilecck kimselerin kaliteli eleman olması düşüncesiyle (Yüksek okul mezunu ga
zeteciler) ibaresinin konulması uygun görülmüştür. 

Yine teklifin ek madde 4 kısmında (en az beş yıl) yerine, bu süreyi çok gören Komisyonu
muz (en az iki yıl) ibaresinin konulmasını uygun mütalâa etmiştir. 

'Teklifin 2 nci maddesinde ilâvesi istenilen ve kaJdroları ihtiva eden (2) sayılı cetveldeki de
ğerleri, komisyonumuz yeterli bulmamış, ve bâzı yeni kadrolar da ilâvesi ile yeniden iki sayılı 
cetvelim tanzim edilmesini öngörmüştür. 

Teklifin 3 ncü ımaddesimim 5 nci satırındaki (1 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü,), zaten 
1 nci maddedeki fıkralar (küçük harflerle belirtildiği 'için (1 nci maddenin .c bendi hükmü) olarak 
değiştirilmiştir. 

Teklifin geçici maddesinin 1 nci 'bendinin tamamen metinden çıkarılması uygun görülmüş ve 
geçici madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Geçici madde — Halen Bakanlıkta çalışan personelin 265 'sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanununa müstenMien, iktıiısabettikleri haklar saklıdır.» 

Teklifin diğer maddeleri 1 sayılı cetvelle birlikte aynen ka'bül edilmiştir. 
Plân Komisyonuna havalesi gereğince Yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bolu Kastamonu Sivas 

Ahmet Çakmak Orhan Deniz Enver Akova 

Ankara Bursa Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur Sadrettin Çanga Ali Yılmaz 

İbrahim Cüceoğlu 

izmir Kars Kırklareli 
Nihad Kürşad Osman Yeltekin Hasan Korkut 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

Nuri Kodamanoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/222 

Karar No. : 13 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyuruılan Maraş Milletvekili Atillâ Imamoğlu ve 2 arkadaşınım, (265 
sayılı Turizım ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve 'bir geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun teklfi) Turizm ve Tanıtma Bakanı, Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcıüerânin 
de katıldıkları toplantıda ıgörüşüldü; 

265 sayılı Turizm ve Tanıltımıa Bakanlığının Kuruluş Kamumu, turizm ve turizmin tanıtılması 
görevini Bakanlığa vermiş, bunun yanında haber hizmetleri aksamış bulunmaktadır. Haber hiz
metlerini yürütebilmek için 4951 sayılı Kanuna dayanılarak Başbakanlığa bağlı Basım - Yayın 
Grenel Müdürlüğü kurularak teşkilât bir Devlet Bakanının soTumluluğuna tevdi edilmiştir. Henüz 

Amasya 
Yavuz Acar 

İstanbul 
Hasan Güngör 

Kütahya 
îlhan Ersoy 

2 . 2 . 1970 
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teşkilât kanunundan mahrum buluman teşkilâtın, görevlerini, gerelk yurlt içinde ve gerekse yoınt 
dışında yürütülmesi ieabedeeeğinden teşkilât kanunu çıkıncaya kadar bilhassa yrurt dı§ı teşki
lâtı için gerekli personelin temini bir zaruret haline gelmiştir. t 

Yfiırt dışında görevlendirilecek personelin nitelikleri, latanmaları ve bâzı haklardan faydala
nabilmelerini teminen 265 sayık Kan/unda değiş ikilikler yapılması gerektiğinin lüzumluna gerek 
Tfuriz'm ve Tanıtma Bakanı ve gerekse Devlelî Bakanı geniş bilgiler sunmuş, Komisyon yeteri 
kadar aydınlığa kavuşmuş olduğundan, maddelerin müzakeresine geçilmişjtir. 

Birinci maddeye bağlı 1 inci ek mıaddenim (b) bendi, Edebiyalt fakültelerinden veya bağlı 
enstitülerinden mezun olacakların da böyle bir göreve atanmalarını sağlamak: ve maddeyi açık
lığa ikaviuıturmak için yeniden düzenılennıostir. 

(c) bendinde ise yapılacak imtihanlarda imtihan kumlunda üniversite üyelerinin ekseriyet
te olmalarını sağlamak için madde yeniden düzenlenımiştâr. 

Ek madde 3 de, yüksek öğrenim yapmış olanların basın ataşeliğin/e, lise mezunlarıuııaı da ba
sın ataşe yardımcılklarına atanabilecelderini hülkme bağlamak .gayesiyle madde yeniden dü-
zenlefnımiştir. 

Ek madde 4, Bakanlık teşkilâtında çalışan idari personelin de yurt dışındaki görevlere taltıan-
mıalannı, orada kalış müddetlerini teshit bakımından madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4 ise, maddeyi daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturmak için yeniden düzenlenmiştir. 
Geçici madde de 6 ay içinde yapılacak atamaların nerelere olacağını ve atanma görevinin süre

sini belirtmek için madde yeniden düzenlenmiştir. Teklifteki madde numaraları Romen rakamları 
ile yazılmış olduğundan kanunlarımızdaki sıra sayıları şekline getirilerek, teklif bu değişik şekli 
ile bağlı cetvelleri ise aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

imzada bulunamadı 

İçel 
C. Okyayuz 

imzada bulunamadı 

Tokat 
t. E. Bak% 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kastamonu 
H. Tosyah 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. B. Uzuner 

Bolu 
iSöz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Eskişehir 
M. t. Ang% 

Manisa 
H. Okçu 

Uşak 
0. Dengi» 

Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV". Yavuzkan 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Özkan 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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Maraş Milletvekili Atillâ 
îmamoğlu ve iki arkada

şının teklifi 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş mad
de ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 265 sayılı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. -^ Yurt dışı 
teşkilâtına Basın Müşaviri, 
Turizm ve Tanıtma Müşaviri, 
Basm Ataşesi, Turizm ve Ta
nıtma Ataşesi, Basın Ataşe 
Yardımcısı veya Turizm ve 
Tanıtma Ataşe Yardımcısı ola
rak atanacakların : 

a) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 48 nci mad
desinde yazılı şartları haiz ol
maları, 

b) Ekonomik veya sosyal 
ilimler veya turizm veya haber
cilik ile ilgili olduğu bakanlık
ça kabul edilip öğrenim dere
cesinin yüksek olduğu Millî 
Eğitim Bakanlığınca tasdik 
olunan fakülte veya yüksek 
okullardan mezun olmaları, 

c) İngilizce, Fransızca, Al
manca dillerinden birini veya 
hizmetin görüleceği memleke
tin dilini okuyup yazmaya ve 
konuşmaya muktedir oldukla
rını, hazırlanacak bir yönetme
lik .gereğince, ilgili üniversite 
öğretim üyelerinin de katıla
cakları bir kurulda verecekleri 
sınavla tevsik etmeleri, 

d) Yurt dışı göreve tâyinin
den önce en az iki yıl müddetle 
aralıksız olarak bakanlık mer
kez veya yurt içi teşkilâtında 
çalışmış bulunmaları şarttır. 

Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun değiştirişi 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş mad
de ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

. EK MADDE 1. — Aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş mad
de ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

EK MADDE 1. — Yurt dışı 
teşkilâtına Basm Müşaviri, Tu
rizm ve Tanıtma Müşaviri, Ba
sın Ataşesi, Turizm ve Tanıtma 
Ataşesi, Basm Ataşe Yardımcısı 
veya Turizm ve Tanıtma Ataşe 
Yardımcısı olarak atanacakla
rın : 

a) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 48 nci madde
sinde yazılı şartları haiz olma
ları, 

b) Ekonomik veya sosyal 
veya edebî ilimler veya turizm 
veya Habercilik ile ilgili ol
duğu Bakanlıkça kabul edilip 
öğretim derecesinin yüksek ol
duğu Millî Eğitim Bakanlığınca 
tasdik olunan fakülte ve yük
sek okullardan mezun olmala
rı, 

c) İngilizce, Pransızce, Al
manca dillerinden birini veya 
hizmetin görüleceği memleketin 
dilini okuyup yazmaya ve ko
nuşmaya muktedir olduklarını, 
hazırlanacak bir yönetmelik ge
reğince ilgili üniversite öğre
tim üyelerüıin çoğunlukta bu
lundukları bir kurulda verecek
leri bir sınavda tevsik etmele
ri, 

d) Yurt dışı göreve tâyinin
den önce en az iki yıl müddetle 
aralıksız olarak Bakanlık mer
kez veya yurt içi teşkilâtında 
çalışmış bulunmaları şarttır. 
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(Teklif) 

EK MADDE 2. — Dış teşki
lâta atananlar yurt dışında her 
defasında dört yıl kalabilirler. 
Yurt dışındaki görevlerin yeri
ne getirilebilmesi için zaruret 
halinde bu» süre bir yıl daha 
uzatılabilir. 

Yeniden yurt dışına atanabil
mek için bakanlık merkez veya 
yurt içi teşkilâtında en az iki 
yıl çalışmış olmak şarttır. 

EK MADDE 3. — Ek 1 nci 
maddenin a, e, d sayılı bend-
lerindeki şartları haiz olmakla 
beraber, beş yıl süreyle bilfiil 
gazetecilik yaptıkları ve ara
lıksız olarak aynı müddet sarı 
basın kartı taşıdıkları bakan
lıkça sabit olan lise mezunu 
gazeteciler yurt dışı teşkilâtı
nın basın ataşeliklerine ve yar
dımcılıklarına atanabilirler. * 

EK MADDE 4. — Bakanlık
ta en az beş yıl hizmet etmiş 
bulunan memurlar yurt dışı 
teşkilâtı idari memurluklarına 
atanabilirler. Bunların atanma* 
şartları ayrı bir yönetmelikle 
tesbit edilir. 

idari memurlar hiçbir şekil
de ataşe yardımcılığı ve daha 
yüksek görevleri yapamazlar. 
Bu görevleri tedvir veya bu 
görevlere vekâlet edemezler. 

İdari memurların yurt dışın
daki hizmet süreleri en çok 
dört yıldır. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele, 
265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa-

(Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun değiştirişi) 

EK MADDE 2. — Aynen ka
bul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Ek birinci 
maddenin a, c, d sayılı bendle-
rindeki şartları haiz olmakla 
beraber, beş yıl süre ile bilfiil 
gazetecilik yaptıkları ve ara
lıksız olarak aynı müddet sarı 
basın kartı taşıdıkları Bakan
lıkça sabit olan yüksek okul 
mezunu gazeteciler yurt dışı 
teşkilâtının basın ataşeliklerine 
ve yardımcılıklarına atanabilir
ler. 

EK MADDE 4. — Bakanlık
ta en az iki yıl hizmet etmiş 
bulunan memurlar yurt dışı teş
kilâtı idari memurluklarına ata
nabilirler. Bunların atanma 
şartları ayrı bir yönetmelikle 
tesbit edilir. 

îdari memurlar hiçbir şekil
de ataşe yardımcılığı ve daha 
yüksek görevleri yapamazlar. 
Bu görevleri tedvir veya bu 
görevlere vekâlet edemezler. 

îdari memurların yurt dışın
daki hizmet süreleri en çok dört 
yıldır. 

MADDE 2. — 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 43) 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi) 

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

EK MADDE 3. — Ek 1 nci 
maddenin a, c, d bendlerin-
deki şartları haiz olmakla be
raber, beş yıl süre ile bilfiil ga
zetecilik yaptıkları ve aralıksız 
olarak aynı süre sarı basın kartı 
taşıdıkları Bakanlıkça sabit 
olan lise mezunu gazeteciler 
yurt dışı teşkilâtına basın ata
şe yardımcısı olarak atanabilir
ler. 

Aynı şartları haiz olmakla 
beraber, yüksek öğrenim yap
mış olan gazeteciler basın ata
şeliğime atanabilirler. 

EK MADDE 4. — Bakanlıkta 
en az beş yıl hizmet görmüş bu
lunan memurlar yurt dışı teş
kilâtı idari memurluklarına bir 
defaya mahsus olmak kaydiyle 
atanabilirler. Bunların atanma 
şartları ayrı bir yönetmelikle 
tesbit edilir. 

idari memurlairin yurt dışın
daki hizmet süreleri en çok 4 
yıldır. 

idari memurlar hiçbir şekilde 
ataşe yardımcılığı ve daha yük
sek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görev
lere vekâlet edemezler. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 



(Teklif) 

yılı cetvelle eklenen kadrolar
dan bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolar çıkarılmış 
ve (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanununda geçen «Turizm ve 
Tanıtma Bürosu müdürleri» tâ
biri «Turizm ve Tanıtma Mü
şaviri Turizm ve Tanıtma Ata
şesi» olarak değiştirilmiş, aynı 
kanunun 19 ncu maddesinin 2 
nci fıkrasında geçen 20 nci mad
denin (ç) fıkrası hükmü yerine 
ek 1 nci maddenin 3 ncü fık
rası hükmü konulmuş ve 20 ve 
22 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği gün
den başlıyarak 6 ay içinde yurt 
dışı teşkilâtına yapılan atama
larda ek 1 nci maddenin (D) 
sayılı bendi ile ek 2 nci madde
nin 2 nci fıkrası hükümleri uy
gulanmaz. 

Halen bakanlıkta çalışan 
personelin 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununa 
müsteniden iktisabettikleri hak
lar saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 8 — 
(Turizm ve Tanıtma 

Komisyonunun değiştirişi) 

sayılı cetvelle eklenen kadrolar
dan bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolar çıkarılmış 
ve (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununda geçen «Turizm ve Ta
nıtma Bürosu müdürleri» tâbi
ri «Turizm ve Tanıtma Müşa
viri Turizm ve Tanıtma Ataşe
si» olarak değiştirilmiş, aynı 
kanunun 19 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasında geçen 20 nci 
maddenin (ç) fıkrası hükmü 
yerine ek 1 nci maddenin (e) 
bendi hükmü konulmuş ve 20 
ve 21 nci maddeleri kaldırılmış
tır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Halen 
bakanlıkta çalışan personelin 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa müsteni
den iktisabettikleri haklar sak
lıdır. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi) 

MADDE 3. — 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununda geçen «Turizm ve 
Tanıtma Büro müdürleri!» de
yimi «Turizm ve Tanıtma mü
şaviri, Turizm ve Tanıtma 
ataşesi» olarak değiştirilmiş, 
aynı kanunun 19 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrasında geçen 
«20 nci maddenin (ç) fıkrası» 
deyimi yerine «Ek 1 nci mad
denin (c) bendi» deyimi konul
muş, 20 ve 22 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği gün
den başlıyarak altı ay içkide 
basın müşavirliği, basın ata
şeliği ve basın ataşe yardım
cılığına yapılan atamalarda ek 
1 nci maddenin (d) bendi ile 
ek 2 nci maddenin ikinci fık
rası hükümleri uygulanmaz, 

Bu madde uyarınca atanan
lar yurt dışı görevde en çok 
üç yıl kalabilirler. 

Halen Bakanlıkta çalışan per
sonelin 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununa 
müsteniden iktisabettikleri hak
lar saklıdır. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — TekMin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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D. 

D. 

(Maraş Milletvekili Atillâ İmamoğlu ve 
2 arkadaşının teklifine bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Aylık 
Görevin çeşidi Aded tutarı 

11 Merkezde Turizm ve Tanıtıma 
Bürosu Müdürü veya Basın 
Ataşesi Yardımcısı Adayı 10 450 

Görevin çeşidi 

(2) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 
Aylıık 

Aded tutarı 

Merkez Teşkilâtı 

Bakanlık Müşaviri (İh. Ye.) 
Genel Müdür Yardımcım 
Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Ye.) 
Turistik Tesisler Uaman De-
ıtetçıisi (fiı. Ye.) 

3 1 500 

4 1 100 

13 1 100 

3 950 

Aylık 
Aded tutarı 

Yurt dışı teşkilâtı 

4 Turizm ve Tanıtma Müşaviri 
(İh. Ye.) 

7 İdarî Memur 

8 İdari Meımur 

9 İdari Memur 

4 1 250 

2 800 

3 700 

3 600 

(Turizm ve Tanıtma Komisyonun cetvelleri) 

(1) SAYILI CETVEL 

Teklife bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Merkez teşkilâtı 

3 Müsteşar Yardımcısı 

3 Bakanlık Müşaviri (İh. Ye.) 

4 2. Hukuk Müşaviri 

5 Genel Müdür Yardımcısı 

5 Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (lih. Ye.) 

(2) 

1 

2 

1 

4 

3 

SAYILI CETVEL 

1 500 

1 500 

1 250 

1 100 

1 100 

5 Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (Ih. Ye.) 

Yurt dışı teşkilâtı 
4 Turizian ve Tanıtma Müşaviri 

(İh. Ye.) 
7 İdari Memur 
8 idari Memur 
9 İdari Memur 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı 
cetveller) 

Teklife bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen 
kaıbul edilmiştir. 

950 

4 1 250 
2 800 
3 700 
3 600 

<mm* 

M. Meclisi (S. Sayısı : 43) 





Dönem : 3 ğXL 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 D 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli ile 4 arkadaşının, 19 Mart 
1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanunun 186 ncı maddesine bir fıkra ve başına 
bir geçici madde eklenmesi ve bu kanunla, 22 Nisan 1962 gün 
ve 44 sayılı, 14 Temmuz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 1969 
gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı ile 
Çankırı Milletvekili Hazım Daglı 'nm, Erzincan Milletvekili Sadık 
Perinçek ve 21 arkadaşının, Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, ve Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi Âdil Altay'ın, 1136 eayıîı Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkrnda kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (2 /237, 2 / 6 2 , 2 /127, 2/172, 2/177, 2 /208, 

2 /218, 2 /227) 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli ile 4 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanunun 186 ncı maddesine bir fıkra ve kanuna 
bir geçici madde eklenmesi ve bu kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 14 Temmuz 1965 gün ve 
657 sayılı ve 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayıllı kanunların bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında 

kanun teklifi (2/237) 

21 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1.9 Mart 1969 igün ve '11İ36 sayılı Avukatlık Kanununun ibâzı maddelerinin değiştirilmesi, feu ka
nunun 186 nıcı .maddesine Ibir fılkra ve kanuna bir geçici madde ek'lenınıesi ve Ibu kanunla 22 Nisan 
1962 ıgün ve 44 sayılı, 14 Temmuz T9Ö5 'gün ve 657 sayılı ve 2/3 Ekim 1969 gün ve H'8'6 'sayılı kanun
ların bâzı 'maddelerinin kaldırılması 'hakkında kanun teklifi, -gerekçe ile 'birlikte 'sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 

Diyarbakır Sivas içel Ordu 
Behzat Eğilli Vahit Bozath Mazhar Arıkarı Orhan Vural 

Kars 
Kemal Kaya 
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GEREKÇE 

I - Birinci maddenin değişikliği teklif edilen maddelerin sırasına göre gerekçesi : 

Madde 16. — <1!9 'Mart :196'9 'gün. ve 1İ3İ6 sayılı Avukatlıık Kanunumun '1'6 nıcı maddesinde yer 
alan (stajın devamlılığıma enlgel işleri) ibaresi, kamunun Millet Meclisi Genel Kurulundaki (görüş
meleri sırasında verilen bir tönietfge ile metne ilâve edilmiştir. Stajiyer ve avukat olabilme şartları
nın ^ayniyet arz ötmesi kanunun sistemi icabı olduğu gibi, (hanıgi işlerin stajın devamlılığına 'en'gel 
teşlkil etmiyeceğini tedbit keyfiyeti de uygulamada tbüyük 'zorluklar doğuracaktır. Maddenin bu 
şekliyle uygulanması halinde tmeselâ bir milletvekilinin avukatlık etmesi mümkün iken, staj yap-
masıma imk'ân tanıntaıaması ihtimal dahilindedir. Bu mahzurlu durumu'bertaraf etmek için mıezıkûr 
ibarenin metinden çıkarılması ve maddenin üçüncü 'maddenin (f) bendine .atılf yapan kısmının da 
metne alınmaması 'gerekli ıgÖrtil'müştür. 

Madde 90. — Avukatlık Kanunu yürürlüğe girdikten sonra yapılan Ibaro seçimlerinde, 90 ncı 
maddenin (birinci "Mirasındaki asgari kıdem şartının bâzı güçlüklere sebebolduğu ve (bu şarta uy
gun aday 'bulunmaması gsdbelbiyle 'bâzı barolarda seçimin yapılamaması durumu ile karşılaşıldığı an-
laşılmıaktadrr. 

Bu itibarla, en az on yıl kıdemi olan aday bulunmaması halinde daha az kıdemlilerin de Seçi
mine imkân tanıyan (hükümlerin de maddeye ilâvesi malksadiyle bu değişiklik teklif 'edilmiş (bulun
maktadır. 

'Madde 104. — Bu «maddede 90 nıcı maddenin 2 ve m'ütaalop fıkralarınla atıf yapılmakta ise de, 
disiplin kurulu üyelerinin meslek kıdemi noktasından !90 ncı maddenin Ibirinici fıkrasına da atıf yap
mak zorunlu bulunduğundan, maddenin birinci fıkrası '90 ncı maddenin 'tamamına atıf yapar şekil
de 'yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 108. — Maddenin 'birinci fıkrasında denetçiler için. yedek üye seçimine dair 'bir hüküm 
mevcut değildir. Asillerin 'enigeli halinde denetleme işinin aksamaması Ibakımından, aynı sayıda da 
yedek denetçi serilmesini mümkün kılan bir hüküm birinci fıkraya eklenmiştir. 

İkinci fıkrada yapılan değişikliğin gerekçesi 104 ncü maddenin Ibirinici fıkrasındaki değişikliğin 
gerekçesiyle aynıdır. 

Madde 188. — Avukatlılk Kanununun topluluk 'sigortasına girmeleri isteklerine bağlı olan kim
seleri gösteren 1#9 n:cu maddesi, kanunun yayımlanmasın dan sonra ilgili çevrelerden büyük ten-
kidlere mâruz 'kalmış ve 213 Ekim ^$69 gün ve 1186 sayılı Kanunun Yasama Meclisindeki görüşme
leri sırasında da gerek Hükümet, gerekse Geçici Komisyon yetkilileri tarafııudan sosyal sigorta 
prensiplerine aykırı 'bir hüküm olarak nitelendirilmiştir. Avukatlara bu kanunla tanınan sosyal 
sigorta hakkını .gölgelendirir Ibir nitelik taşıdığı anlaşılan söz konusu thükimünı ilgası hususu tekli
fimizin ilgili maddesinde öngörülmekle, bu maddenin 'kapsamına giren kişilerin,, topluluk (sigortasınla 
giremiyenleri gösteren 188 n)ci maddeye dâhil edilmesi suretiyle maddenin yeniden kaleme alınması 
gerekmiştir. 

Madde 195. — Avukatlık Kanununun 195 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
eklenen madde, serlbest avukatlıkta 'geçen sürenin üçte ikisinin sadece '0517 -sayılı Kanunun, kapsamı
na giren bir •memuriyete atanma halinde memuriyet kıdemine sayılmasına imkân vermektedir. 

Maddenin uygulanmasında, 'Ö57 sayılı Kanunun kapsamına ^girmemekle beraber, emekliliğe tabi 
görevlerde çalışan diğer kimselerin de bu imkândan faydalandırılmaları, eşitlik ve hakkaniyet ica
bı o'laralk zorunlu görüldüğünden, maddenin kapsamının sözü geçen kimseleri de içine alacak şekil
de 'genişletilmesi gerekli bulunmuştur. 

'Geçici madde 1. — '19 Mart 19'69 ıgüh ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun getirdiği en önemli 
yeniliklerden biri avukatların sosyal sigorta ile ilgilendirilmiş bulunmasıdır. 

'506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan topluluk sigortasına girme
yi avukatlar için zorunlu kılan bn sistem, bugüne kadar 'gerçek anlamda sosyal (güvenlikten yoksun 

M. Meclisi ('S. Sayısı : 45) 
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'bulunan avukatlar camiası tarafımdan büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sosyal Sigorta müessesesi-
nin imkânlarını serbest meslek erbabıma ilk defa açmakta olan söz konusu hükümler bu yiönden 
de sosyal güvenlik alanında atılmış ileri bir adım niteliğini taşımaktadır. 

Ancak, Avukatlık Kanununun yürürlüğe 'girdiği tarihteki yaşları bakımından, yaşlılık aylığı 
bağlanması için ıgerefeli sigortalılık süresini tamamlamalarına fiilî imkân bulummıyan veya bu hak
isi kazanabilmek için çok ileri yaşlara kadar çalışmak durumu ile karşı karşıya bulunan avukatları 
korumak maksadiyle kamumda yer alan geçici birinci madde hükmünün bilâlhara çıkan 23 Ekim 
1909 ıgiün ve 1T96 sayılı Kanunun 19 ve 22 nci maddeleri ile tamamen yürürlükten kaldırıldığı hu
susundaki görüş ISosyal Sigortalar Kurumunca benimsenmiş ve Barolar Birliği ile adı geçen kurum 
arasında tip sözleşme konusunda yapılan görüşmelerde avukatların bu maddeden faydalandırılma
ları imkânı elde edilememiştir. 

Avukatlık Kanununun bütün avukatları zorunlu olarak .topluluk sigortasına sokması ve buna 
rağmen yaşlı avukatların yaşlılık sigortasından faydalanmalarını sağlıyan geçici 'hükmün yü^ 
rürlükten kaldırılmış sayılması, takdir edileceği üzere hakkaniyete aykırı bir durum teşkil etmek
tedir. Nitekim 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci maddesi yaşlı işiçiler için böyle 
bir intikal hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu itibarla, yürürlüğü ve hiç olmaızsa ihtiva ettiği hükümlerin hangilerinin yürürlükte bulundu
ğu münakaşa konusu olan'geçici Mrinıci maddenin, 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 
geçici -8 nıci maddesine tamamen uygun şekilde yeniden tedvini zorunlu görülmüştür. 

Geçici madde 7. — Geçici 7 nıci maddenin uygulanmasında birimci fıkra kapsamına 'giren kim
selerin tabi olacakları mülga 3499 sayılı Kanun hükümlerinin sayımında bâzı eksiklikler bulunduğu 
ortaya 'çıktığından ve ayrıca 1186 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmünün lelhte hükümleri muh
tevi olması itibariyle bu kimselere de uygulanmasında fayda bulunduğundan madde siözü geçen hu^ 
suslan 'cevaplandıracak şekilde değiştirilmiştir. 

II - İkinci maddenin gerekçesi : 

Madde 186. — 506 sayılı ISosyal Sigortalar Kanununun bâzı hükümlerini değiştiren ve bu Ka
nuna Ibâzı maddeler akliyen 23 Ekim İTO 'gün vel'186 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ile 506 sayılı 
Kanuna eklenmiş bulunan madde aynen : 

«Ek madde — 11|3I6 sayılı Avukatlık Kanununda Sosyal Sigortalarla ilıgilendirilemler hakkında 
da 506 sayılı Kanunla bu kanun hükümleri uygulanır.» denilmektedir. 

Bu hükmün sevk .gayesi, Avukatlık Kanununda özel hükümler bulunmıyan hallerde 506 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanacağını belirtmek olduğuna 'göre, kanun yapma tekniği bakımından 
Avukatlık Kanunu için© alınması ve 1816 nci maddenin sonuna bir fıkra olarak eklenmesi zorunlu 
göralmüştür. 

III • Üçüncü maddenin gerekçesi : 

Geçici madde 18. — 195 nci maddenin değiştirilmesi hususundaki teklifimizde öne sürülen hal 
tarzının sonucu olarak 196 nci maddenin de $31 sayılı Kanunun kapsamını aşarak emekliliğe tabi 
görevlerde bulunan bütün personeli içime alacak şekilde tedvini ve bundan böyle Avukatlık Kanu^ 
nunun geçici bir maddesi halinde uygulanması 'zorunlu 'görülmüştür. Madde, Avukatlık Kanununun 
yürürlüğe 'girdiği tarihte veya bu tarihle 1 Ocak T9T1 tarihi arasındaki sürede emekliliğe tabi bir 
görevde olup, bu görevden önce serbest avukatlık yapmış bulunan kimselerin serbest avukatlık sü
relerinin üçte ikisinin memuriyet kıdemlerine sayılımasını öngörmektedir. 

IV - Dördüncü maddenin gerekçesi : 

Teklifimizin 1 - '3 mcü maddelerindeki değişiklik ve ilâveler muvacehesinde Avukatlık Kanunu 
ile 14 Temmuz 1965 gün ve Wl sayılı, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı ve 23 Ekim 1969 gün ve 1186 
sayılı kanunların bazı hükümlerini yürürlükten kaldırmak zorunluğu hâsıl olduğumdan, bu mak
satla teklifimizin 4 nicü maddesi kaleme 'alınmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 4 . 2 . 1970 

Esas No. : 2/172, 62, 218, 208, 127, 177, 227, 237 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli ile dört arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanunun 186 ncı maddesine bir fıkra 
ve kanuna bir geçici madde eklenmesi ve bu kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 14 Tem
muz 1965 gün. ve 657 sayılı ve 23 Ekim 1969 gün ve 1186 saydı kanunların bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/237) ile aynı kanunun; 35 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata gün'ün (2/177), bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın (2/208), 196 ncı maddesini değiştiren Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı ile 
Çankırı Milletvekili Hazım Dağlı'mn (2/127), geçici 2 nci maddesinin tadiline dair Elâzığ Millet
vekili Mehmet Aytuğ'un (2/218), geçici 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer ITcuzaPm (2/62), geçici 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
Erzincan Milletvekili Sadık Perineek ve 21 arkadaşının (2/172), geçici 17 nci maddesinin değişti
rilmesi ve geçici yeni bir madde eklenmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil Al-
tay'm (2/227) kanun teklifleri, Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, Adalet Ba
kanlığı, T.C. Emekli Sandığı ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ve teklif sahipleri hazır bu
lunduğu halde Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifleri aynı kanunun tadiline mütedair olduklarından- Komisyonumuzca mezkûr tek
liflerin tevhiden görüşülmesi kararlaştırılmış ve müzakerelere Diyarbakır Milletvekili Behzat 
Eğilli ve dört arkadaşının teklifi esas alınmıştır. 

Birleştirilen kanun tekliflerinde yer alan maddeler, Komisyonumuzca, niteliklerine göre tasnife 
tabi tutulmuş ve bunlardan madde değişikliğini k:vpsıyanlar bir madde içinde toplanmak ve ka
nuna madde veya maddelere fıkra ilâvesini kapsayanlar ile yürürlükten kaldırmayı kapsıvanlar 
da ayrı ayrı maddeler halinde düzenlenmek suretiyle teklifler tek metin haline getirilmiş ve ge
rekçeleri de madde sırasına göre kaleme alınmıştır. 

M Al >DKLERİN (lEREKCESl 

Komisyon değiştirisinin birinci maddesi : 

Madde 16. —• 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinde yapı
lan değişiklik, (stajın devamlılığına engel işleri) ibaresiyle 3 ncü maddenin (f) bendine atıf yapan 
kısmının madde metninden çıkarılmasından ibarettir. 

«Stajın devamına engel işler» tâbiri takdire yer verdiği cihetle hangi işlerin stajın devamına en
gel teşkil etmiyeceğini tesbit keyfiyeti de uygulamada büyük zorluklar doğuracaktır. Ayrıca ka
nunun kabul ettiği avukatlığa engel teşkil etmiyeu işlerin stajiyerliğe de engel olamıyacağı yo
lundaki genel prensip de ihlâl edilecektir. 

«5 nci maddede yazılı engeli bulunmıyanlar» ibaresinin madde metninde mevcudiyeti karşısın
da, 3 ncü maddenin (f) bendine atıf yapan kısım da haşiv mahiyetinde kalmaktadır. 

IBıı itibarla, madde metninden (stajın devamlılığına engel işleri) ibaresi ile 3 ncü maddenin (f) 
bendine atıf yapan kısmın çıkarılması Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve değişiklik teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 35. — Bu maddede değişiklik yapılmasına mütedair tekliflerden, Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Atagün'ün teklifi, Komisyonumuzca bilinci fıkrasındaki (sair adalet daireleri) ibaresi 
çıkartılmak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Yalnız avukatların yapabileceği işleri düzenliydi bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 
«adlî işlemleri takibetme» tâbiri, yargı yetkisini haiz organlar dışında kalan adalet dairelerindeki 
adlî nitelikteki işlemleri de kapsadığından, (sair adalet daireleri) ibaresinin bir tekrar mahiyetin
de olduğu sonucuna varılarak fıkra metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Maddenin bu şekliyle kabulü sonucunda uygulamada sızlanma ve şikâyetlere yol açan (resmî 
dairelerdeki çekişmeli ve çekişmesiz işlerin) de yalnız baroda yazılı avukatlar eliyle takibedil-
mesi durumu ortadan kaldırılmıştır. Yeni metin muvacehesinde, belli derecede hısım yahut iş sa
hibinin eşi olmaya da lüzum kalmadan birinci fıkra dışında kalan resmî dairelerdeki çekişmeli 
ve çekişmesiz bütün işleri, iş sahibinin vekâletini haiz herkes takibedebileeektir. Yargı yetkisini 
haiz organlar dışında kalan 'adalet dairelerindeki adlî nitelikte o İmi yan (meselâ icra dairesince 
tahsil edilen paranın tahsili gibi) işlerin de iş sahibinin vekâletini haiz bulunan fakat avukat olma
yan herkes tarafından takibi bu suretle imkân dâhiline girmiş olacaktır. Bu sonucun da uygulama
da yaratacağı ferahlık izahtan varestedir. 

Maddenin ikinci fıkrası hükmüyle de, mülga 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 23 ncü madde
sinin uygulanmasında bâzı resmî dairelerin (çekişmesiz işleri avukatın vekâleten takibedemiyece-
ği) şeklindeki yanlış tutum ve anlayışlarının, bu maddenin birinci fıkrasının uygulamasında da 
tekrar edilmesi önlenmiş olacaktır. Yani birinci fıkra dışında kalan resmî daire İlerdeki ister çekiş
meli, ister çekişmesiz olsun bütün işleri avukatlar da takifbedebilecek'lerdir. 

Bu maddenin değiştirilmesini do kapsıyan diğer kanun teklifinde, birinci fıkraya (avukatlara 
aittir) sözlerinden önce (aslolarak) kelimesinin konulması ve son fıkradan önce de dördüncü fık
ra olarak «'bunun dışında mahallî şartların ve konunun özelliği bir avukatın takibine lüzum ve za
ruret göstermiyen hallerde resmî dairelerdeki işler için "herkes güvendiğine vekâlet verebilir.» fık
rasının ilâve edilmesi istenirin ektedir. Birinci fıkraya ilâvesi istenen (aslolarak) kelimesi bu fık
radaki kesinliği ortadan kaldıracağı gibi, istisnaları gösteren müteakip fıkralardaki hükümler 
muvacehesinde de iltibaslara sebebiyet verecek nitelikte bir fazlalık teşkil 'edeceğinden kabule şa
yan görülmemiştir. 

Getirilmek istenen dördüncü fıkrada kullanılan tâbirler tamamen takdire kalan hususi ara taal
lûk ettiği halde, bu takdiri kimin ve hangi objektif ölçüler dâhilimde yapacağı da gösterilmediğin
den uygulamada birçok zorluklar yaratacaktır. Bu fıkranın kabulü halinde muhtelif yerlerde çe
şitli uygulamalar olacak ve takdirin isabetsizliği hususunda şikâyetler ve sızlanmaların arkası alı-
namıyacaktır. Bu itibarla doğuracağı mahzurlar karşısında bu değişiklik dahi Komisyonumuzun 
kabulüne mazhar olmamış ve madde bu anlayış içersinde düzenlenmiştir. 

Madde 90. — Bu maddede yapılan değişiklik birinci fıkradaki kıdem şartının beş yıla indirilme
si ve aynı fıkranın ikinci cümlesindeki baro üye sayısının elliden yüze çıkarılması ve beşinci fık
rasında da seçilenler listesinin sonunda yer alan adayların eşit oy almaları halinde hangisinin sı
rada onanacağının belirtilmesinden ibarettir. 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için avukatlıkta 
en az on yıl kıdemin aranması, bu kıdemdeki avukatların adaylığını koymamaları halinde seçimin 
yapılmasını imkânsız kılacağından, bu mahzuru bertaraf etmek için birinci fıkrasının birinci cüm
lesindeki on yıllık kıdemin beş yıla indirilmesi ve ikinci cümlesindeki baro üye sayısının de elli
den yüze çıkarılması zorunlu görülmüş ve bu zorunlulukla maddenin birinci fıkrası Komisyonu
muzca değişikliğe tabi tutulmuştur. Teklifteki bu fırkada yapılan değişiklik seçimin yapılmaması
na müncer olacağı cihetle kabule şayan görülmemiştir. 

Maddenin beşinci fıkrasındaki değişiklik de kanundaki boşluğu doldurmak gayesine matuftur. 
Madde 104. — Bu maddede yapılan değişiklik birinci fıkradaki atfın 90 ncı maddenin tamamı

na teşmil edilmesinden ibarettir. 
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Filhakika Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için 'aranan 'kıdem şartının Disiplin Kurulu üyesi 

seçilebilmek için aranması da zorunlu olmak iktifa eder. 
Maldde 108. — Bu maddede yapılan değişiklik, yedek denetçi seçilmesini de mümkün kılmak 

ve 90 ncı maddenin tamamına atıf yapmaktan ibarettir. 
Maddenin birinci fıkrasında mevcudolmıyan yedek denetçi seçilmesi hususundaki boşluk, seçi

lecek asıl denetçi kadar yedek denetçinin de seçileceği hükmünün getirilmesi suretiyle doldurul
muştur. 

İkinci fıkrada yapılan değişiklik ise, baro organlarının üyelerinde aranacak kıdem şartındaki 
eşitliği »sağlamak gayesi içindir. 

Madde 188. — Bu maddede yapılan değişiklik topluluk sigortasına giremiyecek olanların geniş
letilmesi ııle topluluk sigortasına girmilyecek olanların avukatlık meslekinlin icrasına devam edebil
melerini sağlamaktan ibarettir. 

Birinci fıkranın kapsamı genişletilmiş ve 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi hükmiyle yürürlükten kaldırılmış bulunan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 189 ncu 
maddesindeki kimseler de bu maddenin kapsamı içine alınmıştır. Bu suretle 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun birçok tenkid ve şikâyetlere sebebolan 189 ncu maddesi de ortadan kaldırılmış 
olmaktadır. 

Yeni eklenen ikinci fıkra ile birindi fıkraya göre topluluk sigortasına giremiyen avukatların, 
yani kendilerine sigortadan yaşlılık veya malûllük aylığı bağlanmış olan kimselerin de avukatlık 
mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Madde 195. — Teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi, serbest avukatlıkta geçen sürenim üçte 
ikisinin memuriyet kıdemine sayılması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına girmiyen 
görevlere atanan veya seçilen kimselere de teşmil edilmiş ve bu suretle maddenin kapsamı genişle
tilmiştir. Maddenin yeni metnine göre T. C. Emekli Sandığına tabi bir göreve atanan veya seçilen 
bir avukatın serbest avukatlıkta geçen süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine sayılacaktır. 

Geçici maddem 1. — Bu maddede yapılan deği siklik, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
aykırı olan hükümleri 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle kaldırılan 
Avukatlık Kanununun geçici birinci maddesi, topluluk sigortasına girmeleri zorunlu hale getirilen 
avukatların bu zorunluluk muvacehesinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci 
maddesi hükmündeki şartlarla sigortadan faydalanmalarını sağlamaktan ibarettir. 

Bu suretle Avukatlık Kânununda avukatlara işçilerden farklı olarak tanındığı ilgili çevrelerce 
ileri sürülen haklar bertaraf edilerek topluluk sigortasına girmeleri zorunlu olan avukatların du
rumu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tamamen uygun şekle getirilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu maddenin değiştirme sebeplerinden biri1; ikinci fıkrasında yeralan T. C. 
Emekli Sandığına başvurma süresinin birçok ilgili tarafından kaçırılmış olmasıdır. Ayrıca madde
nin T. O. Emekli Sandığınca uygulanmasında ortaya çıkan zorluklar da' madde metninin yeniden 
kaleme alınmasını gerektirmiştir. Ayrıca T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olmadan ve Sos
yal Sigortalar kapsamına da girmeden geçirilen fiilî avukatlık sürelerinin en çok onbeş yılının 
borçlanılmasına da (imkân sağlanmıştır. Komisyonumuz görüşmeler sırasında ortaya çıkan görüş
leri de nazara1 alarak yeni madde metnini redaksiyona tabi tutmuştur. 

Geçici madde 4. — Bu maddede yapılması ön görülen değişiklik de geçici 3 ncü maddedeki de
ğişikliğin gerekçesine dayanmaktadır. Komisyonumuz tekliflerde getirilen metinleri gerekli redak
siyona tâbi tutmuştur. 

Geçici madde 7. — Geçici! 7 nci maddenin uygulanmasında birinci fıkra kapsamına giren kim
selerin tâbi olacakları mülga 3499 sayılı Kanun hükümlerinin sayımmdaki eksiklikler giderilmiş 
ve halen Hukuk Fakültesinde kayıtlı bulunan öğrenciler lehine müktesep hakkı koruyucu nite--
likte olarak sevk edilen hüküm, kanun yürürlüğe girdikten sonra' fakülteye yazılmış olsa dahi 
7 Temmuz 1975 tarihine kadar mezuniyet sınavını verenleri de kapsıyacak şekilde genişletilmiş
tir. 
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Komisyon değiştirişinin ikinci maddesi : 

Madde 186. — Bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. İlâve edilen fıkra 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bâzı hükümlerini değiştiren ve bu kanuna bâzı maddeler ekliyen 23 Ekim 1969 
gün ve 1186 sayılı Kanunun 19 ncu maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenmiş bulunan ek maddenin 
daha vazıh hale getirilmesi suretiyle Avukatlık Kanununda özel hükümler bulunmıyan hallerde 
506 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını belirtmenin kanun yapma tekniği bakımından 
Avukatlık Kanunu içine alınması gayesine matuf olup, Komisyonumuzca da teklif yerinde görü
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Komisyon değiştirişinin üçüncü maddesi : 

Geçici madde 2. — Teklifte maddeden çıkarılması öngörülen (T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri
nin kesildiği tarihte) ibaresinin bâzı ilgililerin haklarının zıyaıma sebebolabileceği Komisyonu
muzca da kabul edilmiştik. Gerçekten bu ibarenin kaldırılması suretiyle maddenin (A) bendi kap
samına giren kimselerin evvelce Emekli Sandığına tabi olduklan devreler arasında kalan veya bu 
devrelere takaddüm eden serbest avukatlık sürelerini borçlanmalarına imkân sağlanmış olacaktır. 

Komisyonumuz teklifteki madde metnine kanun yapma tekniğine uygun bir şekil vermiştir. 
Bu maddeye eklenen fıkralardan ilkinin gerekçesi; T. C. Emekli Sandığınca yapılan uygula

mada borçlanılan veya Emekli Sandığı ile ilginin devam ettirildiği sürelerin emeklilik bakımından 
intibaka esas tutulmasında karşılaşılan güçlüklerdir. Yeni fıkra bu sürelerin tamamının emeklilik 
intibakı bakımından nazara alınmasını sağlıyacak bir açıklık getirmektedir. 

Bu maddeye eklenen son fıkranın gerekçesi; bu maddenin 9 ncu fıkrasında Emekli Sandığına 
başvurma için konulmuş olan bir aylık sürenin geçirilmesi sebebiyle mağdur duruma düşen kimse
lere yeni bir imkân sağlanması zımmmda maddeye intibakla ilgili olarak eklenen fıkra sebebiyle 
1136 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin sağladığı faydalar da genişletildiğinden maddenizi 
eski şeklini göz önünde tutarak süresi içinde müracaatta fayda görmiyen kimselere de yeni bir 
imkân tanınması eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine de uygun görülmüştür. 

Komisyon değiştirişinin dördüncü maddesi : 

Geçici madde 17. — Teklif sahibinin gerekçesi muvacehesinde bu geçici madde incelenmiş, 
1136 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dâva takipçiliği yapmakta olan kümselere daimi bir 
hak tanınmasına müncer olan teklifin kabulüne Komisyonumuzca imkân görülememiş ise de, 'aşağı
da izah olunacak sebeplerle maddenin dördüncü ve son fıkralarında değişiklik yapılmasının zo
runlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dördüncü fıkranın yürürlükteki metnine göre, birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca vekâlet göre
vini yapmak hakkını haiz olan kimseler, bulundukları yerdeki avukat veya dâva vekilleri sayısının 
üçü bulmasiyle bu haklarının kendiliğinden sona, ermesi halinde, ancak, ayni baro bölgesinde 
başka bir yere nakletmek suretiyle vekâlet görevine devam edebilecekler, aksi halde bu haklarını 
bir daha hiçbir suretle kullanamıyacaklardır. Listesine yazılı oldukları baro bölgesi içinde başkaca 
üç avukat veya dâva vekili bulunmıyan bir yerin olmaması halinde gerek bu kimseler ve gerekse 
bunların hizmetine muhtaç iş sahipleri yönünden maddenin sevk gayesini aşan bir sonuç doğacak
tır. 

Filhakika, madde, birinci fıkradakilcr için devamlı, üçüncü fıkradakiler için de belli bir sürede 
üç avukat veya dâvavekilü bulunmıyan yerlerde (maddedeki diğer şartları da yerine getirmeleri 
kaydiyle) vekâlet görevini yapmak hakkını preıısibolarak kabul etmiştir. Hareket noktası bu 
prensip olunca, kanunun yürürlüğe girmesini takibeden üç. ay içinde bir baro listesine yazılmak 
suretiyle vekâlet görevini yapan kimselerin, o" yerdeki avukat veya dâvaveküleri sayısının üçü 
bulması halinde bulundukları yer bakımından sona eren bu haklarının, yalnız listesine yazılı olduk
ları baro bölgesindeki bir yere nakletmeleri suretiyle devam edeceğini kabul etmenin izahı imkân
sızdır. 
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Bu itibarla, bu fıkrada yapılan değişiklikler, birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca vekâlet göre
vini yapanların haklarının, listesine yazılı oldukları baro bölgesi dışında üç avukat veya dâvavekili 
bulunmıyan başka bir yere nakil-maksadiyle üç aylık süre içinde başvurmaları halinde de, devam 
etmesine imkân sağlanmıştır. 

Her ne kadar aynı maddenin üçüncü fıkrasında Baro listesinden her hangi bir sebeple adı sili
nenlerim birinci fıkradaki yeterliklere sahip olmadıkça bir daha vekâlet görevi yapamıyacakları 
hüküm altına alınmış ise do, bu defa getirilen özel hüküm muvacehesinde, başka baro listesine 
kaydolunanların adlarının evvelki baro listesinden silinmesinin, vekâlet görevi yapmalarına engel 
teşkil etmiyeceği izahtan varestedir. Bu kimseler, üç ay içinde listesine yazılı oldukları Baro bölgc-
siııdo başka bir yere nakillerini yapmamış veya aynı süre içinde diğer bir baroya nakil için baş
vurmamış iseler, adları listeden silinecek ve maddenin birinci fıkrasındaki bütün şartları iktiisabetme-
dikçe vekâlet görevini yapamıyacaklardır. 

Maddenin son fıkrasının (Bu maddenin birinci fıkrasından gayrı diğer fıkraları kanun yürürlü
ğe gliırdiği tarihten itibaren dört yıl sonra yürürlükten kalkar) hükmünü ihtiva etmesi muvace
hesinde birinci fıkranın uygulanmasında usul hükümlerini taşıyan diğer fıkralarının dört sene 
sonra yürürlükten kalkması ile birinci fıkranın da fiilen uygulama imkânını kaybedeceği göz 
önünde bulundurularak birinci fıkranın işlemesini sağlamak ve dâva takipçilerine görevlerine de
vam imkânını sağlıyan üçüncü fıkranın belli bir süre sonunda yürürlükten kaldırılmasiylc iktifa 
etmek içıin maddenin son fıkrası Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve dört yılık 
bir süre sonunda bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren kimselerin yardımın
dan faydalanmayı lüzumsuz kılacak bir durumun husule gelmesi! imkân dâhilinde mütalâa edile
mediğinden sürenin sekiz yıla çıkarılması zorunlu görülmüştür. 

Geçici Komisyon değiştirişinin beşinci maddesi : 

Geçici madde 18. — 195 nci maddenin değiştirilmesi hususundaki teklifte öne sürülen hal tar
zının sonucu olarak 196 ncı maddenin de 657 sayılı Kanunun kapsamını aşarak emekliliğe tabi 
görevlerde bulunan bütün personeli içine alacak şekilde tedvini ve bundan böyle Avukatlık Kanu
nunun geçici bir maddesi halinde uygulanması yolundaki teklif gerekçesi Komisyonumuzca da ay
nen kabule şayan görülmüştür. 

Ancak, Komisyonumuzca madde yeniden redaksiyona tabi tutulmuş ve geçici 3 ve 4 ncü mad
delere atıf yapılmak suretiyle bu maddeler uyarınca borçlanılan sürelerin üçte ikisi ilgililerin halen 
bulundukları görevin veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir değerlendü-
rilmek suretiyle intibaklarının yapılması ve böyler,e görev veya hizmet aylıkları ile emeklilik kese
neğine esas aylıklarının yükseltilmesi öngörülmüştür. 

Komisyon değiştirişinin altıncı maddesi : 

Yürürlükten kaldırılan maddelerin gerekçesi : 

Bu maddeyi kapsıyan teklifin 1-3 ncü maddelerindeki değişiklik ve ilâveler muvacehesinde 
19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 189, 196, 197 ve 198 nci maddeleriyle 
23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanunun 22 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılması Komisyonu
muzca da zorunlu görülmüştür. 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi Avukat
lık Kanununun 186 ncı maddesine eklenen fıkra ile Avukatlık Kanununa ithal edildiğinden bu 
maddenin dahi yürürlükten kaldırılması Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve madde yeniden 
kaleme alınmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Reddedilen tekliflerin gerekçesi : 

, Madde 3. — Artvin Senatörü Feihmi Alpaslan'ın teklifinde bu maddenin (b) bendinin kap
samının genişletilmesi, Siyasal Bilgiler Okulu veya Fakülteısinden mezun olanların da eksik kalan 
derslerden fark sınavını vermeleri şartı ile avukat olmalarını sağlıyacıak şekilde istemektedir. 

M. Meclisi ('S. Sayısı : 45) 
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Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına fark sınavı vererek avukat olma imkânını tanıyan 3499 
sayılı Avukatlık Kanunu hükmü, o kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeter sayıda hukuk mezu
nu bulunmaması, vakıasına dayanmaktadır. Geçen zaman zarfında yeter sayıda hukukçu yetişmiş 
olması, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri öğretim programlarındaki ihtisaslaşma ve ayrıca Hu
kuk Fakültesi derslerinin bâzılarını okutmakta olan başka fakülte veya akademilerin de 'mevcudi
yeti mülga kanundaki söz konusu hükmün yeni kanuna alınmamasının gerekçesini teşkil ettiğin
den teklif Komisyonumuzca kalbide şayan görülmiyerek reddedilmiştir. 

MJadde 12. — Artvin Senatörü Fehmi Alpaslan'ın 12 nei maddenin ikinci filkrasımın kapsamı
na birinci fıkranın (h) bendindeki kimselerin de ithal edilmesi yolundaki teklifi Komisyonumuzca 
aşağıda izah edilecek sebepler muvacehesinde kabule şayan görülmiyeırek reddedilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan, bâzı görevlilerin belli tüzel kişiler aleyhine dâva alma
larını ve iş talkibetmelerini önliyen hükmüm gerekçesi, bu kimselerin avukatlık yanında ifa ettik
leri yasaıma veya yürütme görevlerinin nitelik ve etkileri itibariyle belli tüzel kişiler aleyhine ta-
kibodecekleri dâva ve işlerin kendilerinim gerek avukat olarak, gerekse aslî görevleri bakımından 
meslekî durumlarını sarsması ve asli görevleri dolayısiyle icrasında rol oynadıkları yahut istina-
dedilecck kanun hükmünün tedvininde müessir olabilecekleri bir işlemin aleyhinde dâva ve iş ta-
kibotmclerinin avukatlar arasındaki imkân eşitliğini zedelemesi ve nihayet bu kimselerin vatan
daş nezdindeki itibarına gölge düşürmesi ihtimalidir. 

Bu sebeple fıkradaki sınırlandırıcı hüküm, görevi eni bakımından yukarda belirtilen mahzurlar 
söz konusu olan kimselere hasredilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü geçen 
üniversite, yüksek veya ortaöğretim profesör, doçent, asistan ve öğretmenlerin idari bir görev 
derulhde etmeleri halinde avukatlık yapmalarına da imkân bulunmaması muvacehesinde, bu kimse
ler bakımından yukarda belirtilen mahzurlajr söz konusu olmıyacaktır. (b) bendinin kapsamına gi
ren kimselerin gerek mülga kanunda, gerek yeni kanunda söz konusu yasaklılık sınırı içine alın
mamasının seıbebi budur. 

Geçici Madde 8. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Âdil Altay'm kanun teklifinde, Avukatlık Ka
nununa eklenecek geçici 18 nei madde ile, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Siyasal Bilgiler Fa
kültesinden mezun olup da, kanunun yürürlük tarihinden önce fark sınavı vermek üzere hukuk fa
kültelerinden birine başvuranların da mülga 3499 sayılı Kanun ile tanınmış haklarının saklı tutul
ması istenilmektedir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 8 ne i maddesi hükmüyle, kanunun yürürlüğe girmesin
den önce Siyasal Bilgiler Okulu veya Fakültesinden mezun olup da, hukuk fakültelerinde fark sı
navı vermiş olanlarım kazanılmış hakları saklı tutulmuş okluğumdan, bu konuda kanuna yeni bir 
geçici madde ilâve edilmesi kanun yapma tekniğine aykırı olacağı cihetle, teklif Komisyonumuzca 
geçici 8 nci maddenin tadili şeklinde incelemeye tabi tutulmuştur. 

Bu inceleme sonucunda da, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 3 ncü maddesinin (b) bendinde değişiklik yapılması hakkındaki teklifinin ret ge
rekçesiyle, bu teklif dahi Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek reddedilmiştir. 

Yukarda sayılan ve izah olunan gerekçelerle düzenlenen metin, Komisyonumuzca, ittifakaıı ka
bul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere işlbu rapor Yülkısek Başkanlı

ğa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
îstanlbul 

î. H, Tekinel 

-Çorum 
A. GiiUr 

Erzurum 
22. OmisU 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Niğde 
M. Ocaikçıoğlu 

İmzada Tbuulmaımadı 

Mardiın 
E. K. Aylar 

ÇJaruta 
A. N. TJlusoy 

İçel 
M. Ankan 

Kâtip 
Diyarbakır 
B. Eğitti 

Elâzığ 
S. -Güıldiogıam 

İrazalda bulunıaaniaidiı 
İsparta 
Y. Uysal 

Kırklareli 
M. Atagün 

Ordu 
O. Vural 

İmzada bulunamadı 
ıSlirvtaıs 

A. Durakoğlu 

Sivas 
T. Komitan 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

Erzincan 
8. Perinçek 

Kar» 
K. Kaya 

Malatya 
H. Gökçe 

Sivas 
V. Bozatlı 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi Ömer Ucuzal'ın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/62) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifimiz ve gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica 'öderiz. 
Eskişehir Senatörü 

Ömer Ucuzal 

GEREKÇE 

Avukatlık Kanunu sosyal güvenlik bakımından çok yeni hükümler getirmiştir. Emekli San
dığı ve Sosyal Sigortalarda avukatların münasebeti kesin olarak anlaşılmadan hattâ alâkalı daire
ler görüş birliğine varmadan müracaat için geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki üç aylık mü
racaat müddeti geçmiş bulunmaktadır. Sırf bu mahzuru önlemek için 2 nci fıkradaki üç ay ke
limesi (bir sene olarak değiştirilmiş, bu suretle müracaat süresini geçirmiş olan avukatlara yeni 
bir imkân sağlanmıştır. 

1136 sayılı Avulkatlık Kanununun geçici 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Bu madde hükmünden faydalanmak için ilgili, Avukatlık Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren (bir sene içinde T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır.) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — IBu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Kadtiamomı Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı ile Çantan Milletvekili Hazmı Dağlının, 1136 sayı

lı Avukatlık Kanununun 196 ncı maddesini değiştiren kanun teklifi (2/127) 
Yüksek Başkanlığa 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 196 ncı maddesinin değiştirilmesine dair hasırladığımız ka
nun teklifi, -gerekçesiyle Ibiırlikte takdim edilmiştir. 

Gerekli ilşlemıin yapılmasını saygıyla rica ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Çankırı Milletvekili 

Muzaffer Akdoğarüı Haz%m Dağlı 

GEREKÇE 

1136 sayılı Kanunun 196 ncı .maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa geçici bir 
25 nci maJdlde eklemekten Kanun Koyucunun güttüğü gaye asli ve ısürekli görevlerde çalışan ve 
T. C. Emekli San'dığma talbi olup bu Sandığa kesenek yatıran memurların bu memuriyetlere tâ-
yinleririden evvel Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortaya ibağlı olmadan serbest avukatlıkta ge
çildikleri sürelerin üçte ikisini memuriyet kıdemlerine saymak suretiyle ıonlan faydalandırmaktır. 

Geçici 25 nci maddenin balen yürürlükte .bulunan metnli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
atıf yapmakta ve bu kanunun 'kapsamına giren bir memuriyette bulunmayı şart koşmaktadır. 
657 sayılı Kanunun 1 nci ımaddesi ise kapsamını tâyin etmekte ve ıbu Kanunun genel veya katına 
bütçelerden veya -bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet sandıklarında ti 
aylık alanlara uygulanacağını, tahdidi bir surette, açıklamaktadır. 

Bu takdirde ise Kanun Koyucumuzun maksadına ulygun surette, 7 . 7 . 1969 tarihinde, 3659 
sayılı Kanuna talbi Ikurumlarda veya başka resmî 'kuruluşlarda asili ve sürekli görevlerde vazife 
görüp Emekli 'Sandığına kesenek yatıran (bâzı memurlar 'bu imkânldan faydalanamamakta ve me
muriyetlerinden önce Emekli Sandığına ve Sosyal iSigortaya talbi 'olmadan, seribest avukatlıkta 
geçildikleri sürelerin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılamamaktadır. Bu Ihalin bu durumda 
bulunanların mağduriyetlerini mucıibolacağı ve Ihukuken memurluklarının mahiyet ve nitelikleri 
aynı olanlar arasında İkilik yaratacağı aşikârdır. 

Bu sakıncayı «gidermek üzere geçici 25 nci 'maddeldeM (Bu Kanunun kapsamındaki bir memu 
rîyette /bulunanlar) ibaresinin yerine (T. C. Emekli Sandığına tabi ve bu Sandığa kesenek ödilyen 
bir memuriyette bulunanlar) cümlesinin konulması ve geçici maddenin böylece değiştirilmesi ada
let Ve hakkaniyet (icaplarına uygun düşecektir. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğanh 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 169 ncu maddesini değiştiren Kanun 

Madde 1. — 1139 sayılı Kanunun 196 ncı madldeisine '657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
eklenen geçici ,25 nci madde aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Geçici Madlde 25. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği 7 . 7 . 1969 tarihinde T. C. Emekli San
dığına talbi ve bu .Sandığa kesenek ödenen bir memuriyette 'bulunanların, memuriyetten önce 
T. O. 'Emekli ISandığı Kanununa bağlı olmadan ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına da girme
den avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet 'sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Maldd'e 3. — Bu Kanunun 'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 



— 12 — 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek ve 21 arkadaşının, 19 . 3 . 1969 günlü ve 1136 sayılı Kanu

nun geçici 3 ve 4 ncü maddesine dair kanun teklifi (2/172) 
Millet Meclisi Başkanlığına 

19 . 3 . .1969 günlü ve 1136 sayılı Kanunim geçici 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
8 . 12 . 1969 

Erzincan Milletvekili Ordu Milletvekili Bolu Milletvekili Tokat Milletvekili 
Sadık Perinçek Cengiz Ekinci Ahmet Çakmak Osman Hacıbaloğlu 

Tokat Milletvekili Karis Ordu 'Senatörü Artvin Senatörü 
Reşit Önder Veyis K o çulu Şevket Koksal Fehmi Alpaslan 

TOkat Senatörü Gümüşüne Milletvekili Tekirdağ- Milletvekili (janlorı Milletvekili 
Ali Altunta§ Necati Alp Orhan Öztrak Hazım Dağlı 

Mardin Milletvekili Bilecik SoUatörü Maraş Senatörü Ordu Milletvekili 
Seyfi Güneştan Mehmet Orhan Tuğrul Adnan Karakücük Haindi Mağden 

Trabzon Milletvekili İstanbul Senatörü Eskişehir MiUTötvolcH'i Kars Milletvekili 
Necati Isfendiyar Çakır oğlu Osman Gümüsoğlu Mehmet İsmet Angı Kemal Kaya 

Van Milletvekili Gümüşano Milletvekili Niğde Mî illet vekili i Sivas Milletvekili 
M. Salih Yıldız Nurettin Özdemir Mevlüi Ocakcıoğlu Ahmet Durakoğlu 

G E R E K Ç E 

Avukatlık, mahiyeti ve liifa ettiği vazifeleri itibariyle adaletin yardımcısıdır. Avukatın, bu va
zifesini ifa ederken sosyal güvenlik içinde bulunması en tabi hakkıdır. Bunu tanıtmakla, avukatın 
şahsından ziyade ifa olunan meslekin mahiyetine hizmet etmiş olacağız. 

Bu itibarla 
Geçici madde 3 ün değiştirme gerekçesi olarak 'gayet kısa «ekilide şu hususıu arz etmek iste

riz. 
19 . 3 . 1969 ve 1136 sayılı Kanun, bir çok yenilikler getiren ve meriyet süreleri bakımından 

da özellik taşıyan bıiır kanundur. Bu itibarla intibakı sağlanmak yönünden elde olımıyan bâzı se
beplerle müracaat süresi kaçırılmıştır. Teklif kabul edildiği takdirde, bundan umumi bir zarar 
asla hâsıl olmıyacak, bilâkis fayda sağlanacaktır. Senelerce bu memlekete hizmet etmiş kimselere 
bir imkân daha tanınmış olacaktır. 

Geçici madde 4 ün gerekçesi : 
Halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunan iştirakçilerden, daha önce Sosyal Sigorta

lar ve Emekli Sandığına tabi olımadan avulkatlık yapan ve ondan önce de T. C. Emekli Sandığına 
kesenek ödiyeıılerin, T. C. Emekli Sandığı ile ilişikleri bulunan iki devire arasındaki fiilî avukat
lık süreleıri geçici 3 ncü ımıaddeye göre borçlanmaları şartiyle emekliliğe esas olan hizmetlerine ek
lenmesi halinde hem adaletli sağlamış olacağız, henude geçici 3 ncü mıaıdde ile hemahemk bir sistem 
kurmuş bulunacağız. Kaldıki 3 ncü madde do olduğu gibi bu değişiklikte da borçlanma esası ka
bul etmekle her türlü zararın önüne geçmiş oluyoruz. Başka bir ifadeyle Emekli Sandığının bu 
hakkı tanınmaktan mütevellit hiçbir zararı olmıya çaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

19 . 3 . 1969 günlü ve 1136 sayılı Kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi : 

Madde 1. — 19 . 3 . 1969 günlü ve 1136 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : . 

Gıeçici Madde 3. — Halen emeklilik hakkı tanınan 'görevlerde bulunan iştirakçilerin, emekli
lik tanınan vazifelerde veya Sosyal Sigortalara tabi işlerde geçen süreler hariç fiilî avukatlık sü
releri, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 günlü ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen 
maddedeki esaslara göre yazı ile 1 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde 
borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenir. 

Adlarına borç 'kaydedilecek miktar, borçlandırılan sünenin geçtiği tarihlerde kesilen kesenek 
ve karşılıklar oranına göre tesbit olunur. 

14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsama, dışında kalan barem 'ka
nunlarına tabi vazifelerde çalışan iştiralkçilerıin emelkliye tabi vazifeleri ile Sosyal Sigortalara 
tabi işlerde geçen süreler hariç fiilî avukatlıkta geçen sürelerinin 2/3 si kidemlerinde sayılır. 

Bu madde hükmü, bu kanunun yayımı tarihinde açıkta olupta sonradan yasama organı üyeli
ğine seçileceklerle emeklilik hakkı tanınan görevlere tâyin edilecekler hakkında da uygulanır. 

Madde 2. <— 19 . 3 . 1969 'günlü ve 1136 sayı lı Kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici Madde 4. —• Halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunan iştirakçilerden, daha 
önce Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi olmadan avukatlık yapan ve ondan önce de 
T. C. Emekli Sandığına 'kesenek ödiyenlerin, T. C. Emekli Sandığı ile ilişkileri bulunan iki dev
re arasındaki fiilî avukatlık süreleri geçici 3 ncü maddeye göre borçlanmaları ve 3 ay içinde 
müracaatları partiyle emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. 

Madde 3. — 19 . 3 . 1969 günlü ve 1136 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddenin (B) fıkrasındaki 
ödeme sürelerine ait hükümler yukarıdaki maddelere de uygulanır. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5. — Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 19 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 35 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/177) 

22 . 12 .1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

19 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 nci maddesinin değiştirilmesine 
ait kanun teklifi gerekçesi ile sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gerekli muamelenin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Atagün 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 nci ma ddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin gerekçesi 

Bilindiği gibi Avukatlık Kanununun 35 nci maddesi, yalnız avukatların yapabileceği işleri 
düzenlemekte ve birinci fıkrasiyle de, «Resmî dairelerdeki çekişmeli ve çekişmesiz işleri takibet-

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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menin de, yalnız (baroda yazılı avukatlara aidolduğu» hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ka* 
nunun yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 1969 tarihinden 'beri yapılan uygulamada, resmî dairelerdeki 
çekişmeli ve çekişmesiz işlerini vekâleten takibettirmek zorunda kalan iş sahiplerini, mutlaka ba
roda yazılı (bir avukatı vekil tâyin etmekle (karşı karşıya bırakmak suretiyle lüzumsuz birtakım 
müşküllere mâruz kılmakta ve sızlanmalara sebebiyet vermektedir. 

Filihakika, resmî dairelerde takibedileoek işler genellikle avukatın' hukukî tecrübe ve bilgisini 
gerektirecek nitelikte olmamasına rağmen, bu işlerin münhasıran avukat eliyle takibini istemek, 
avukatlık görevinin gereklerine uygun düşmediği gifbi, teknik (bir işin bu alanda yetişmiş teknik 
bir eleman tarafından vekâleten takibi imkânını da ortadan kaldırmaktadır. (Bundan başka, bir 
tüzel kişi şirket veya ticari müessesesinin kendi elemanlarına verecekleri vekâletname ile resmî 
dairelerdeki basit işlerini takibettirmek olanakları da nezzedilmek suretiyle bunlar işlerinin yürü
tülmesinde (birtakım zorluklara uğramaktadırlar. Maddedeki istisnalar dışında kalan kısım veya 
yakınlarının vekâletiyle takibedebileceği resmî dairedeki işleri avukatla takilbetmek zorunda kalma
sı vatandaşları da zor durumda bırakmaktadır. 

Yukarda arz ve izah olunan mahzurları itibariyle toplumumuz gerçeklerine uygun olmadığı 
açık bulunan bu maddenin değiştirilmesinin zaruret olduğu kanisiyle kanun teklifi getirilmiş olup, 
yapılan değişiklikle yargı mercileri ve adliye daireleri dışında kalan resmî dairelerdeki çekişmeli 
ve çekişmesiz işlerin vekâleten herkes tarafından takibine imkân sağlanmıştır. Ancak, bu işlerin 
gerekirse avukatlar tarafından da takibedilebile ceği ayrıca derpiş edilmiştir. 

35 nci maddenin 2 nci fıkrasında «Dâva açm a yeteneği olan herkes kendi dâvasını bizzat aça
bilir ve işini takibedebilir» hükmü bulunmasına rağmen, bu kişilerin kendi dâvalarına ait dâva 
dilekçelerini yazıp mahkemeye veremiyecekl erine dair bâzı yerlerde uygulama yapıldığı müşahede 
edildiğinden, yanlış anlama sebebiyet verilmemesi için sözü geçen fıkraya sarahat verilmiştir. 

19 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 nci maddesinin değiştirilmıesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 . 3 , 19J69 tarih vte 1136 sayılı Avukatlık Kanunıunun 35 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştiir. 

Yalnız avukatların yapabileceği işler : 

Madde 35. — Kamum işlerinde ve hukukî meselelerde mütalâa vermek, mıahkemıe, hakem veya 
yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlarla sair adaletti daireleri htuzuırunda gerçek ve tüzıel 
kişilere ait .hakları devam etmıek ve savunmıalk, adlî işlemleri talkibetmek, bu işlere ait bütün ev
rakı düzenlemek, yanlız baroda yazılı avukatlara iaittir. 

Baroda yazılı avukatlar birinci fikradakiiler dışında kalan reısmî dairelerdeki çekişmeli ve çekiş
mesiz işleri de ıtalkibedebilirler. 

Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi dâvaisıına ait evrakı düzenleyebilir, dâvasını bizzat 
açabilir ve işini Itlalkibedebiilir. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeler™. Uısulleri kanunları ile diğer kamun hükümleri saJkbdır. 

MADDE 2. — Bıu ibanıun yayıımiı (tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Btı İkaniunıun hükümlle-rini Balkanlar Kumlu yürütür. 
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C. Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 1136 sayılı 19 . 3 . 1969 tarihli Avukatlık Kanunu
nun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/208) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.1. 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10193-5931 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 1136 öayılı 19 . 3 . 1969 tarihli Avu-
katlılk Kanununun ıbâzı madldelerinin değiştirilmedi ve Ibâzı madldelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim 
Saygılarımla. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu .Başkanı Y. 

iBaJşJkanlvekili 

6 . 1 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1136 sayılı 19 . 3 . 1969 tarihli Avukatlık Kanununun bâzı ımaddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı .maddelerinin de yürürlükten IkaMırılmasınadair kanun teklifi ve gerekçesini ilişikte takdim 
ediyorum. 

Gereğine 'müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
Fehmi Alpaslan 
Artvin Senatörü 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

GEREKÇESİ 

Değişiklik teklifleri, kanunun bilhassa Cumhuriyet Senatosu komisyon ve Genel Kurulundaki 
görüşmeler sırasında dile getirilip yapılacak her türlü değişikliğin kanunun tümünü kadük hale 
düşüreceğinden duyulan endişe sebebiyle gerekleri yerine getirilememiş ve tatbikatta kendini gös
teren ihtiyaçlardan ileri gelmiştir. 

Üçüncü maddedeki değişiklik, hukuk fark imtihanını vermek suretiyle hukuk mezunu olabil-. 
iniş bir kimseden evvelce mevcut bir hakkın alınmasının husule getirdiği menfi tesirleri izale ve 
demokratik rejim içerisinde idare hukukunun tatbikatçısı olarak günlük hâdiselerin içine girmek 
mevkiinde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına gerektiğinde serbest hayata atılabilme 
yolunun açık tutulması maksadından doğmuştur. Şikâyetleri ortadan kaldıracak hiçbir zararı ol-
mıyan faydası melhuz bir değişiklik teklifidir. 

12 nci maddedeki değişiklik, seçimle muayyen zaman için görev almış olanların tabi oldukları 
Devlet, belediye ve özel idareler aleyhine dâva alamama kaydının Devletin memuru ve devamlı 
olarak Devletten maaş alan öğretmen, doçent ve profesörlere de evleviyetle tatbik edilmesi lüzu
munun herkesin şikâyet olarak dile getirdiği bir konu ve hakkaniyetin icabı olmasından doğmak-
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tadır. Bu suretle Devletten maaş alıp, Devletin aleyhine hareket imkânı bertaraf edilmiş olacak 
ve bu sayede muhatabolunan makam ve merciler daha rahat bırakılmış ve iştigal mevzularma 
daha çok dönülmüş olacaktır. 

Bu arada, köy tüzel, kişiliklerinin mahiyeti dikkate alınarak bunların dâvalarına girmekten 
menedici hükmün uygulamada hiçbir faydalı netice vermiyeceği dikkate alınarak kanunun met
ninden çıkarılmıştır. 

35 nci madde daha çıkarken bir hayli gürültülü görüşlere yol açmış ve kısmî uygulama dö
neminde pek çok haklı şikâyetler kendini göstermiştir. Bir taraftan meslekin özelliğini korumak, 
öte taraftan da uygulamada zaruretlerin icaplarına uymuş olmak için değişiklik teklifi getiril
miştir 

195 ve 196 ncı maddelerdeki değişiklik, evvelce getirilmiş olan hükümlerin aksine olarak işti
rakçiliği esas almak suretiyle getirilmiş olup uygulama derecesi kcstirilemiycn 657 sayılı Kanunun 
dar çerçevesinin dışına çıkılmıştır. Evvelce avukatlık yapmış olan bir şahsın Devlet dairelerinden 
birinde memuriyet alması halinde geçmiş hizmetlerini saydırmasının mümkün hale getirilmesi 
karşısında, aynı şekildeki bir şalısın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, belediyelerde veya özel idarelerde çalışması halinde bu haktan mahrum edilmesinin mâ
nası olmıyacağı gibi, bir meslekin muhtelif hizmet dallarında başka mânalara çekilmesinin de 
yeri olmamak lâzımdır. 

197 ve 198 nci maddelerde öngörülmüş olan hakları yeni getirdiğimiz 195 ve 196 ncı madde
ler açıklıkla verdiği cihetle bu maddelerin metinden çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Geçici 3 ve 4 ncü maddeler sosyal güvenliği sağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu hükümlerin 
benzeri ve aynı maksadı taşımakla beraber muhtevası itibariyle uygulamada aynı neticeyi vermi-
yen şekli eski kanunda var idi. Bu sefer uygulamadaki tereddütleri bertaraf etmiş olmak ve sos
yal güvenlik haklarından her avukatın eşitlik çerçevesinde faydalanmasını sağlamış bulunmak 
için maddelere açıklık vermek suretiyle yeni hükümler getirilmiştir. 

9 ve 10 ncu maddeler yürürlük maddeleridir, 

1136 sayılı 19 . 3 . 1969 tarihli Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Avukatlık Kanununun 3 ncü maddesi (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«b) Türk Hukuk Fakültelerinin birinden mezun olbıafc veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olup fark imtihanını vermiş bulunmak, ya da yabancı bir memleket hukuk fakültesinden 
mezun olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan 'derslerden başarılı 
sınav vermiş olmak.» 

MADDE 2. — Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin (g) fıkrasından sonraki «11 nci mad
de hükmü dışındadır» ibaresini tak.ibeden kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri ve (b) ve (e) bend-
lerinden gösterilenlerin Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetim ve dene
timi altında bulunan daire ve kurumların ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve 
kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tü
zel kişilerin aleyhindeki dâva ve işleri taıkibetmeleri yasaktır...» 

MADDE 3. — Avukatlık Kanununun 35 nci maddesinin başlık ve metni aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Aslolarak avukatların yapabileceği işler: 

Madde 35. — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem veya 
yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar huzurunda özel ve tüzel kişilere ait hakları dâva et-
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inek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dairelerdeki çe
kişmeli ve çekişmesiz işleri takibetmek, aslolar'a'k avukatlara aittir. Ancak, dâva açmaya yetene
ği olan herkes kendi dâvasını bizzat açabileceği gibi, işini de takibedcbilir. 

Usul ve fürıı ile nesep ve sebepten ikinci derciceye kadar (bu derece dâhil) civar hısımları ve 
eşler birbirlerinin yargı mercileri ve adalet daireleri dışında kalan resmî dairelerdeki işlerini ve
kâleten takibedebilirler. 

Bunun dışında mahallî şartların ve konunun özelliği bir avukatın varlığına imkân vermiyen hal
lerde resmî dairelerdeki işler için herkes güvendiğine vekâlet ver'ebilir. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulleri kanuni arı ile diğer kanun hükümleri saklıdır.» 

MADDU 4. — Avukatlık Kanununun 195 nci maddesi başlık ve metni ile aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Avukatlıkta geçen sürenin kuleme sayılması: 

Madde 195. — Avukatlık Kanunu gereğince Topluluk Sigortasına girmiş olan ve primlerini za
manında ödemek suretiyle sigortalılığı devam etlen bir 'avukat, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına tabi bir hizmet veya memuriyete atandığında, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresi
nin üçte ikisi memuriyet kıdemine sayılır.» 

MADDE 5. — Avukatlık Kanununun 19G ncı maddesi başlık ve 'metni aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Memuriyetten önceki avukatlığın kıdeme sayılması : 
Madde 196. —• Halen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenetk ödemekte olan iştirakçi

lerin veya ileride iştirakçi olacakların, memuriyetten önce T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi 
olmadan ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hiz
met sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır.» 

MADDE G. — Avukatlık Kanununun 197 ve 198 nci maddeleri ile getirilmiş olan hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Avukatlık Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Geçici madde 3. — .Halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunan iştirakçilerin, emekli

lik hakkı tanınan hizmetlerde veya Sosyal Sigortalara tabi işlerde geçen süreler hariç, daha önce 
fiilî avukatlıkta geçen sürelerinin tama mı borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmetlerine ek
lenir. 

Borçlanılacak miktar, ilgilinin üç yılda bir terfi etmiş sayılmak suretiyle o tarihlerde yürürlük
te bulunan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 'kesilmesi gereken keseneklerin (Ku
rum hissesi dâhil) tamamıdır. 

Bu suretle 'emekliliğe esas hizmetlere eklenecek fiilî avukatlık sürelerinin üçte ikisi kıdemleri
ne de sayılır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için ilgilinin üç ay içinde T. C. Emekli Sandığına başvur
ması şarttır. 

Borçlanma ve borçların ödenmesiyle emekliliğe hak kazanmada geçici ikinci maddenin bu 
hususlarla ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. 

MADDE 8. — Avukatlık Kanununun geçici dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

G'eçici madde 4. — Halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunan iştirakçilerden, daha ön
ce Sosyal Sigortaya ve T. C. Emekli Sandığına tabi olmadan avukatlık yapmış olan ve ondan ön
ce de T. C. Emekli Sandığına kesenek öde/miş bulunanların, T. C. Emekli Sandığı ile ilişkileri bu
lunan iki devre arasındaki fiilî avukatlık sürelerinin talmamı borçlanmaları şartı ile, emekliye 
esas hizmetlerine eklenir. 
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BorçlanMa ilgilinin daha önceki emekliliğe esas aylığı üzerinden yürütülimek suretiyle geçici 
üçüncü 'maddedeki esaslara göre yapılır. 

Bu suretle emekliliğe esas hizmetlerine eklenecek fiilî avukatlık 'sürelerinin üçte ikisi, kıdem
lerine de sayılır. 

Geçici üçüncü maddenin başvurma, borçlanma ve emekliliğe halk kazanma ile ilgili son iki fık
rası hüklmü, bu halde de uygulanır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür-. 

Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun gfeçici 2 nci maiddesinm 
taJdiline dair kanun Mdlifi (2/218) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
10 . 1 . 1970 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci maddesinin tadiline 'dair kanun teklifim, gerek
çesi ile birlikte lilişiik olarak sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Mehmet Aytuğ 

Elâzığ Milletvekili 

GEREKÇE 

,T9 . 3 . 1W33 tarih ve 1136 sayılı Kanun meriyete girdiği tarihte Emekli Sarıldığı ile ilişkisi 
olmadığı Ihalde bu kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Emeklli 'Sarıldığı ile ilişki kurmak İstiyen bir çok 
avukatları mağldur etmektedir. Zira 'bu benddeki 'T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerinin kesildiği ta
rihten ibaresi bir çok kimselerin (işlem yaptırmalarına mâni olıınaktadır. Bu münasıelbetle yukar
da arz ve iza'ha çalıştığımız (güçlükleri giderebilmek için 'T. G Emekli 'Sandığı ile ilgileri keisüldi-
ği tarihten ibaresinin kaldırılmasına zaruret hâsıl loılmuştur. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — rl'36 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci maddesinin (A) fıkrasının birin
ci .bendi aşağıdaki şekilde değiştirilımjiştir. 

A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olanlar kendilerine emeklilik 
veya malûllük aylığı bağlanmamış olmak ş;artı ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlük 
tanilhine kadar Sosyal Sigortaya da talbL olmaksızın geçen fiilî avukatlık sürelerinin tamamını 
veya Ibu isürenİn emekliliğe esas olan 'elski sürelerinin süresi ile 'birlikte 25 yılı doldurmaya yete
cek kısmını .aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yünü tür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 



— 19 — 

C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'ın, 1136 »ayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesi
nin değiştirilmesi Ve geçici yeni bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/227) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanan, 1136 sayılı AvuikatlıkKanununun geçici 17 nci majddeslinin 'değiştiril
mesi ve geçici yeni bir madlde eklenmesi hakkında !kanun teklifi gerekçesiyle 'birlikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaakMeııinizi saygıyle rica ederim. 12 . 1 . 1970 
Âdil Altay 

Sivas Senatörü 

GEREKÇE 

1. Hukukun temel ilkelerinden biri ve belki de başta geleni kazanılmış inaklardır. Bir kanu
nun meydana getirilmesinde, üzerinde titizlikle durulması gereken husus, hukukun genel ve temel 
ilkelerine uygunluğu olmalıdır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun gerek hazırlanmasında ve ge
rekse Meclislerden (geçirilerek son şeklinin verilmesinde kazanılmış haklara riayet edilmiyerek huku
kun genel ve temel ilkelerine gölge düşürülmüştür.. 

Gerek Hükümetçe hazırlanan tasarıda, gerekse geçici komisyonlarda tanzim edilmiş bulunan ra
porlarda; Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk fakültelerinin ders programları, muhteva bakı
mından, karşılaştırılmakla yetmilmiş; fark imtihanı vermek üzere müracaatını yaparak kazanılmış 
hakka sahibolanlar nazarı itibara alınmamıştır. Bundan böyle Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun
larına avukatlık hakkı tamnmasa bile hiç olmazsa fark imtihanı vermekte olanların ve bu maksatla 
müracaatlarını yapanların kazanılmış haklarının saklı tutulmasında zaruret yardır. 

Diğer taraftan 1136 sayılı Kanunun 194 ncü maddesiyle, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 61 nci maddesi değiştirilmiş ve bu değişiklikle mezkûr maddenin son fıkrasını 
teşkil eden; (Baro teşekkül etmiyen ve birinci fıkra veçhile dâvavekili bulunmıyan ^mahallerde 
herkes dilediği kimseyi tevkil edebilir.) hükmü ortadan kaldırılarak bundan doğan boşluğun dol
durulması mülâhazasiyle de geçici 17 nci madde vaz'edilmiş ise de, bu geçici maddenin teşkilinde 
de kazanılmış haklar dört yıl gibi bir zamanla kısıtlanmak suretiyle hukukun genel ve temel il
kelerine gölge düşürülmüştür. Zira kazanılmış hakların gerek muhteva, gerekse zaman bakı
mından bir 'kısıtlanmaya tabi tutulamıyacağı keyfiyeti de hukukun genel prensiplerindendir. 1086 
sayılı Kanunun 61 nci maddesinin son fıkrasından yararlanarak vekâlet görevini bir meslek haline 
getirmiş bulunan dâva takipçilerinin kazanılmış hakları gerek tasarıda Hükümetçe, gerekse Geçici 
Komisyon raporlarında Millet Meclisi ve Senatoca açıkça kabul edilmiş bulunmakta ve hattâ bu 
kabullenmelere yer verilerek geçici 17 nci maddeye kanunda yer ayrılmıştır. Ancak kazanılmış hak
ların gerek muhteva, gerekse zamanla kısıtlanamiyacağı genel hukuk prensibine yer verilmemiş ol
duğundan, hukuk tekniği bakımından esaslı bir hataya düşülmüştür. Hatanın ortadan kaldırıl
ması istikametinde mezkûr geçici maddenin tashihan değiştirilmesinde zaruret vardır. 

2. Diğer taraftan bir yargı çevresinde, temsil müessesesinin esaslı bir şekilde tatbik mevkii 
bulabilmesi için en az üç avukat veya dâvavekilinin o çevrede, büro açmak suretiyle hizmete ama
de bulunması usul kanunlarımızda ve hususi nitelik taşıyan diğer kanunlarımızda belirtilmiş ve 
Temyiz içtihatları ile de benimsenmiş bulunmaktadır. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 61 nci maddesini değiştirmekle bu düzeni kanunlarımızdan ayıklamış sayılamayız. Bu 
düzenin teşekkül etmemiş bulunduğu çevrelerde ise, her iş sahibinin yargı organları huzurunda 
kendisini temsil ettirebileceği kimseleri o çevrede hazır bulabilmesi imkânını sağlamak hukukta 
pratikliğin ve kolaylığın icabı olduğu gibi kanun vâzımı zorlayıcı bir nitelik de taşımaktadır. 
Avukatlığın kamu hizmeti olması karşısında kanun vâzıınm, avukatların şahsi ve meslekî duru
mundan evvel vatandaşa hizmet götürmenin yollarını düşünmesinden daha tabiî foir şey olmasa 
gerektir. 
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Müstakil birer yargı çevresi olan kazalarımızın % 90 ırada üç avukat veya dâvavekili bulunma
dığı gibi Tizun (bir müddet de bulunamıyacağmı iddia etmek yerinde ve isabetli olur. Zira bugün 
için, avukatların vilâyet merkezlerinde toplandığı ve bir türlü kaza merkezlerine dağılmayı düşün
medikleri bir gerçektir, bir vakıadır. Böylece, avukat veya dâvavekillerince hizmetin vatandaşın 
ayağına götürülmüş sayılamıyacağı bir yana; kazalardaki iş sahipleri hem işlerini bizzat takibede-
cek yeterlikte değillerdir, hem de başka (bir mahalden avukat getirebilecek malî kudrete sahip 
bulunmamaktadırlar. Bu durum karşısında geçici 17 nci 'maddenin dört sene gibi kısa bir müddet 
sonra yürürlükten kalkmasiyle memlekette esaslı bir bulhran kendisini hissettirecek ve iş sahipleri 
- bilhassa kaza merkezlerinden de uzak bulunan köylü vatandaş - maddi ve mânevi imkânsızlıkla 
başbaşa bırakılmış olacaktır. 

Hâsılı, kazalarımızın yarısından fazlası bir avukatı bile tatmin edecek durumda olmadığı da 
göz önünde bulundurulursa dört yıl gibi kısa bir zaman içinde avukatların vilâyet merıkezlerin-
den kaza merkezlerine dağılabilecekleri iddiası da mücerret olmaktan kurtulamıyacağı itibariyle 
bu zaman kısıtlaması memleket gerçekleriyle de bağdaşamıyacaktır. 

3. !Kanun vâzıi; bu kanunla bir taraftan 35 nci madde gereğince çekişmesiz işlerde de avukat 
tutmaya vatandaşı mecbur kılarken diğer taraftan kaza merkezlerinde vekâlet görevi yapanları, 
dört yıl gibi kısa bir müddetle ortadan kaldırmak suretiyle iş sahiplerini maddi ve manevi sıkıntıya 
mâruz bırakarak, kamuya yararlılık ilkesini de -âdeta ortadan kaldırmaktadır. Böylece kanunun 
1 - 35 ve geçici 17 nci maddeleri bir -çelişme teşkil etmektedir. Bu çelişmeye meydan verilmemesi 
zorunludur. 

4. Bir yargı çevresinde üç avukat veya dâva vekilinin büro açmak suretiyle faaliyete geçmesi 
ve hizmete amade bulunması halinde; geçici 17 nci madde kapsamına giren kimselerin 
görevleri kanunen sona ereceğinden dâva takipçilerinin kazanılmış haklarına dokunulmaksızm gö
rev yapmalarına müsaade etmek; temsil müessesesinin zamanla inkişafına hiçbir suretle mâni 
teşkil etmiyecek, normal seyri kösteklemiyecektir. Bundan dolayı bu statükonun devamı avukat 
veya dâvavekillerini hiçbir suretle gerek maddeten ve gerekse manen sarsmıyacaktır. Halbuki 
mevcut statükoyu kaldıran geçici 17 nci maddenin bugünkü haliyle kalması yukarda izah edildiği 
üzere bilhassa yargı merkezlerinden uzakta bulunan köylü iş sahiplerini maddeten ve manen 
buhran, daha doğrusu ıstırap içine sokacaktır ki buna meydan vermemiş olmak için değişiklik zo-
runluğu doğmaktadır. 12.. 1 . 1970 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 noi maddesinin değiştirilmesi ve geçici yeni bir madde" 
eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Geçici madde 17. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra memurlukları ve bir avu
kat nezdinde başkâtiplik, zabıt kâtipliği, icra memurluğu veya yardımcılığı yahut avukat kâtip
liği görevlerinden birini en az yedi yıl süre ile yapmış olan kimseler; bu kanunun 3 ncü maddesi 
uyarınca avukatlık meslekine kabul için aranılan tahsil, staj ve sınav dışındaki şartları haiz olur
lar ve 5 nci maddede yazılı engeller kendilerindebulunnıazsa, çalışacakları yerin bağlı olduğu ba
roca tutulan listeye yazılmak şartiyle; kayıtlı bulundukları baro bölgesinde, en az üç avukat veya 
dâvavekili olmıyan yargı çevrelerindeki hukuk mahkemeleri ve icra dairelerinde dâva ye iş ta-
kibedebilirler. 

Bu kimseler vekâlet görevini yapabilecekleri yargı çevrelerinden birinde, listeye kayıt tarihin-. 
den itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar, bu zorunluğa uymıyanların adları liste
den silinir, 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1086 sayılı Öukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 61 nci maddesinin son fıkrası gereğince vekâlet görevini yapmayı' bir meslek haline getirerek, 
açmış oldukları bürolarında çalışanların; işbu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç, ay içinde 
baroca tutulan listeye kayıtlarını yaptırmaları şartiyle, kazanılmış hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakkı, o yer avukat veya dâvavekilleri-
nin sayısının üçü bulması halinde kendiliğinden sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay 
içinde ilgili şahsın aynı baro bölgesi içinde üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka bir yargı 
çevresine naklederek büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yargı çevresi işaret edil
mek suretiyle devam eder. Belli süre içinde nakil yapılmamışsa ilgilinin adı baroca listeden silinir. 

Yukardaki fıkralar uyarınca vekâlet görevi yapmakta olanlar; listesinde kayıtlı bulundukları 
baro bölgesinde üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan yargı çevresi kalmadığı hallerde, barolar 
birliğinin tasvibini almak şartiyle kaydını başka bir baroya naklettirebilirler. İlgilinin nakil için 
yapacağı müracaat, üç ay içinde olmadığı takdirde nazarı itibara alınmaz. 

Geçici 13 ncü maddenin listeye yazılmak için yapılacak başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hük
mü, bu kimseler hakkında da kıyasen uygulanır. 

Listeyle ilgili olup, geçici 13 ncü maddenin son fıkrasında gösterilen hususlar ve bu maddeye 
göre vekâlet görevini ifa edeceklere verilecek yotki belgesinin neleri ihtiva eyliyeceği 182 nci mad
dede yazılı yönetmelikte gösterilir. 

Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onbirinci ve onikinci kı
sımları ile 49 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 ve 65 nci maddeleri dışında kalan hükümleri, bu maddenin 
kapsamına giren kimseler hakkında da kıyasen uygulanır. 

Baro giriş ve yıllık kesenekleri, bu maddenin kapsamına giren kimselerden alınmıyabilir. 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa; geçici 17 nci maddeden sonra aşağıda belirti
len geçici 18 nci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 18. — Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup da; işbu kanunun yürürlük 
tarihinden evvel fark imtihanı vermek üzere, hukuk fakültelerinden birine müracaatını yapmış 
bulunan kimselerin; 3499 sayılı Kanun ile tanınmış hakları saklıdır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ BEHZAT 
EĞİLLİ VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

19 Mart 1969 gün ve 1136 sayıh Avukatlık Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu ka
nunun 186 ncı maddesine bir fıkra ve kanuna bir 
geçici madde eklenmesi ve bu kanunla, 22 Nisan 
1962 gün ve 44 sayılı, 14 Temmuz 1965 gün ve 
657 sayılı ve 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı 

kanunların bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 16, 90, 104, 108, 188, 
195, geçici 1 ve geçici 7 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştânlmlştir. 

Aranacak şartlar: 

Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 
(a), (b) ve (e) bendlerinde yazılı şartları haiz 
olanlar ve 5 nci maddede gösterilen engeli bu-
lunmıyanlar staj yapacakları yer barosuna bir 
dilekçe ile başvururlar. 

Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin §ekli: 

Madde 90. — Yönetim Kurulu üyeleri levha
da yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan 
avukatlar arasından seçüOir. Şu kadar ki, seçim 
için aldaylığını koyanlardan kıdemi on yıl veya 
daha fazla olanların sayısı asıl ve yedek üyeler 
toplamından az olduğu takdirde, en az beş yıl 
kıdemi olanlar da adaylığını koyabilirler. Eksik 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir madde 

eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 16, 35, 90, 104, 108, 
188, 195,, geçici 1, geçici 3, geçici 4 ve geçici 
7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Aranacak şartlar : 

Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 
(a), (b) ve (e) bentlerinde yazılı şartları haiz 
olanlar ve 5 nci maddede gösterilen engeli bu-
lunnııyanlar staj yapacakları yer barosuna bir 
dilekçe ile başvururlar. 

Yalnız avukatların yapabileceği işler : 

Madde 35. — Kanun işlerinde ve hukukî 
meselelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem 
veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organ
lar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hak
ları dâva etmek ve savunmak, adlî işlemleri ta-
kibetmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenle
mek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. 

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler 
dışında kalan resmî dairelerdeki bütün işleri 
de takibedebilirler. 

Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi 
dâvasına ait evrakı düzenliyebilir, dâvasını biz
zat açabilir ve işini takibedebilir. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri ka
nunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır. 

Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli : 

Madde 90. — Yönetim Kurulu üyeleri lev
hada yazılı ve avukatlıkta en az beş yıl kıdem
li olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı 
yüzden az olan barolarda beş yılhjk kıdem şar
tı aranmaz. 

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan do
layı son soruşturma açılmasına karar verilmiş 
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sayının bu yoldan da tamamlanamaması halinde 
kıdemi beş yıldan az olanlar da aday olabilir. 
Üye sayısı elliden az olan barolar da seçilmek 
içiuı kıdem şartı aranmaz. 

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan do
layı son soruşturma açılmasına karar verilmiş 
veya geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca 
verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para 
veya işten çıkarılma cezalarjyle tecziye edilmiş 
olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

Oyların tasnifi, baro genel kurulundan ad 
çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından 
açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar 
tasnif kuruluna ayrılamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilir
ler. Oy puslasına, seçilecek asıl üye tam sayı
sının yarısından en az bir fazla isim yazılması 
zorunludur. Bundan noksan idim yazılmış oy pus-
laları geçerli değildir. Oy puslasma seçilecek 
asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, 
sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıra
lanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere ön
ce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sı
raya göre tesbit edilir. Biinci fıkra uyarınca 
on yıldan az kıdemi olanlar da adaylıklarını 
koymuşlarsa, önce en az on yıl kıdemi olanlar 
aldıkları oy sayısına göre kendi aralarında sıra
lanır ve seçilenler listesinin başına yazılır. Da
ha sonra en az beş yıl kıdemi olanlar ve gereki
yorsa daha az kıdemliler kendi aralarında sıra
lanarak en az beş yıl kıdemi olanlar önde olmak 
üzere listenin altına ilâve edilerek seçilenler lis
tesi tamamlanır. Adayların aldıkları oylarda 
eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdem
leri de eşitse, adayların yaşlısı seçilmiş sayılır. 
Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulun
dukları sıra g'öz önünde tutularak kurulda gö
reve çağırılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 

Seçilme yeterliği ve engelleri: 

Madde 104. — 90 ncı madde hükümleri disip
lin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygula
nır. 

(Adalet Komisyonunun değiştiHşıi) 

veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca ve
rilerek kesinleşmiş bir kararla kmamıa, para 
veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş 
olanlar Yönetim Kurulu Üyesi seçilemezler. 

Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad 
çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tarafından 
açıîk olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar 
Tasnif Kuruluna ayrılamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilir
ler. Oy puslasma, seçilecek asıl üye tamsayısının 
yarısından en az bir fazla isim yazılması zo
runludur. Bundan noksan isim yazılmış oy 
puslaları geçerli değildir. Oy puslasma seçile
cek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı tak
dirde, sondan başlanarak fazla 'adlar hesaba ka
tılmaz. 

Adaylar aldıkları oyların sayışma göre sıra
lanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere 
önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu 
sıraya göre tesbit edilir. Adayların aldıkları 
oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla 
olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sı
rada önahr. Yedek üyeler aldıkları oy sayı
şma göre bulundukları sıra göz önünde tutu
larak Kurulda göreve çağırılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevi kendiliğinden sonra erer. 

Seçilme yeterliği ve engelleri : 

Madde 104. — 90 ncı madde hükümleri Di
siplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uy
gulanıl*. 
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Seçim sonucu, Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Bir
liğine bildMlir. 

Kuruluşu ve görevi: 

Madde 108. —> Baro gene! kurulu, baronun 
malî işlemlerini denetlemek üzere en çok üç ki
şiyi denetçi seçer; aynı sayıda da yedek denet
çi seçilir. 

Seçim gizlâ oyla yapılır. 90 ve 92 nci mad
deler hükümleri denetçiler hakkında da kıyasen 
uygulanır. 

Topluluk sigortasına giremiyenler : 

Madde 188. — Emekliliğe tabi bir görevde 
çalışmakta olanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına girenler (aynı kanunun 
85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigortadan fay
dalananlar dâhil), geçici 2 nci maddedeki borç
lanmak hakkından faydalananlar ile T. 0. Emek
li Sandığından emeklilik veya malûllük aylığı 
almakta olan yahut 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre yaşlılık veya malûllük sigorta
sından faydalannıış bulunanlar ve aym kanunun 
geçici 20 nci maddesindeki şartlara uygun ola
nak faaliyette bulunan sandıklara talbi bulunan 
veya bu sandıklardan faydalanmış olanlar 186 
nci madde uyarınca topluluk sigortasına gire
mezler. 

Birinci fıkrada gösterilenler T. C. Emekli San
dığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna yahut 
506 sayılı Sosyal Sıigörtalar Kanununun geçici 
20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faali
yete bulunan sandıklara yeniden tabi olmadıkça 
avukatlık meslekine devam edebilirler. 

Emekliliğe tâbi görevden önceki avukatlığın 
kıdeme sayılması : 

Madde 195. — Bu kanun gereğince topluluk 
sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden 
bir avukat emekliliğe tâbi bir göreve atandığı 
veya seçildiğinde, sigortalılığına esas alman avu
katlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine 
sayılır. 

24 — 

(Adalet Komisyonunun değli§tiirişi) 

Seçim sonucu, Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Bir
liğine bildirilir. 

Kurulusu ve görevi : 

Madde 108. — Baro Genel Kurulu, baro
nun malî işlemlerini denetlemek üzere en çok 
üç kişiyi denetçi seçer; aynı sayıda da yedek 
denetçi seçilir. 

Seçim gizli oyla yapılır. 90 ve 92 nci mad
deler hükümleri denetçiler hakkında da kıya
sen uygulanır. 

Topluluk Sigortasına giremiyenler : 

Madde 188. — Emekliliğe tâbi bir görev
de çalışmakta olanlar, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına girenler (aynı Ka
nunun 85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigor
tadan faydalananlar dâhil), geçici 2 nci mad
dedeki borçlanmak hakkından faydalananlar 
ile T. 0. Emekli Sandığından emeklilik veya 
malûllük aylığı almakta olan yahut 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya 
malûllük sigortasından faydalanmış bulunan
lar ve aynı Kanunun geçici 20 nci maddesin
deki şartlara uygun olarak faaliyette bulu
nan sandıklara talbi bulunan veya bu sendika
lardan faydalanmış olanlar 186 nci madde 
uyarınca topluluk sigortasına giremezler. 

Avukatın yukarıki fıkraya göre topluluk 
sigortasına girememesi, avukatlık meslekinin 
icrasına engel teşkil etmez. 

Emekliliğe tâbi görevden önceki avukatlığın 
kıdeme, sayılması : 

Madde 195. — Bu kanun gereğince toplu
luk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam 
eden bir avukat emekliliğe tâbi bir göreve 
veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, si
gortalılığına esas alman avukatlık süresinin 
üçte ikisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır 
ve görev veya hizmet aylığı ile emeklilik ke
seneğine esas aylığı yükseltilir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 86 ncı maddesi gereğince baro
larla Sosyali Sigortalar Kurumu arasında yapı
lacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleş
me, bu kanunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca 
Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplan
tıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, 
Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu arasında yapılacak görüşmelerle tespit edi
lir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta 
içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk sigor
tasına girmeye mecbur olan avukatllann bağlı 
bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre top
luluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip söz
leşmenin baroya gelişi tarihinden itibaren iki 
ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvu
rurlar. Sözleşmeler, baronun başvurma tarihin
den itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe ko
nur. 

A) Topluluk sigortasına tâbi oldukları ta
rihte otuz yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, 
55 yaşını doldurmakla beraJber 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı 
şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yan ve : 

a) Sigortalıllıklannm başladığı tarihten ön
ceki on yıl içinde en az 2 000 gün baro levhasın
da kayıtlı avukat olduklarım tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az orta
lama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan avukat
lara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar 
gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci mad
desindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, 
avukatların sigortalılıklarının başladığı tarihten 
itibaren en geç iki yıl içinde ilgili barolardan 
alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek 
belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı avukatllann ilgili ba
ro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar 
ve ziyan isteme haklan saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçe
ğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdir-

(Aclalet Komisyonunun değiştMşü) 

GEÇİCİ MADDE 1. — 7 Temmuz 1969 ta
rihinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince baro
larla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında ya
pılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip 
sözleşme, bu Kanunun geçici 10 ncu maddesi 
uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı 
ilk toplantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma 
Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüş
melerle tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ta
rafından, bir hafta içinde bütün barolara gön
derilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur 
olan avukatların bağlı bulunduklan barolar, 
tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleş
mesi yapmak üzere tip sözleşmenin baroya 
gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sos
yal Sigortalar Kurumuna başvururlar, sözleş
meler baronun başvurma tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde yürürlüğe konur. 

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları 
tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlar
dan, 55 yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı mad
desinde yazılı şartları yerine getireme
diklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten 
önceki on yıl içinde en az 2 000 gün baro 
levhasında kayıtlı avukat olduklarını tevsik 
eden, 

ib) 'Sigortalılık süresince her yıl en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c> En az beş yıl sigortalı bulunan avu
katlara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 
61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık ay
lığı bağlanır. 

(a) bendinde sözü geçen avukatlık sü
resi, avukatlann sigortalılıklarının baş
ladığı tarihten itibaren en geç iki yıl 
içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigor
talar Kurumuna verilecek belgelerle tesbit edi
lir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı avukatlann ilgili 
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de gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili si
gortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğrıyacağı zararları yüzde elli fazlasiy-
le ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kuruma 
ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturma
sı da yapılır. 

B) Topluluk sigortasına tâbi oldukları ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, 50 
yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tes
bit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesinde yazılı şartlan yerine getirme
diklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık 
süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esas
lara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden za
rar ve ziyan istemek hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle teslbit edildiği tak
dirde gerek bunu düzenliyenler gerekse ilgili 
sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğrayacağı zararları yüzde elli fazla-
siyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen ku
ruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuştur
ması. da yapılır. 

B) Topluluk sigortasına tabi olduklara ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, 
50 yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukla
rı tesbit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 60 ncı maddesinde yazılı şartları yerine 
getirmediklerinden aylık bağlanmasına hak ka-
zanamıyanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, si
gortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gi
bi, Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci mad
desindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağla
nır. 

GEÇİCİ MADDE 3 . - 7 Temmuz 1969 tari
hinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi ara
sında T. C. Emekli Sandığında iştirakçi duru
munda bulunanlardan, emeklilik keseneği öde
dikleri görev veya hizmetten önce T. C. Emek
li Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal 
Sigortalar kapsamına da girmeden geçirdikle
ri fiilî avukatlık sürelerinin daha önce başka 
kanunlarla borçlanılan süreler ile birlikte on-
beş yılı geçmiyecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 
23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nc:J 
maddesi ile eklenen maddedeki esaslara göre 
borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmet
lerine eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin ad
larına borç kaydedilecek miktar borçlandırılan 
sürenin geçtiği tarihlerde kesilen kesenek ve 
karşılıklar oranına göre tesbit olunur. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, 
ilgilinin, 1 Nisan 1971 tarihine kadar T. C. 
Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması şart
tır. 

GEÇİCİ MADDE 4 . - 7 Temmuz 1969 tari
hinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi ara
sında T. C. Emekli Sandığında iştirakçi duru
munda bulunanlardan, emekli keseneği ödedik-
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Geçici madde 7. — a) !Bu kanun yürürlü
ğe girmeden önce hukuk fakültelerinden mezun 
olanlar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren üç yıl içinde, 

b) Bu kanunun yürürlüğe gfirdiği tarihte 
hukuk fakültesinde kayıtlı öğrenci durumunda 
bulunan ve kanunun yürürlüğe gfirdiği tarihten 
itibaren, altı yıl içinde, hukuk fakültelerinden 
mezun olanilar, mezuniyet tarihinden itibaren üç 
yıl içinde, 

Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, 
ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarın
ca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 15 nci 
maddesinin birinci fıkrası, 23 ncü maddesinin 
birinci fıkrası, 24 ncü maddesinin son fıkrası ve 
26 ncı maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı 
Avukatlık Kanununun 14 ncü maddesinin son 
fıkrası, 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası, 17 
nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
ve 5178 sayılı Kanunla değişen 19 ncu maddesi 
hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, 
bu kanunun 3 ncü maddesinin (d) bendi ile avu
katlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte avu
katlık stajına başlamış olup da, henüz bitirme
miş olanlar hakkında 3499 sayıllı Avukatlık Ka
nununun staj hükümlerine ve o kanuna gföre 
hazırlanmış olan yönetmelik uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

leti görev veya hizmetten önce T. C. Emekli 
Sandığına tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar 
kapsamına da girmeden avukatlık yapan ve on-
d^n önce de emekliliğe tabi bir görev veya hiz
mette bulunanların T. C. Emekli Sandığı ile ili
şikleri bulunan devreler arasındaki fiilî avukat
lık sürelerinin daha önce başka kanunlarla borç
lanılan süreler ile birlikte onbeş yılı geçmiye-
cejk kısmı geçici 3 ncü madde uyarınca borçlan
maları şartı ile aynı madde hükümlerine göre 
emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. 

! Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü bu 
halde de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — a) 7 Temmuz 1969 
tarihinden önce Hukuk Fakültelerinden mezun 
olanlar bu tarihten itibaren üç yıl içinde, 

; b) 7 Temmuz 1975 tarihine kadar Hukuk 
fejcültelerinden mezun olanlar, mezuniyet tari
himden itibaren üç yıl içinde, 

Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, 
ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarın
ca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 15 nci 
maddesinin birinci fıkrası, 23 ncü maddesinin 
birinci fıkrası, 24 ncü maddesinin son fıkrası 
ve 26 ncı maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı 
Avukatlık Kanununun 14 ncü maddesinin son 
fıkrası, 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası, 
17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesi ve 5178 sayılı Kanunla değişen 19 ncu mad
desi hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bun
lar, bu kanunun 3 ncü maddesinin (d) bendi 
ile avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

7 Temmuz 1969 tarihinde avukatlık stajına 
başlamış olup da henüz bitirmemiş durumda bu
lunanlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun staj hükümleri ve o kanuna göre hazır
lanmış olan Yönetmelik uygulanır. 
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MADDE 2. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 186 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Topluluk sigortasına tabi olan avukatlar 
hakkında bu kanundaki özel hükümlere aykırı 
olmamak kaydı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Ka
nun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri 
uygulanır.» 

(Adalet Komisyonunun değişti'rişli) 

MADDE 2. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 186 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Topluluk Sigortasına tabi olan avukatlar 
hakkında bu kanundaki özel hükümlere aykırı 
olmamak kaydı ile, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanunu ile 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı 
Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hüküm
leri uygulanır.» 

MADDE 3. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun geçici ikinci madde
sinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki iki 
fıkra eklenmiştir. 

Birinci fıkranın değişik (A) beridi : 

A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet 
veya hizmetten 7 Temmuz 1969 tarihinden Önce 
her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olanlar, 
kendilerine emeklilik veya malûllük aylığı bağ
lanmamış olmak şartı ile, 7 Temmuz 1969 tari
hine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın 
geçen fiilî avukatlık sürelerinin tamamını veya 
bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetleri
nin süresi ile birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek 
kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilir
ler. 

Fiilî avukatlık süresinin tamamını borçlanan
lar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre T. ö. 
Emekji Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. 
Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini de
vam etirmek istemiyenlerle fiilî avukatlık süre
sinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emeklili
ğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olan
lara aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağ
lanır. 

Geçici ikinci maddeye eklenen fıkralar : 

«Bu madde hükümlerinden faydalananların, 
(A) bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) ben
di uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini 
devam ettirdikleri sürelerin tamamı, emeklili
ğe tabi görevde son defa ayrıldıkları maaş veya 
ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle bu 
görevin en az yükselme süresine göre iki veya 
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MADDE 3. — 19 Mart 1909 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — 7 Temmuz 1969 tarihin
de veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında
ki süre içinde emekliliğe tâbi bir görevde bulu
nan iştirakçilerin, emekli keseneği ödedikleri 
görevden önce T. Ç. Emekli Sandığı Kanununa 

(Adalet Komisyonunun değ'iştitrişU)" 

üç yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasına in
tibakları yapılır.» 

«Bu maddenin 9 ncu fıkrasında T. C. Emek
li Sandığına başvurma için konulmuş bir aylık 
süreyi geçirmiş olanlar, 1 Ocak 1971 tarihine 
kadar başvurmaları şartı ile bu madde hüküm
lerinden faydalanabilirler.» 

MADDE 4. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci madde
sinin 4 ncü son fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Değişik 1 ncü fıkra : 

«Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet göre
vini yapmak hakkı o yer avukat veya dâva vekil»--
leri sayısının üçü bulması halinde kendiliğinden 
sona erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay 
içinde, ilgili şahsın aynı baro bölgesi içinde üç; 
avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka. 
bir yere naklederek büro açması halinde, liste
deki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek sure
tiyle devam eder. ilgili üç aylık süre içinde 
başka bir baroya başvurduğu takdirde, dosyası 
getirilmek suretiyle başvurduğu baronun liste
sine kaydı yapılıp ayrılmadığı baronun liste
sinden de adı silinerek vekâlet görevine devam 
eder. Üç aylık süre içinde aynı baro bölgesin
deki başka bir yere nakil yapılarak büro açılma
ması veya bu süre dolmadan başka bir baroya 
nakil için başvurulmaması halinde ilgilinin adı 
listeden silinir.» 

Değişik son fıkra : 

«Bu maddenin üçüncü fıkrası 7 Temmuz 1977 
tarihinde yürürlükten kalkar.» 

MADDE 5. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Geçici 3 ve 4 ncü 
maddeler uyarınca borçlanarak emekliliğe esas 
hizmetlerine eklenen sürelerin üçte ikisi, ilgi
lilerin halen bulundukları görevin veya hizme
tin en az yükselme süresine göre iki veya üç 
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taibi olmadan ve Sosyal Sigortalar kapsamına da 
girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet 
sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sa
yılır. 

MADDE 4. — a) 19 Mart 1969 gün ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 189 ncu maddesi, 

b) 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 195 nci ve 196 ncı maddeleri ile 
14 Temmuz 1965 gün ve 657 sayılı Kanuna ekle
nen ek madde 1 ve geçici madde 25, 

c) 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 197 ve 198 nci maddeleri ile 
22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı Kanuna eklenen 
ek madde 4 ve geçici madde 8, 

d) 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa eklenen ek madde ve 1186 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun değiiştilrişıi) 

yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları 
yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıkları 
ile emeklilik keseneğine esas aylıkları yükselti
lir. 

MADDE 6. — a) 19 Mart 1969 gün ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 189, 196, 197 ve 
198 nci maddeleri, 

b) 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı Kanu
nun 19 ve 22 nci maddeleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Teklifin 5 nci maddesi 7 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 6 ncı maddesi 8 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

ı^e^ı 

•M. Meclisi (S. Sayısı : 45) 


