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üzerinde bir süre görüşüldü. 
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. Gündemde bulunan kanun tasarılarının gö
rüşülmeleri, ilgili Bakan veya temsilcilerinisn 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

18 . 12 . 1972 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,'02'de son 
verildi. 

Tasan 

1. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı. (1/756) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

Teklif 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı kuruluş ve görevleri hakkında Kanunun bâzı 
maddelerinde ve. kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, bir bendinhrkaldırılması ve 
bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/786) (Millî Eğitim, Maliye, İç
işleri ye Plân komisyonlarına). 
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yılma ait faaliyet raporlarıyle bilançosunun su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/977) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na) . 

4. —•. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1971 yılı 
çalışma raporu ve bilançosunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/978) (Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
5. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ile Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları, tezkereleri (M. Mecli
si : 1/725; C. Senatosu : 1/120) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 766), (C. Senatosu S. Sayısı : 162) ; (Da
ğıtma tarihi : 18 . 1 2 .1972) (GÜNDEME) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Seııa-

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Vahit Bozatlı Orhan Daut 

Kâtip 
-Gaziantep 

Muhittin Sayın 

tosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/727; C. Senatosu : 
1/118) (M. Meclisi S. • Sayısı : 767) (C. Se
natosu S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 
18.12.1972) (GÜNDEME) 

7. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ile 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/726; C. Senatosu 1/121) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 768) (C. Senatosu S. Sayısı : 
161) (Dağıtma tarihi : 18 , 12 . 1972) (GÜNDE
ME) 

8. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/724; 
C. Senatosu 1/117) (M. Meclisi S. Sayısı : 769) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

9. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/723), 
(C, Senatosu 1/122) (M. Meclisi S. Sayısı : 770) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi :, 
18 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

10. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra= 
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/683) (C. Senatosu 1/119.) (M. Mecli
si S..Sayısr : 771) (C. Senatosu S. Sayısı : 163) 
(Dağıtma tarihi : 18 .12 . 1972) (GÜNDEME) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair, Cumhuriyet Senatosu ile Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

1. — İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'm, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi (4/347) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları varıdır, 
Sırası ile arz ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu üye

liğinden istifa (ettiğimi bilginize arz <edierim. 
İstanbul 

Orhan Kabibay 

. BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Maliye Bakam Ziya Müezzinoğlu*nun, 
Kalkınma Finansman Bankası teşkiline dair Ka
nun tasarısının havale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek üçer üyeden kurulu geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/706, 
4/346) 

BAŞKAN — Diğer sunuşu arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda yeralan ve 1973 

Programında öngörülen ve (bilhassa geri kalmış 
yörelerdeki yatırımların finansmanı için gerekli 
kaynakların sağlanmasında ve yurt dışındaki iş
çilerin tasarruflarının değerlendirilmesinde yar
dımcı olacak olan Kalkınma Finansman Bankası 
teşkiline dair Kanun tasarısının (S. Sayısı : 

(M. Meclisi 1/715; C. Senatosu 1/116) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 772) (C. Senatosu S. Sayısı : 
155) (Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1972) (GÜN
DEME) 

1/706) biran önce yürürlüğe girmesini temi-
nen, havale edildiği Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
lecek üçer üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Okunan Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kafbul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir; gereği yapılacaktır. 

3. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğanhn 
Meclis gizli zabıtlarının neşri hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — İki sayın (üye gündem dışı söz 
istemişlerdir; 5 dakikayı aşmamak kaydıyle ken
dilerine söz veriyorum efendim. 

Sayın Nuri Eroğan, Meclis gizli zabıtlarının 
neşri hakkında gündem dışı söz istiyorsunuz, bu
yurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; gizli oturum tutanak
ları üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Konuya girmeden evvel dikkat nazarlarınızı 
maziye, bundan yarım asır öncesine çekmek isti
yorum : 

Yıl 1336, yani 1920; Mayıs'm 22'si; gün Cu
martesi; saat zevalden sonra 3; yani Türkiye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN : Kemal Ziya Öztürk 

KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Vehbi Meşhur (Amasya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 22 nci birleşimini açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Büyük Millet Meclisi küşadından tam 30 gün 
sonra. Henüz muntazam bir ördü kurulmamış; 
düşman denize dökülmemiş; vatan kurtarılma
mış; istiklâl kazanılmamış; Cumhuriyet ilân edil
memiş; ileri, medenî millet olma yolunda, kalbul 
edilmiş olan inkılâplar sözkonusu değil. Meclis 
Riyasetine verilmiş bir takrir okunur, bunda ilk 
mektep muallimlerinin birkaç aydır maaş alma
dıklarından şikâyet edilmekte ve alınacak ted
birler gösterilmektedir. Takrir sahibi kürsüye 
çıkar ve «rütfekayı kiram» diye başlıyan kısa 
bir konuşma ile fikrini izah «der. Bu konuşma
dan, hatibin maksadım boamayacak şekilde, 
birkaç cümleyi sizlere aktaracağım : 

«Bir vakit mekâtibi iptidaiyeyi an cemaatin 
idare ettik. Hiç maaşlar tedahülde kalmadı. 
Muhasebeyi hususiye diye bir şey çıkardılar, 
birtakım muallim ve muallimelerin maaşları ve
rilemedi. Biz ne vakit dinimizi, dünyamızı, Hü
kümetimizi, her şeyimizi muhafaza eden köylü
lerin hukuku mütekabilesini muhafaza ile onla
rın köylerinde mekâtibi iptidaiiyeyi temine mu
vaffak olursak, o vakit ileri gitmek için atıla
cak ilk adımı atmış bulunacağrz. Ahengi irfanı 
olmayan bir milletin ahengi medeniyeti de ola
maz. Bu şikâyetin, bu rezaletin, bu denaetin hep 
saiki cehalettir. Beşeri bundan kurtaracak il
mi irfandır. Hükema diyor ki (sevaifci efal, ef
kârdır). İnsanlar, fikrî bir terbiye görmedikçe 
hiç bir işe yaramazlar. Bugün köylerde ufak 
ufak mektep yapmak, şehirde büyük büyük ca
mi yapmaktan daha hayırlıdır. (Bravo sadala-
rı, alkışlar) Köylerde yalnız zükûr için değil, 
birer de inas mektebi açılmak lâzımdır. Erkek
lerin okuması ne kadar lazımsa kızların oku
ması da o nisbette mühimdir ve belki daha 
ehemdir. Kadınları âli mekteplerde bulunan bir 
milletin, bir kavmin arkası hiç bir vakit yere 
gelmez.» 

Muhterem arkadaşlar, bundan 52 yıl önce 
memleketin iç ve dış düşmanlarla sarıldığı o 
karanlık günlerde, irticaın kol gezdiği devrede 
Türkiye'yi medenî bir ülke haline getirecek yo
lu işaret eden bu aydınlık kafa kim? îzmir Me
busu Hacı Süleyman Efendi. 

Bir başka gün, bu konuşmadan 15 ay sonra; 
1921 yılı Temmuz nihayeti. Binbir emek ve fe-
daMrlıkla kurulmuş olan ordu, muntazam ordu 
Altmtaşta mağlup olmuş; Afyon ve Eskişehir 

terk edilmiş, ordu Sakarya gerafeine çekilmiş; 
her tarafta ayaklanma; düşman top seslerinin 
Ankara*dan işitildiği günler; Meclisin Kayse-
riye taşınma fikri, hazırlığı; her tarafta isyan, 
yılgınlık, endişe ve ümitsizlik. 

Bu hal içindeki Mecliste bir başka hatip kür
süde. Şöyle kükrüyor; «Nedir bu haliniz? Düş
man geldiğinde sizi geri çekilme hazırlığı için
de değil, kendisini imha edecek plân hazırlığı 
içinde bulmalıdır. Türke yaraşan budur.» 

Kimdir bu gürleyen sesin sahibi! Doğunun 
yiğit evladı, Derişim Mebusu Diyap Ağa. İşte 
Türkü istiklâle kavuşturan bir avuç kahrama
nın bir araya geldiği Birinci Büyük Millet Mec
lisinden sadece iki sima. Hacı Süleyman Efen
di ve Diyap Ağa. 

Bunlardan Hacı Süleyman Efendiyi okuma 
imkânını, sahip olduğumuz Meclis zabıtların
dan kolaylıkla bulabiliyoruz; ama Diyap ağa, o 
cesaret kaynağı?.. İşte bu zor. Sesi gizli oturum 
(zabıtlarında. 

Muhterem arkadaşlar, buna artık bir niha
yet verelim, bu yiğitleri tanıyalım. Buhranları 
ve bunların içinden nasıl çıkılacağını görelim, 
Bunu nasıl yapacağız? 

Evvelce bir teşebbüs olmuş. Müşterek Baş
kanlık Divanınca alman bir kararla mesele Mec
lislere intikal ettirilmiş. Millet Meclisinde 10 . 
3 . 1967 tarihinde konu tartışılmış ve 1961 tarih 
ve 334 sayılı Anayasanın kabulünden önce ya
pılmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ait gizli oturum tutanaklarının yayınlanmasına 
karar verilmiş. Ancak Cumhuriyet Senatosunun 
28 . 3 . 1967 tarihli toplantısında uzun müzake
reler sonunda bir karara varılamadan teklif 
Başkanlıkça geri alınmış. 

Kanımız odur M, Cumhuriyet Senatosunda 
takdim iyi yapılmamıştır. Esasen takip edilen 
yol.da yanlıştır. Meselenin evvelâ MSÜet Mec
lisinde, sonra da Cumhuriyet Senatosunda mü
zakere edilmesi söz konusu olamaz. Meclislerin 
Müşterek Toplantısında görüşülmek ve karar 
alınmak lâzım gelir. Çünkü, 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 20 nci maddesi; «Meclis 
müzakeratı alenidir ve harfiyen neşrolunur. 

Fakat Nizamname! Dahilide münderiç şera
ite tevfikan Meclis hafi celseler dahi akdedebi
lir ve hafi celseler müzakeratınm neşri Meclisin 
kararına menuttur» der. 
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içtüzüğün 98 nci maddesinin son fıkrası da; 
«Gizli zabıtlar en az 10 sene geçmeden veya Mec
lis kararı olmadan neşrediİemez» şeklindedir. 

1961 tarihli Anayasa bu konuda 87 nci mad
denin 2 nci fıkrası ile şöyle bir hüküm getirmiş-
,tir: «Meclisler, İçtüzük hükümlerine uygun ola-
.rak kapalı oturumlar yapabilir; bu oturumlarda
ki görüşmelerin yayımı ilgili Meclisin kararma 
(bağlıdır.ı» 

Son okuduğumuz bu hüküm çift Meclisli dev
reye ait zabıtların neşrinde karar yetkisinin han-
.gi Mecliste olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
Her Meclis kendi zabıtları hakkında kendisi ka-
.rar alacaktır. Ancak 1961 yılından önce, yani tek 
Meclis devrine ait zabıtların neşrinde mesele bi
raz karışıktır. 

Millet Meclisi tek başına karar almaya yetki
li midir, meselede her iki Meclisin ayrı ayrı mü
zakere ve aynı istikamette karar almaları mı lâ
zımdır ve nihayet böyle bir karar, Meclislerin 
'müştereken yapacağı bir toplantıda mı alınmalı
dır? Hangi yolun doğru olduğunu tespit için şu 
suali cevaplamak lâzım gelir: 491 sayılı Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 20 nci maddesi ve İçtüzü-
-ğün 98 nci maddesinin sözkonusu ettiği Meclis, 
^bugünkü Meclislerden hangisidir? Şüphe yok ki 
birini tek başına düşünmek mümkün değildir. 
Peki bu konuda karar alırken iki Meclisin ayrı 
ayrı karar alması mı lâzımdır? Bunu da düşüne
meyiz. Çünkü bu bizi fiilî ıbir zorluğa ve hukukî 
yanlışlığa götürür. 

Fiilî zorluk şurada: İki Meclis ayrı kararlara 
varırsa bunu birleştirecek merci neresi olacaktır? 
Böyle bir merci yoktur ve gösterilmemiştir. Hu
kukî yanlışlık; yetki parçalanmasıdır. Bizce en 
salim yol, Meclislerin müştereken yapacağı bir 
toplantıda mesele görüşülmeli ve bir karara va
rılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu iş bir an evvel ol
malıdır. Meselenin daha fazla gecikmeye taham
mülü yoktur. Geçende ilk Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu üzerinde bir tetkikat yapıyordum. 7 . 12 . 
1336 Salı günü 5 nci maddenin müzakeresinde, 
oturumun bir safhasında gizlilik kararı alınmış 
-ve tutanağa şu not konulmuş: «Celsenin mabadı 
•hafidir».- Bu hafi celseye ait zabıtları bulmak ma
alesef kabil olamadı. Bütün aramalarımıza rağ
men vardığımız netice: «Yok... Yok... Yok...» Bu 
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yok olmanın mesulü kim? O da yok. Bulsanız da 
ne işe yarar? Zaptı geri getirir mi? Bu benim 
rastladığım. Daha başkaları?.. Onlar hakkında 
bir şey söyleyemeyeceğim. Ayrıca bunlar çuval
lar içinde ve bozulmaya, çürümeye mahkûm. Bir 
gün gelecek çürümüş, yok olmuş olacaklar ve 
okuyabilenler de azalacak, başka ülkelerden mü
tehassıs getirmeye kalkacağız. Artık gizliliğin 
mânası da kalmamıştır. Bu tarih hazinelerini gün 
ışığına çıkaralım, çürümekten, yok olmaktan kur
taralım. Bu konuda Başkanlığa bir takrir sunu
yorum. Divanın tezekkürünü ve kısa zamanda 
karara/ varılmasını rica ediyorum. Bu belgeleri 
neşir suretiyle Cumhuriyetimizin 50 nci yılma, 
Parlâmento olarak, bir armağan sunalım. 

Mühim bir konuya temas ettiğimi zannediyo
rum. Bana söz imkânı verdiği için Sayın Başka
na teşekkür eder, sizlere de saygılar sunarım. 

4. — İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğ-
lu'nun, Batı Trakya'daki Türklerin durumu hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, Batı 
Trakya Türklerinin bugünkü durumu hakkında 
gündem dışı söz istiyorsunuz. Sizden de kısa ol
masını rica ediyorum efendim. Buyurunuz. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

Biliyorsunuz ki, uzun yıllar Türk Milletine 
ve Türk topraklarına bağlı olarak yaşamış olan 
Batı Trakya ve Batı Trakya Türkleri, bir talih
sizlik eseri olarak, Lozan Anlaşmasıyla Yunanlı
ların emrine teslim edilmişti. 

Evet, bu bölge ve Ibu bölgenin sakinleri olan 
soydaşlarımız Yunanlılara teslim edilmişti; ama 
bu teslimiyet kayıtsız şartsız değildi. Lozan An
laşmasının 37'den 45 nci maddesine kadar, yani 
tam 9 maddesi Türkiye'deki Rum azınlığı ile Ba
tı Trakya'daki Türk ekalliyetinin siyasî, içtimaî, 
iktisadî ve kültürel hakları bir esasa bağlanmış, 
iki hükümetin de azınlık haklarına riayet etmesi 
şartı önplâna alınmıştı. 24 Temmuz 1923 tarihin
den beri, yani Lozan Anlaşmasından bugüne ka
dar gelmiş geçmiş Türk hükümetleri, Türkiye'de
ki Rum azınlığının haklarıma azamî derecede 
saygı göstermiştir. Anayasamız onları da Türk 
vatandaşı saydığı için hiç bir Hükümet, bira-
km gayriinsanî bir baskıyı, siyasî veya iıkti-
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sadî bir kısıtlamayı bile aklından getirmemiş
tir. Türkiye'de birçok ban, apartman, hattâ 
fabrika sahibi olan, zengin ve büyük ticarî şir
ketlerin ortakları bulunan ;Şişli, Maçka, Moda, 
Burgaz, Büyükada gibi İstanbul'um, en mutena 
muhitlerinin sakinleri arasında rahat ve emin 
bir hayata kavuşan Rum azınlığına karşı, Ba
tı Trakya Türk'ünün hali ve onlara reva görü
len baskı gerçekten yürekler acısıdır. 

Ötedenberi ve hassaten son günlerde Batı 
Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza ait gazete
lere ge^ea haberler, Yunam Hükümetimin, Lo
zan Anlaşmasının maddelerine artık asla ria
yet etmediğini göstermektedir. Soydaşlarımı
zın en kesif olduğu Gümülcine, Iskeçe, Dede-
ağaç ve köylerinde ticarî hakları kısıtlanmış, 
gayrimenkul ve toprak satmalmaları yasaklan
mış, Türk okullarında Türk kültürünün ted
risi bile izne tâbi tutulmuştur. 

Son yıllarda köylerinde ve yuvalarında te
dirgin olan Türk kardeşlerimiz idamei hayat 
için işçi olarak Almanya'ya veya Avustralya'ya 
gitmeye başlamışlardır. «Türk azınlığına ön
celik tanıyoruz» diye hudut kapılarını açan 
Yunan Hükümeti, bir müddet sonra -ister 
izinli, ister daimî olarak - Batı Trakya'ya dön
mek isteyen Türk işçilerine «Vatandaşlık hak
larını kaybettiniz» demek suretiyle bu kere de 
hudut kapılarını kapamakta, böylece Devlet 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Mec-
isi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı: 763) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçiyoruz. 
. İçtüzük çalışmalarına başlıyoruz, Komisyon 

yerini almıştır. 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Komis

yonca geri alman 53 İçtüzük maddesi vardı. 
Bugünkü Birleşime 11 maddenin Komisyonca 

(1) 763 S. Sayılı basmayazı 13 ncü Birleşm 
tutanağının sonuna eklidir, 

idaresine yakışmayan bir hileye başvurulmak 
istenmeıktedir, 

Muhterem arkadaşlarım, 19ı2Ö'de 325 bin 
olan Batı Trakya Türk'ünün nüfusu normal 
artışa göre 1,5 milyon olması lâzımgelirken bu
gün sadece 125 bindir. Bu niçin böyledir? 
Çünkü 50 yıldır Yunanistan'da birçok hükü
metler değişmiştir, hattâ rejilm değişmiştir. 
Kırallık yıkılmış, cumhuriyet kurulmuştur; fa
kat orada Batı Trakya Türk'ünü yok etme, 
eritme politikası maalesef değişmemiştir. Onun 
için Hükümetimizin, bilhassa Hariciye Vekâle
timizin aylardan beri gazetelerimizde mev-
zuubahis edilen Batı Trakya Türk'üne baskı 
haberlerine daha dikkatli kulak vermesini ve 
daha ciddî alâka göstermesini diEyoruz. 

İnanıyoruz ki, Batı Trakya'da cereyan eden 
olaylar, üzerinde hassasiyetle durulması lâzım-
gelen meselelerimiz arasına girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelmiş geçmiş hü
kümetlerimizin politikasında, demirperde mem
leketlerinde kendi kaderleriyle başbaşa yaşayan 
60 milyon Türk'e karşı gösterilen alâka bir
takım yazılı demecilerden öteye geçmemiştir. 
Hiç değilse bir demirperde memleketi olmayan 
ve orada bulunmayan Batı Trakya Türklerine 
karşı gösterilecek alâka, bırakın milletimizin 
haysiyetini korumayı, insanî bir vazife haline 
gelmiştir. 

incelenerek getirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 27 
nci maddeden müzakerelerimize devam ediyo
ruz. 

27 nci madde üzerinde Komisyonum verdiği 
yeni şekli okutuyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan* mad
deye yeni bir şekil vermedik. Verilen önerge
lerden birincisine katılıyoruz, ikinci önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyonların toplantıya çağrılması : 
Madde 27. — Komisyonlar, kendi başkan

larınca toplantıya çağrılır. 
Komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün 

önceden yapılır. Bu çağrıda komisyon başka
nınca hazırlanan gündem de belirtilir. Ancak, 
komisyon gündemine hâkimdir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu çağrı ve gündem komisyon üyelerine, 
Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara ve parti-grup
larına ve diğer ilgiH komisyonların başkanlık
larına ve tekMfleri gündemde yer alan kanun 
teklifi sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden ilk imza sahibine gönderilir; ayrıca 
âlân tahtasına asılır. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efen
dim: 

Meclis Başkanlığına 
27 nci maddenin 2 nci fıkrasının başına, 

«Zorunluk olmadıkça» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teikHf ederim. 

Amasya 
ISalilh Aygün 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 27 nci maddesinin son cümlesinin 

fıkradan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN— Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — ıSayın Başkan, birin
ci önergeye katılıyoruz, ikinci önergeye ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere açı
yorum. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye 

katıldığını beyan etmiştir. 
Okunan önergeyi Genel Kurulun tasvipleri

ne sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — önerge geri verilmiştir efen

dim, 
27 nci maddeyi, kabul edilen değişik şekli 

ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonlarda söz alma : 
Madde 30. — Komisyonlarda istem sırasına 

göre söz verilir; 
Komisyon başkanı ve komisyondaki Hükü

met temsilcisi, söz sırasına bağlı değildir. Ko

misyonca çağrılmış uzmanlara, komisyon baş
kanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilir. 

BAŞKAN —Bu madde üzerinde Sayın Nuri 
Eroğan söz istemiştir. 

Sayın Eroğan?.. Yok. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo

rum efendim. 

iSaym Başkanlığa 
30 ncu maddedeki, «ve Komisyondaki Hü

kümet temsilcisi» ibaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz, çünkü, burada kastedilen mâna 
Hükümet temsilcisine söz önceliği verilmemesi 
yönünde idi. Komisyonumuz bu görüşe katıl
mamıştır. Genel Kurulda önceliğe sahip Hü
kümetin, komisyonda önceliğe sahip olmaması 
fikrine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan tarafından veri
len değişiklik önergesine Komisyon katılmamış
tır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3Q ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Bekleme süresi : 

Madde 37. —- Komisyonlara havale edilen 
işlerin görüşülmesine, havale tarihinden iti
baren kırksekiz saat sonra başlanabilir. Ko
misyona havale edilen evrak, Komisyon Baş
kanlığınca re'sen veya komisyon üyelerinden 
beşi tarafından yazıyla istenirse, bastırılarak 
komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz 
konusu süre, dağıtım tarihinden itibaren baş
lar. 

Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir ka
nun tasarı veya teklifinin tümünün veya belli 
hükümlerinin komisyona geri alınması veya 
geriverilmesi hallerinde, yukarıdaki fıkrada 
yazılı süre kaydına uyulmayabilir. 
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BAŞKAN — Efendim, okunan metinde bir 
kelime ilâve edilmiştir. Bu maddenin ikinci 
bendinde «Danışma Kurulunun tavsiyesi veya 
bir kamun, tasarı veya» «tasarı» kelimesi ilâ
ve edilmiştir. Matbaa hatasını tashih etmiş bu
lunuyorum. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bu
yurunuz Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

37 nei madde komisyonlardaki bekleme süre
sini saptıyor. Maddenin 1 nci fıkrası şöyle ka
leme alınmış; «Komisyonlara havale edilen iş
lerin görüşülmesine, havale tarihinden itiba
ren 48 saat sonra başlanabilir», 

Niçin başlanabilir? Şu Tüzük değişikliği
nin nedenlerinden biri, hattâ başta geleni, Mec
lisi daha hızlı çalıştırmak olanaklarına kavuş
turmaktadır, Bugüne kadar tecrübeler, de
neyler göstermiştir ki, Meclisin yavaş çalış
ması nedenlerinden biri de; önergelerin, teklif
lerin, tasarıların komisyonlarda sınırsız bek-
ietilebilmesi olanaklarının varolmasıdır. 

Eğer yeni Tüzük teklifini getirenlerin ge
rekçesi içten bir gerekçe ise, komisyonlara gö
rüşmeleri ve görüşmelerin sonuçlandırılmasını 
dilediklerince uzatabilme olanağı veren, şimdi 
okuduğum birinci fıkranın ilk cümlesindeki gi
bi kesinlik ifade etmeyen kelimelere yer veril
memek gerekir. 

Bu itibarla, birinci cümlenin sonunun şu şe
kilde olmasını öneriyorum; «Komisyonlara ha
vale edilen işlerin görüşülmesine, havale tari
hinden itibaren 48 saat sonra başlanır» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aybar. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Deği

şiklik önergesi veriyorum. 
BAŞKAN — Bekliyorum efendim. 
Değişiklik önergesini okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
37 nci maddenin birinci fıkrası ilk cümlesi

nin son kelimesinin «başlanır» biçimde değiş
tirilmesini saygıle öneririm, 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz efen

dim. Bunu takip eden maddede, 45 gün zar* 
fında mutlaka görüşülüp neticelendirilmesi kay
dı konulduğu için, ikinci gün başlanmasında 
zaruret yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 

Komisyon önergeye filhal katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, öner
geyi Komisyona iade ediniz, tekrar gözden ge
çirelim. 

BAŞKAN — Önerge Komisyona verilmiştir 
efendim. 

Komisyon toplantılarının düzeni : 
Madde 47. — Bir komisyonda söz kesilir, şah

siyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketlerin
de bulunulursa komisyon başkanlığı düzeni sağ
lar; gerekiyorsa toplantıyı erteleyerek durumu 
Millet Meclisi Başkanına bildirir. 

Millet Meclisi Başkanlığı, böyle hareketle
ri görülen milletvekiline, İçtüzüğün disiplinle 
ilgili hükümlerini uygular. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerin
deki müzakereleri tamamlamış, madde üzerin
deki değişiklik önergelerinin incelenmesi saf
hasına intikal etmiştik. İki değişiklik önerge
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
47 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ederim: 
«Bir komisyonda söz kesilip, şahsiyatla uğ

raşılır ve düzeni bozma hareketlerinde bulunu
lursa, komisyon başkanlığı düzeni sağlar, ge
rekiyorsa toplantıya ara verir veya erteler.» 

(Samsun 
Yaşar Akal 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 47 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde tanzimini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

«Madde 47. — Bir komisyonda söz kesilir, 
şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketle
rinde bulunulursa, komisyon başkanlığı düzeni 
sağlar; gerekiyorsa toplantıya ara verir veya 
erteleyerek durumu, gereği yapılmak üzere, 
Millet Meclisi Başkanına bildirir.» 

— 367 — 



M. Meclisi B ; 22 18 . 12 . 1972 0 : 1 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oyla
yacağım. -

(Samsun Milletvekili Yaşar Akaıl'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrilsoğlu'ımın 
ionergesi te'krar Okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıştır. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanın görüşme ve oylamalara katılması : 
Madde 65. — Genel Kurula başkanlık eden 

Başkan veya Başkanvekili, asıl konu görüşü
lürken ve oylanırken hiç bir surette görüşünü 
açıklıyamaz. 

Başkan veya Başkanvekilleri görevlerinin 
-yerine getirilmesinan gerektirdiği haller dışın
da görüşmelere katılamazlar; kişisel savunma 
hakları saklıdır. 

Millet Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Görüşmelere katılmak isteyen bir Divan 

üyesi Başkanlık kürsüsünde görevli ise, yeri
ni bir diğerine bırakmak zorundadır. 

BAŞKAN— Madde üzerinde Sayın Ok, bu
yurun. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, 

Yeni Anayasanın yürürlüğe girdiği günden 
bugüne kadar, bir yıl müstesna, 12 yıldan beri 
Başkanlık Divanının üyesi bulunmaktayım. On-
iki yılın, bir yıl Divan Kâtipliği müstesna, on 
yılında Millet Meclisinin Başkanvekilliği göre
vini ifa eden bir arkadaşınızım. 

Bu on yıllık süre zarfında, Anayasanın baş
kan ve başkanvekillerinin müzakerelere katılıp 
katılamacağı hususundaki maddesi gereğince, 

hiçbir ..müzakereye, hiçbir kajıunun burada, vü
cut bulan görüşmesine, kişisel görüşlerimi be
yan etmek üzere, katılmadım. 

Anayasanın 84 ncü maddesi aynen şu şekil
de ifade olunmaktadır: «Başkan ve başkan ve
killeri, üyesi bulundukları siyasî partilerin ve 
siyasî parti gruplarının Meclis içinde ve dışın
daki müzakerelerine katılamazlar.» 

Buradaki Anayasa hükmü, başkan ve baş-
kanvekillerini âdeta aynı statüye tabi tutmuş 
görünmektedir. Fakat neticede, «başkan oy 
kullanamaz» diye bir ayırım gözetmiş . bulun
maktadır. 

Bu Anayasanın hükmü muvacehesinde Millet 
Meclisinde Başkanvekilliği görevini ifa eden 
tüm arkadaşlarla birlikte âdeta, başkanvekille
rinin Meclis dahilinde vücut bulan görüşmelere 
katılamayacağı fikri içinde, müzakerelere katıl
madım. Ancak, bu arada Cumhuriyet Senato
sunda yapılan müzakerelerde, ki o zaman Cum
huriyet Senatosu Başkanvekili bulunan Sayın 
Sırrı Atalay'm birçok müzakerelere katılıp ki-

.şisel görüşlerini, ister bir kanun muvacehesinde 
olsun, ister başka türlü siyasî bir görüşmede 
kendi görüşlerini anlatma yönünde vücut bulan 
faaliyeti olsun, müzakerelere katıldığı tespit 
edilince, Cumhuriyet Senatosunda birtakım iti
razlar vücut bulmuş ve onu takiben de Cumhu
riyet Senatosunda bâzı arkadaşlarla birlikte 
Sırrı Atalay, Anayasa Mahkemesine müracaat 
etmek suretiyle, kendilerinin Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi bulunduklarını ve bu sebeple oyları
nı kullanma imkânları da mevcudolduğuna gö
re, görüşlerini Meclisler huzurunda beyan etme 
yetkisini haiz bulunabileceklerini iddia etmişler
dir. Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu bir 
kararda, Anayasanın bu hükmü muvacehesin
de başkanvekillerinin kişisel görüşlerimi beyan 
edebilecekleri noktai nazarına varmış ve bunu 
bu şekilde kararlaştırmıştır. 

Şimdi ortada hakikaten başkanvekillerinin 
milletvekili sıfatı ile veya Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi sıfatiyle birtakım haklarının ziyaa uğra
dığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Buna 
bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

Bendeniz on yıldan beri vücut bulan tatbi
kat sırasında bu Mecliste âdeta ağzına kilit vu
rulan bir insan gibi. Başkanlık görevimin ifası 
dışında, burada susmuş bir durumda bulunmak-
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tayım. Beni bu haktan mahrum etmek pek uy-
.guıı olmasa gerektir kanısındayım. 

Burada bir kanun görüşülüyor, ben milletin 
.vekili sıfatiyle bu kanunun görüşülmesinde söz 
alabilmeliyim, görüşlerimi Yüce Meclise belirte-
bilmeliyim. Teknik, bir eleman değilim, millî 
iradenin mahsûlü olarak Türk Milletinin oyu 
ile milletin vekilliği görevini almış bir kimseyim 
"ve benim bâzı kanunlar, bâzı teklifler, bâzı mad
deler hususunda birtakım kişisel görüşlerim 
vardır; bu görüşlerimi Yüce Meclise belirtmek 
mecburiyetindeyim. 

Eğer Anayasa «Başkan oy kullanmaz.» de-
'yimıinin, ibaresinin, cümlesinin, hükmünün yanı
na, «başkan ve başkanvekilleri oy kullanamaz» 
demiş olsaydı, o zaman tamamıyle kısıtlayıcı, 
bağlayıcı tahdidedici bir hükümle karşı karşı
ya bulunduğumuz kanaatine: varırdık ve o şek
liyle burada demek ki, başkan ve başkanvekil
leri hiçbir konuda oy kullanamadığına göre, ko
nuşmaları da zaittir, gibi bir hükme varmamız 
gerekiyordu. 

Şu anda ben, bir milletvekili sıfatıyle, Baş
kanlık görevini ifa etmediğim sırada oy kulla
nabilecek durumdayım. Sayın Başkan, «Kabul 
edenler, kabul etmeyenler...» diyor; ben oyumu 
kullanıyorum. Burada Meclis Başkanlık kür
süsünü işgal etmediğim sırada açık oylama 
oluyor, geliyorum oyumu kullanıyorum. Ben 
oyumun rengini belirtmek için burada beyanda 
bulunamazsam, ben bir kanunun müzakere
sine katılamazsam, bunu çok ayrı bir statüde in
celemek gerekir. 

Meclis Başkanlığı görevini ifa ederken mü
zakerelere katılamayacağım kendiliğinden aşi
kâr bir durumdur. Ama Meclis Başkanlığı gö
revini ifa etmediğim sırada, sizler gibi, millet
vekili sıfatıyle oturduğum sırada niçin konuşma 
hakkım benim elimden alınsın? Bunun sıkıntı
sını çeken bilir. Ben Türk Milletinin vekiliyim; 
susan bir teknisyen, bir memur hüviyetinde de
ğilim ki.. Benim de görüşlerim var ve Meclisi 
aydınlatacak birtakım fikirlerim var; bu fik
riyatımı belirtmek mecburiyetindeyim. 

Anayasa Mahkemesinin de vermiş olduğu ka
rar muvacehesinde; Anayasa Mahkemesi bu işi 
incelemiş, düzenlemiş, tetkik etmiş «Başkan-
• vekilleri • başkanlık kürsüsünde görevli olmadığı 
•sırada müzakerelere katılabilir,» diyor. Şimdi 
Cumhuriyet Senatosunda, isteyen Cumhuriyet 

Senatosu Başkanvekili, dilerse, herhangi bir ka
nunun, herhangi bir maddesinde veya kanunun 
tümü üzerinde kişisel olmak şartıyle. - Grup adı
na elbette konuşamaz; çünkü siyasî parti grup
larında siyasî faaliyetlere katılmasını Anayasa 
men etmiş - kişisel görüşlerini belirtmek üzere 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri söz alabi
lir, fikirlerini Yüce Senatoya intikal ettirebi
lir. 

İki Meclis arasında da bir uygulama birliği 
sağlamak lâzım. Çünkü Anayasamız Cumhuri
yet Senatosunu ayrı, Millet Meclisini ayrı 
- Başkanvekilleri yönünden - değerlendirilmiş 
değil ki. Anayasanın bir maddesi var, demin 
lâfzıyle beyan etmiş olduğum üzere, aynen bu 
şekilde düzenlemiş. Bu düzenlenen şekil muva
cehesinde vâki itirazı Anayasa Maıhkemesi çö
züme bağlamış ve «Başkanvekilleri Başkanlık 
kürsüsünü işgal etmedikten sonra diğer kısım
larda müzakerelere katılabilir» demiş. Biz İçtü
zükte bunu kayıtlayıcı, kısıtlayıcı bir hüküm 
getirdiğimiz zaman Cumhuriyet Senatosundaki 
duruma aykırı bir tutumun içine girmiş olaca
ğız; Başkanvekillerini de - Dört Başkamvekili-
yiz şu anda - Millet Meclisi müzakerelerine su
reti katiyede katılmayacak şekilde burada âdeta 
bir roibot gibi, âdeta bu Meclisin millî iradeyle 
'gelmiş üyesi değilmiş gibi, bir teknisyen gibi, 
bir memur gibi müzakerelere katılmaktan men 
edeceğiz* 

Tabiî işin nezaketi var. Çünkü Başkanvekili 
-aynı zamanda Başkanın bulunmadığı zaman 
onun yerine kaim olarak bütün hukukunu isti
mal ediyor. Başkanvekillerinin her meselede., 
yok yeterlik önergesinin aleyhinde, böyle bir 
meselede, çıkıp da kürsüde konuşması haddiza
tında pek hoş bir şey değil. Çünkü, bir gün ev
vel konuşacak, dalha sonra, ertesi gün belki ay
nı kanunun müzakeresinde Başkanlık görevini 
intacedecek, onu kabul ediyorum. Fakat kendi 
durumumu, on yıllık durumu geçmiş olarak, 
beyan etmek istiyorum. Ben on yıldan beri Baş-
kanvekilliği yapıyorum; on yıldan beri susan 
bir kişi olarak, ekonomik, sosyal teknik konu
larda görüşü belli olmayan bir teknik memur gi
bi burada bulunan bir kişi oluyorum. Benim de 
siyasî görüşlerim var, benim de fikriyatım var, 
benim de milletvekili olarak milletin dertlerine 
hanigi surette bulunmasını gösterir mahiyette 
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lÖzîgörüşlerim var. Bunlara müsaade edilmesi, 
ruhsat verilmesi re benim bu müzakerelere - di
ğer arkadaşlarım gilbî tabiî, «Iben» derken Baş-
kanvekilliğinin hukukunu koruyorum - müzake
relere katılmam şeklinde bir uygulamanın Mec
liste tekevvün etmesi şarttır. Bunu bilhassa is
tirham ediyorum; (bu madde bu şekliyle araştı
rılsın, tetkik edilsin ve müsaade ederseniz ro-
ibotluktan kurtulup âdeta, milletvekili olarak 
sıfatımızın gereği olan beyanlarda bulunmak 
imkânını bize Yüce Meclis bahşetsin. 

Hepinize saygılar sunarım. 
REŞİT ÜLKER (İstanlbul) —• Sayın Başkan, 

söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜKER (İstanlbul) — Değerli arka
daşlarım, konu önemli bir konu ve burada vere
ceğimiz karar, ileride Mecliste yapılacak işlere 
etkisi olan önemli bir karar... 

Bu kararı verirken önce bakmamız gereken 
nokta, Anayasa hükmü olması gerekir, oradan 
hareket ederek aşağıya doğru gitmemiz lâzım 
ıgelir. Çünkü, üstün bir hukuk kuralı olan Ana
yasaya bakmadığınız zaman, elbetteki Meclisin 
kendi isteğine göre bir karar vermesi bir tercih 
yapması imkânı vardır ve böyle bir kural orta
da yoksa konunun lehinde ve aleyhimde çok şey 
söylenehilir ve söylenilen şeyler de çok haklı. 
olabilir. Ama, böyle bir konuda Anayasa bu 
tartışmaları, Anayasa yapılırken Kurucu Mec
liste ele alıp bir karara bağlamış ise, artık bu
nun üzerinde durmak gerekmez kanaatindeyim. 
Olsa, olsa, Anayasada bir değişiklik isteğinde 
•bulununalbilir. Nitekim bugün bir Anayasa de
ğişikliği Meclislerin önüne gelmek üzeredir. 
Daha evvel de gelmiştir. 

Şimdi, Başkanlık Divanından bahseden Ana
yasanın 84 ncü maddesi, «Başkanlar ve Başkan-
vekilleri, üyesi bulundukları siyasî partilerin 
veya siyasî parti gruplarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin içinde veya dışındaki faaliyet
lerine ve görevlerinin yerine getirilmesini ge
rektiren haller dışında, Meclis tartışmalarına 
katılamazlar; Başkan oy kullanamaz.» denmek-

-tediı*. 
Buradaki hüküm açıktır. Ne diyor? Gruplar

la, partisinden ilişkisini kesiyor, yalnız görevle
rini ilgilendiren konularda yetki tanıyor, Baş-
kanvekillerini tasrih etmiyor, Başkanların oy 

kullanamayacaklarını belli ediyor. Şimdi bu, 
açık bir hükümdür ve bu hükmün sebebi de or
tadadır. Başkanlık Divanının, Başkan ve Baş-
kanvekillerinin tarafsız olmalarını ve görevleri
ni yaparken mümkün olduğu kadar, tarafsız 
davranmalarını sağlamaktır. 

Düşünelim, bir Başkanvekili İçtüzük için 
konuşaibilir, yani şu müzakerelere bir Başkan-
'vekilinin katılması kadar tabiî bir şey yoktur, 
yani görevlerini ilgilendiren diğer konulara ka
tılabilir, kürsüden iner katılaJbilir. Fakat, onun 
dışında burada bir önemli kanun konuşulurken, 
bu konu üzerinde çeşitli partiler çasitli düşün
cededirler ve bir Meclisin o noktada bir karar 
vermiş olması ya, o an için bir gerçeği ifade 
eder. İleride Meclis ve kamuoyundaki fikirler 
değiştiği zaman başka türlü bir karar da ver
mek mümkündür. Nitekim, veriyoruz da, evvel
ce verdiğimiz kararları bir süre sonra ciddî ge
rekçe olursa değiştirelbiliyoruz. Şimdi böyle bir 
münakaşada ister istemez, kişisel olarak tartış
maya girmiş demek olur. Meclis Başkanının ak
si fikirde olanlarla doğrudan doğruya tartış
maya girmesi demektir. Tartışmaya girerken, 
Anayasa sarih olarak göstermiş; parti mülâha
zalarını gözetecektir. BaşkanvekiUerinin parti
si vardır, partiye mensuptur. O partinin de bir 
programı vardır. Başkanvekili o olay karşısın
da kendi partisinin proıgramından ve grulbunun 
kararlarından kendisini kurtarabilecek midir? 
Mümkün değildir. Part i disiplini bakımından 
mümkün değildir. Bağlayıcı bir karar alırsa, 
iktidar grulbu olsun, muhalefet gruplarından 
herhangi birisi olsun, bağlayıcı bir karar alır
sa, o Meclis Başkanı da o bağlayıcı kararlar is
tikametinde kendi partisinin fikriyatı istikame
tinde oy kullanmak mecburiyetinde kalacak
tır. Kendisine aşağıdan sataşılacaktır. Buna kar
şılık, denilebilir ki, «sataşma» diye bir müesse
se yoktur. Riyasette bulunan Başkan, sataşmayı 
önler. Tatbikatımıza bakalım, başka memleket
lerdeki tatlbikatlara da bakalım, insanlar duy
gularını, düşüncelerini, bir an geliyor ağızlarıy-
le söyleyiveriyorlar. Bizim burada da stenograf 
arkadaşlarımız onları tutuyorlar"- özel surette 
(bunları tutanlar var, aralarında görev taksimi 
yapmışlar - karşılıklı söylenen sözler dahi zap
ta geçiyor. Demek ki, aşağıdan bir sataşma ola
bilir, ileri - geri sözler söylenebilir. Meclisin bü-
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tün üyelerinin üzerinde tartışma yapmamaları, 
veyahut çok az tartışma yapmaları gereken Mec
lis Başkanı bir mücadelenin içine, bir tenkidin 
içine, bir husumetin içine girer. 

Onun için ben derim ki, oy kullanma mese
lesi ayrıdır, Anayasa bunu burada çözümlemiş, 
«Başkan oy kullanamaz» demiş. Tabiî, gerisi oy 
kullanır, fakat sayın Meclis Başkanvekillerinin, 
Anayasanın bu şekildeki hükmü karşısında ve 
tarafsızlık müessesesini bir bütün olarak aldı
ğımız zaman, bundan sakınca doğacağı kanaa
tindeyim. örnek olarak gösterilen parlâmento
ların Başkanları o kadar sıkı kurallara tabidir
ler ki, onların tekrar seçilmeleri için adaylık 
gibi müesseselerin içine bile sokulmaması düşü
nülmüştür. Yani, Meclis Başkanlık mevkiinde 
bulunanların o noktaya gelmeleri düşünülmüş
tür* 

Kaldı ki, Meclis Başkanvekilleri, Başkanın 
bulunmadığı zaman da doğrudan doğruya Baş
kanlık yaparlar. «Başkanivekili» denmiş olması
na rağmen, şu anda meselâ Sayın Avcı memle
kete dönmemişlerse, Meclis Başkanlık görevini 
de doğrudan doğruya Başkanvekili deruhte et
mektedir. Bu bakımdan aksine fikirler söylen
mesinin ve bunların da çok kuvvetli olduğunu, 
yani eşit değerde olduğunu kabul ediyorum, 
ama tarafsızlığın bunların hepsinin üstünde ol
duğunu kabul etmek gerekir. Onun için Baş-
fcanvekillerinin, Anayasanın bu sarahati karşı
sında tartışmalara, yani görevlerinin dışındaki 
tartışmalara katılmaması yerinde olur, inan
cındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ülker. 
Sayın İşgüzar, buyurun efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün, Başkanın 
görüşme ve oylamalara katılması hususunu hü-
kümleştiren bu 65 nci maddesi üzerinde bendeniz 
de kısaca kişisel görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarımın takdir edecekleri gibi, 
Anayasamız Başkanlık Divanını, Başkanın dışın
daki Başkanvekillerini de içine almak suretiyle 
tamamen tarafsız bir müessese olarak kabul et
miştir. Tarafsız bir müessese olarak kabul edilen 
Başkanlık Divanında görev alan Başkan ve Baş-
kanvekillerinin siyasî parti gruplarında çalışma
larım, Anayasanın ruhuna, metnine uygun ola

rak, yasaklamış gözükmektedir. Anayasanın 84 
noü maddenin son bendinde yer alan bu mesele, 
İçtüzüğümüze de aksettirilmek suretiyle tarafsız
lık müessesesinin, bilhassa Türkiye gibi bir yerde 
de yavaş yavaş yerleşmesini öngörmüştür. 

Şunu hemen ifade edelim ki, bizim memleke
timizde tarafsızlık müessesesinin tam mânası ile 
işleyebilmesi, her şeyden evvel örf ve âdet mese
lesi, eğitim, kültür meselesi ve bu tarafsızlık mü
essesesine olan bir saygı meselesidir. Bütün in
sanları, et ve kemikten ibaret olduğunu kabul 
edersek fbiz kanunlara ne kadar bu müesseseyi 
yerleştirmek istesek, ona riayet etmeyen kişile
rin bulunduğunu da yine kabul etmek mecburi
yetindeyiz. 

Bilhassa memleketimizde Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı ve Reisicumhurluk müesseseleri 
tamamen bağımsız ve tarafsız bir müessese ola
rak kanunlarımızda yer almıştır. Hele yasama 
organının Başkanlık Divanlarında yer alan Baş
kan ve Başkanvekillerinin her şeyden evvel ta
rafsız olması ve tarafsızlık ilkesinden bir an için 
ayrümamaları, bu müessesenin yerleşmesi ve ge
lişmesi bakımından da önem taşır. 

Kaldı ki, bâzı, başka memleketlerdeki tatbi
katın aksine Türkiye'de Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına gelecek olan zat ve Başkan vekillik
lerini deruhte edecek olan arkadaşlarımız doğru
dan doğruya seçilmek suretiyle gelmektedir. Çok 
değerli arkadaşlarımızın da ifade eyledikleri gibi, 
bi'z bunlara bir an için her konuda konuşma im
kânını, kanunlarda ve tüzüklerde yer vermek su
retiyle tamsak îbile, bunların bir siyasî partiye 
mensup olmaları sebebiyle, grup kararı dışına çı
karak görüşlerini ifade etmelerini beklemeyi ta
savvur etmek dahi mümkün olamayacaktır. Çün
kü, tatbikatta, grup kararı dışına çıkan millet
vekili görülmemektedir. Grup kararını çiğneyen
ler olursa, onlar hakkında yapılan işlemler de 
ortadadır. 

Bu bakımdan, bendeniz de, Anayasanın 84 ncü 
maddesinde yer alan «tarafsızlık» ilkelerinin 
memleketimizde yerleşmesi ve gelişmesi bakımın
dan, Anayasanın mer'i olan hükümleri karşısın
da, tüzükte yer alan bu hususun yerinde olduğu 
kanaatini taşıyorum. Esasında, Başkan ve Baş
kanvekilleri de dahil olmak üzere buradaki bütün 
arakdaşlarımız milletvekilidirler. Elbetteki Baş-

« kanlar, Başkanvekilleri ve milletvekillerinin bi-
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rer robot olmasını düşünmek mümkün değildir. 
Milletvekillerinin robot olmaması isteniyorsa, 
her şeyden evvel, milletvekillerinin grup karar
ları dışına çıkabilmelerini temin edecek bir siste
min getirilmesi gerekir. Milletvekilini, grup ka
rarına harfiyen riayete mecbur edecek tüzükler, 
kanunlar tatbikatta bulunduğu sürece bunun dı
şına çıkmanın mümkün olmayacağını bilmek ge
rekir. 

Kaldı ki, tüzüğün bir çok maddelerinde grup 
sözcülerine imtiyaz tanınmakta ve onların dışın
daki milletvekillerinin söz söyleme hakları he
men hemen kısıtlanmış bulunmaktadır. Farzede-
lim ki, sayın Başkanvekillerinden biri bir kanu
na ait önemli bir meseleyi görüşmek istesin, bu 
durumda dahi evvelâ grup sözcüleri konuşacak, 
ondan sonra imkân kalırsa kendileri görüşebile
cektir. 

Bu bakımdan ben şahsen, parti grup kararla
rı varken, siyasî bir partiye mensup oldukları 
sürece Başkanın da, Başkanvekillerinin de gerek 
grup kararı, gerekse partilerinin programlarında 
yer alan hususların dışına çıkarak konuşabile
ceklerine kaani değilim. Bu bakımdan, hiç değil
se tarafsızlık müessesesinin önemi ve tarafsız gö
rünmeleri1, kendilerinin rahatı ve her hangi bir 
siyasî sürtüşmeye meydan vermemeleri bakımın
dan bunların tarafsız olarak kalmaları ve oy dı
şında, kendi meseleleri dışında kanun tasarı ve 
teklifleri görüşmelerine katılmamalarının, çok ye
rinde olduğu kanaatini taşıdığım için söz aldım. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın İşgüzar. 
Sayın Gailey, (buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

içtüzük tasarısının 65 nci maddesinin görü
şülmesi sırasında Sayın Meclis Başkanvekilimiz 
Ok, önemli bir konuyu kürsüye getirdiler, önem
li konu diyorum, önemi, Anayasa Mahkemesinin 
bu konuda mııterize hak verir bir karar almış 
olmasından geliyor. Nasıl vermiştir, nasıl verebil
miştik? Bunu şaşkınlıkla dinlemişimdir. 

Anayasanın 84 neü maddesi, «Başkanlar ve 
Başkanvekilleri» diyerek, Meclis Başkanlarıyla 
Başkanvekillerini aynı statüde görmüştür, «Üye
si bulundukları siyasî partilerin veya siyasî parti 
gruplarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve görevleri

nin yerime getirilmesini gerektiren haller dışın-» 
da, Meclis tartışmalarına katılamazlar,» demiş
tir. Çok tabiîdir, çok zaruridir. Meclis Başkan
vekillerinin, velevki kanunların görüşülmesi sı
rasında Meclis tartışmalarına katılmaları ha
linde, diğer bir arkadaşımızın değindiği gibi, 
kendi gruplarının, ya da kendi partilerinin 
proigram doğrultusunda fikir beyan etmeleri 
beraber gelir. Halbuki, Meclisi yönetecek olan 
Başkanvekillerinin, tıpkı Başkan gibi, bütün 
parti faaliyetlerinin, ayırımlarının üstünde bu
lunması ve o hüviyetle Meclisi yönetmesi bü
yük ihtiyaçtır. 

!Biz Kurucu Mecliste - bendeniz Kurucu 
Mecliste nâçiz bir üye olarak görev gördüm, 
onun için biz. diyorum - acaba nasıl, hanıgi mü
lâhaza ile Başkana oy kullanmama mecburiye
tini getirmişiz ve Başkanvekillerini müşterek 
bir prosedürün dışına niçin taşımışız diye ge
rekçeyi getirttim. Maalesef, 84 ncü maddenin 
gerekçesinde bir vuzuh yok. Aslında, Anaya
sayı yaparken, «Başkan oy kullanamaz» diye, 
iki senede bir sfeçilen Başkan için oy kullanma
ma mecburiyeti getirmişiz, Anayasanın bu 84 
ncü maddesinin üçüncü fıkrasında Bâşkanve-
killerine oy kullanabilirler açıklığını vermişiz. 
Hakikatte kabul etmek gerekir ki, bir insan 
kullandığı oyu savunabilmel'idir. Bir insan kul
landığı oyun niteliğini, niceliğini, fikirlerini 
beyan ederek izah edebilmelidir. Hallbukd, oy 
kullanma hakkı veriyoruz, oyunu savunma hak
kını Anayasanın bu maddesinde geri almışız. 

Şimdi, burada bir çelişme olduğu kanısın
dayım- ve münakaşa bu çelişmeden gelmekte
dir. Kesin olarak arzediyorum ki, Başkanvekil
leri de M'eclis Başkanları gibi, Meclisin müzake
relerine kendi görevlerinin dışında hiç bir su
retle katılmamak lâzımdır. Hiç bir surette ka
tılmamak lâzımdır, katıldıkları takdirde elde 
edilecek bir gram yarar yanında, her defasında 
bir ton zarar vardır. Ama Anayasada, kendile
rine, oy kullanma hakkı getirildiği için, kul
landıkları oyların savunması zımnında olsun 
bir kanun teklif veya tasarısı üzerinde konuş
ma hakkının kendi kendilerinden nezedilmiş ol
ması da bir çelişme getirmektedir. 

Şimdi, önetmli olan, bu konu ile ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesine yapılmış olan bir itira
zın, Anayasa Mahkemesinde kabul edilmiş ol-
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ıduğudur. Bunu Sayın Nurettin Ok'un beyanla
rından öğrendik. Bu, Anayasa Mahkemesi ka
rarı buraya getirilmeli, burada okunmalı, Anaya
sa Mahkemesi gerçekten, Sayın Ok'un dediği 
gibi, esastan bu hakkı Başkanvekillerine (Se
natoda getirmişse, ister istemez, mülâhazaları
mız ve inançlarımız böyle olsa dahi, aynı hak
kı Meclis Başkanıvekillerinde de kabul etmemiz 
zaruridir; bundan içtinap edemeyiz. Ama, bu 
kararın buraya getirilmesi, bu kararın burada 
okunması, ilk şarttır. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kadri Eroğan, buyurunuz efendim. 

KADRİ EROGAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; ^görüşülmekte olan 
65 nci madde hakkındaki şahsi görüşlerimi arz 
edeceğim. 

. Benden evvel konuşan iki kıymetli arkada
şım, gayet sarih bir Anayasa hükmü mevcut 
olmasına rağmn, İçtüzüğümüzün 65 nci mad
desi tedvin edilirken senelerce Başkanvekilli-
ği yapan bir muhterem arkadaşımız; « Bunun 
ıstırabını ancak yaşayan bilir, bir insanın her-
hanlgi bir mievzuda şahsi görüşlerini bildirme
mesi kadar büyük bir azan yoktur ve bir ro
bot haline geliyor»,' gibi gaye yanık, hissi bir 
şekilde, sanki elinden bütün konuşma hakkı 
ve hürriyeti alınmış insanların edasıyla, bir ko
nuşma yaptılar. 

Muhterem arkadaşlarım; ben sizleri yprmak 
istemiyorum, sarih, gözümüzün önünde; Ana
yasamızın 84 ncü maddesinin son fıkrası sara-
hatla menetmiştir. Yalnız, Nurettin Ok arkada
şımızın ileriye sürdüğü bir karardan bahsedi
yor. Biz burada Anayasanın tefsiri veyahut bu 
kararın İçtüzüğe intikali konusuyla meşgul de
ğiliz. 

Bir arkadaşıımız tezini savunurken Anayasa 
Mahkemesi'nin de bu istikamette mücerret bu
nu cenh eden, reddeden, iptal eden bir hüküm 
olarak değil, bu istikâmette istihsâl ettiği bir 
karârın da bulunduğunu ileri sürerek, Başkan-
vekillerkıin de diğer normal milletvekilleri gibi 
kalkıp her mevzuda noktaî nazarını arzetmesi 
iddiasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; meseleyi evvelâ 
kökünden ele almak lâzım. Esas nedir? Yüce 
Meclisi idare edecek olan Başkanlık Divanı'nın, 

Başkan ve vekillerinin bitaraflığını tesis etmek
tir. Çeşitli partilerin hükümferma olduğu bir 
devrede, her partiyi tatmin edici bir bitaraflık 
tesis etmek, o kanaati yaratmak cidden çok 
mühim bir hâdisedir. Ancak, o kanaat yaratıl
dığı zamandır ki, Yüce Başkanlığı işgal eden 
zâtın ikâzları, irşatları, telkinleri, tevbihleri 
müessir olur. ,Sen çıkacaksın on gün kürsüde 
Meclise Başkanlık edeceksin, sadrazam gibi ku
rulacaksın, sonra ineceksin aşağıdaki normal 
milletvekilinin hakkını kullanacaksın.. Olmaz 
böyle şey. O Yüce Başkanlık Divanı vazifesi 
tatmin etmiyor ise, o zaman normal milletve
killiğine dönmek her zaman Başkanvekillerinm 
elindedir. Kimse müdahale etmiyor, ikisinden 
(birisini tercih' etmek kendisine aittir. 

Hepinizce malûm, çeşitli görüşler, program
lar ve tatbikat içinde olan partilerin birbiriyle 
fikren çatışması, Tüzükleri icalbı çatışması ta
biî olan bir Parlâmento tatbikatında bitarflığı 
tesis etmek çok mühim bir unsurdur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa dikka
tinizi çekmek isterlim. 

Vıekille asil arasında fark yoktur. Vekil, asi
lin vazife ve salâhiyetlerini, bütün icabıyle kul
lanır. Ona tane başkanlık denemediği için baş-
kanvekilliği denmiş. Fakat, oraya oturan zat, 
yüzde yüz Başkanın yetkilerini haizdir. Bu, her 
an böyle oluyor. O halde, bir gün bakacaksınız 
yukarıda Başkan olarak yaptığı telkinin aksi
ne - mümkündür - aşağıda bir konuşma yapa
cak. Sarsmaz mı? Arkadaşların kafasında is-
tihfam yaratmaz mı? Ben nasıl itimat edebili
rim bu zatın görüşüne. Kim ne derse desin, ne 
kadar bitaraf olunursa olunsun bir milletveki
linin, partilerinin bütün tüzüğünden programın
dan tecernüdederek bir anda mutlak bir bita
raflığa bürünm'esi mümkün değildir; insan ola
rak mümkün değildir, tüzük olarak mümkün 
değildir, tatbikat olarak mümkün değildir, o 
partinin mensubu olarak mümkün değildir. 
Hiç olmazsa, Anayasanın çok yerinde getir
miş olduğu bu madde istikametinde hazır
lanmış bulunan bu 65 nci maddeyi lütfedin böy
le geçirelim. Yolpsa, bunun ıstırabını, bir hata 
yapılır da, yani «Zor oyunu bozar» derler, Ana
yasa Mahkemesi gelir de bu maddeyi bozarsa 
onu ayrıca konuşacağız. Ama bugün mevcut 
Anayasa hükmü muvacehesinde hiç bir tereddü-
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de meydan vermeden ve ileride çok büyük za
rarlar geleceğini de katiyeıtle bilerek bu mad
deyi lütfen böyle geçirelim derim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ero-

ğan. 
iSaym Komisyon Başkanı, söz istiyorsunuz, 

(buyurun Sayın Akçalı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV-

LDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Anayasamızın 84 ncü maddesi bu hükmü sa
rahaten neticelendirmiştir kanaatimizeıe. Üçün
cü fıkrası : 

l«Başkanlar ve Başkanve'killeri, üyesi bulun
dukları siyasî partilerin veya siyasî parti grup
larının Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde ve 
dışındaki faaliyetlerinle ve görevlerinin yerine 
\getirilmlesini gerektiren haller dışında, Meclis 
tartışmalarına katılamazlar»; der. 

Bu sarih hükme rağmen, tatbikat Senatoda 
münakaşa mevzuu olmuş, Senatomuz, Anayasa
nın bu hükmüne istinaden Başkanve'killerinin 
müzakerelere katılamayacağı kararını almıştır. 
Ancak, bu hükmün iptali için Anayasa Mahke
mesine yapılan müracaatta Anayasa Mahikeme-
si, Anayasadaki bu hükme aykırı içtihatta bu
lunarak Başfcanvekillerinin oylamaya katılama
ması kararını iptal etmiştir. 

BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, oylamaya mı, tartışmaya mı? Oy
lama başka, tartışma başka. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Tartışmaya ka-
tılaibilecekleri hükmünü koymuştur. 

Yüce Meclisin ıttılaına arz etmek üzere, 
Anayasa Mahkemesinin kararını okuyorum. 

«Bu nedenlerle, Anayasanın 84 ncü madde
sindeki, birleşimi yöneten Başkanvekilierinin ta
raf tutmasını ve dolayısıyle görüşmeleri etkile
mesini önlemek ve görüşmelerin tarafsız yürü
tülmesi kuralına gölge düşürmemıek gereğini 
güden ve Başkanvekillerinin görevlerinin yeri
ne getirilmesini gerektiren haller dışında Mec
lis tartışmalarına katılamayacaklarını sapta
yan hükmün, onların eylemli olarak birleşimle
re Başkanlık ettikleri zamanlarla sınırlı bulun
duğunun ve Başkanlığını yapmadıkları birle
şimlerde tartışmalara katılmalarını engelleme

diğinin kabulü ve Cumhuriyet Senatosunun Ge
nel Kurulunun buna aykırı düşen 24 . 3 . 1970 
günlü kararının iptali gerekir.» 

Bu durum muvacehesinde meselenin Komis
yonumuzca yeniden incelenmesini talebetmek-
teyiz. 

Ortada Anayasanın sarih bir hükmü var 
iken, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına is
tinaden (Senatoda aykırı bir tatbikatta bulunul
maktadır. Bu iki tatbikatı denkleştirmek veya 
mevcut hükmü aynen ipka edip buna uymak 
hususunda Komisyonumuzu toplayıp bir karar 
ittihaz edeceğiz. O bakımdan bu maddenin mü
zakeresinin tehirini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
KADRÎ EROĞAN (Sivas) — Sayın Baş

kan, bunu önceden geri alsanızda, bizi birbiri
mize düşürmeseniz daha iyi değil miydi yani!.. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — B;z bu ka
naatteyiz, fakat Anayasa Mahkemesinin, bu ka
rarı karşısında... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 84 
ncü madde açık. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Anayasanın 84 
ncü maddesi muvacehesinde daha sarih bir gö
rüşle huzurunuza gelmek için bu maddenin Ko
misyona iadesini talebediyoruz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başka
nım, Komisyon Başkanı Anayasa Komisyonu 
Başkanıdır. Anayasanın 84 ncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının son paragrafı, «Başkan oy 
kullanamaz» diyor. Çelişme buradan geliyor. 
O sıfatları ile bu maddeyi müzakere ederlerken, 
«Başkan oy kullanamaz» ibaresindeki Başkan, 
Meclis Başkanı mı, yoksa Meclise Başkanlık 
yapmakta olan, meselâ bugün zatıâliniz gibi, 
Başkan mı?.. Eğer iki sene için seçtiğimiz «Mil
let Meclisi Başkanı oy kullanamaz kasdedil-
miş olsaydı, vazıı kanun olarak Kurucu Meclis, 
zannediyorum ki, «Meclis Başkanı oy kullana
maz,» diye ayrı bir paragrafla bunu disiplin al
tına alırdı. 

Bu husus değerlendirilirken, çelişmeye ze
min teşkil etmekte olan bu hususun da değer
lendirilmesini rica ediyorum. 
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CEVDET AKÇALI (Devamla)— Sayın Baş
kan, bu hususta verilmiş bulunan önergeler 
vardır. Önergelerden bir tanesi bu hususu sa
rahate kavuşturmaktadır. «Başkanvekilleri otu
rumu idare ettikleri zaman oy kullanamazlar, 
bunun dışında oy kullanabilirler,»' şeklinde bir 
teklif olmuştur. Komisyonumuzun görüşü de 
budur. Bu maddenin müzakeresine geldiğimiz 
zaman bu görüşe katılacak ve ona göre madde
de tadilât yapılacaktır, Yüce Meclis kabul etti
ği takdirde. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, Sayın Güley 
önergeler bakımından değil, Anayasadaki bir 
açıklama, yani «Başkan oy kullanamaz» sözü
nün, Anayasa emrinin Meclis Başkanına mı, 
yoksa oturuma başkanlık eden başkanvekilleri-
ne de sâri olup olmaldığı hususunu öğrenmjek 
istediler. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Meclis 
Başkanı, gerek toplantıyı idare etsinler, gerek
se oturumda bulunsunlar, oy kullanamaz. Bu 
Anayasanın kati hükmüdür. Meclis Başkanve-
killeri, bunun aksine hüküm olmadığına naza
ran, oturumu idare ettikleri zaman oy kullana
mazlar, onun dışında oy kullanabilirler. Ko
misyonumuzun görüşü, içtihadı budur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederiz Sayın Akçalı. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mad
denin müzakeresini bitirelim efendim... 

BAŞKAN — Efendimi, maddeyi bitirmek ve
ya bifirmemek sizlerin oyları ile halledilecek 
bir meseledir. 

Sayın Komisyon bu maddenin görüşmesinin 
tehirini istemektedir. Aslında içtüzüğümüzde 
«tehir» diye bir müessese olmamasına rağmen, 
bu, İçtüzük müzakeresinde Yüce Heyetinizin 
kabul ettiği bir şekil olduğu için, bu isteği oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, maddenin müzakeresi 
tehir edilmiştir efendim. 

76 ncı maddeyi okutuyorum. 
Geri alma ve benimseme : 
Madde 76. — Hükümet veya teklif sahibi 

verilen kanun tasarısı veya tekliflerini günde
me alınmadan evvel Genel Kurula bilgi veril
mek şartıyile geri alınabilir. 

Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun teklifle
rini diğer bir üye veya esas komisyon üzerle
rine alırlarsa görüşmeye devam olunur. 

Bu tasarı ve teklifler gündeme almnıışlarsa 
geri alınmaları için Genel Kurulun karar ver
mesi gerekir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkanım, bu 
madde hakkında Komisyon olarak görüşümüzü 
tam tespit edememiş durumdayız; bâzı arkadaş
ların itirazı üzerine. Bu maddenin de müzakere
sinin tehirini talebediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten tehire tabiî idi bu mad
de... 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Tehire tabiî idi, 
yalnız biz istişareyi tamamladıktan sonra tek
rar arkadaşlarımızla görüştük, yeniden görü
şülmesini talebettiler arkadaşlarımız. 

BAŞKAN — Eferidim, Komisyon bir tehir 
kararma ek olarak yeniden tehir talebetmekte-
dir. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, maddenin mü
zakeresi tehir edilmiştir. 

80 nci maddeyi okutuyorum : 
Rapor ve gerekçelerin okunması : 

Madde 80. —• Başkan, bir tasarı veya tekli
fin görüşülmesine başlanırken gerekçe ve rapo
run tamamının okunmasına gerek olup olmadı
ğını Genel Kurula sorar. Beş kişi ayağa kalka
rak okunmasının isterse, gerekçe ve rapor oku
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun !Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bendeniz, bu 80 nci maddede ufak bir hata 
olduğu ve değişmesi gerektiği inancı içerisinde 
söz almış hu^unuyorum. 

Burada bulunan parlamenter arkadaşların 
sıfatı kişi değil, ya üyedir veya hem kanunda 
olduğu, hem de hita'bedillirken ifade edildiği gi
bi, milletvekilidir. 

Burada, «...Genel Kurula sorar. Beş kişi aya
ğa kalkarak okunmasını isterse, gerekçe ve ra
por okunur.» denilmektedir. 

Bendenizin bir önergem vardır. Buradaki 
«kişi» ibaresinin «üye» olarak tashih edilmesini 
rica eder~. saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müder
risoğlu, 
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Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurunuz Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay).— Muhterem 
arkadaşlar; 

Bu maddede raporun ve gerekçelerin okun
ması konusu yer almıştır. Tatbikatta, Başkan 
Genel Kurula bilgi veriyor, itiraz vâki olmadığı 
takdirde okunmuyor. İtiraz vâki olduğu takdir
de okunuyor. 

İtiraz vâki olduğu takdirde de umumiyetle 
şöyle oluyor : Genel Kuruldaki bâzı üyeler 
«oylaymız»1 şeklinde müracaatta bulunuyor. 
Başkan da okunup okunmaması hususunu oya 
sunuyor ve bu konuda Genel Kurul bir karar 
veriyor. Tatbikat böyle oluyor. 

•Şimdi burada, bugüne kadar pekçok tatbi
katı olmuştur, yine Başkanlık yapan Başkana 
bir yetki verilmesinde fayda vardır zannediyo
rum Bu da şu; Başkan lüzum gördüğü tak
dirde, Genel Kuruldan, raporun okunup okun
maması konusunda bir karar alabilme yetkisini 
Başkana vermeliyiz. Bu tüzüğün bu hükmü ile 
Başkana bu yetki verilmemiştir. Fakat Başkan 
raporun çok uzun olması halinde, Genel Kurul
daki büyük çoğunluğun hoşnutsuzluğunu tes
pit ettiği an. Genel Kurulda çoğunluğa yakm 
milletvekili okunmasını istemiyor, reaksiyon 
gösteriyor, Başkan bunu gördüğü an takdir 
hakkını kullanabilmeli ve Genel Kuruldan oku
nup okunmaması hakkında bir karar alabilme
lidir. 

Bu bakımdan Komisyon maddeyi bu şekil
de düzelttiği takdirde mıemnun kalırız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Köse-

oğlu. 
ISaym Gaydalı, buyurunuz efendim. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

!Son fıkrada «Beş kişi ayağa kalkarak okun
masını isterse, gerekçe ve rapor o'kunur.» denil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, her kanun teklifi 
veya tasarısı hakkındaki rapor milletvekilleri
ne önceden dağıtılmaktadır. İsteyen okur, iste
meyen okumaz. Bir kitap kadar kaim bir rapo
run Yüce Mecliste okunması, 5 kişinin ayağa 
kalkmak suretiyle talebedildiği takdirde çalış
malarımızın en azından iki saatini almış olur. 

Bu da bir nevi opstürüksiyon olmaktadır. Bina
enaleyh, bugüne kadar süregelmekte olan tat
bikatta olduğu gibi, raporun okunup okunma
masına Genel Kurulun oyuna sunulmak sure
tiyle karar verilmelidir. Aksi takdirde, millet
vekillerince önceden evlerinde okunmuş olan ra
por burada maksatlı olarak beş kişinin ayağa 
kalkmak suretiyle, talebe uyularak, okunduğu 
takdirde 2 - 3 saat sürebilecek raporlar okun
mak mecburiyetinde kalınabilir. 

Ben bu maddeden «Beş kişi ayağa kalkarak 
okunmasını isterse, gerekçe ve rapor okunur» 
kısmının çıkarılmasını tailebediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim1, 'Sayın Gay

dalı. 
Sayın İşgüzar, buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Rapor ve gerekçelerin okunmasıyle ilgili 
madde esasında iyi tedvin edilmiştir. Yalnız son 
fıkrada yer alan «Beş kişi» deyimi yerine «Beş 
üye» veya «Beş Milletvekili»' deyiminin kulla
nılmasında fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı da bu 
vesileyle burada tebarüz ettirmek mecburiyetin
deyim. 

Değerli arkadaşlarımın birçokları takdir 
ederler; gündemde yer alan tasarı ve teklifler 
gerekçeleriyle birlikte milletvekillerine dağıtıl
maktadır. Yine bir gerçektir ki, milletvekilleri 
buraya, görüşülecek kanun tasarıları üzerinde 
hazırlıklı olarak geldikleri halde bir önerge ile 
aklınızda ve hayalinizde olmayan kanun tasarı
larının derhal öncelik ve ivedilikle görüşülmek
tedir. Böyle bir durum karşısında milletvekili 
görüşülmeye başlanan kanun tasarısının gerek
çesini nasıl bilir ve onun maddeleri üzerinde na
sıl bir görüş birliğine varır?.. 

Bu bakımdan milletvekillerinin hepsinin 
hüsnüniyet sahibi olduklarını, Meclislerde ka
nunların çıkarılmasında yardımcı olduklarını 
kabul ^tmek mecburiyetindeyiz. Yoksa, «mil
letvekilleri engellemek için beş kişi ayağa kal
kar, gerekçe ve raporun okunmasını isteyebilir» 
şeklinde bir düşünceye sahibolan arkadaşları
mızın, yukarıda arz ettiğim -gibi, hiç akılda ol
mayan kanun tasarılarının burada öncelik ve 
ivedilikle görüşülmeye başlandığını nazara alır-
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larsa bu maddenin yerinde olduğunu kabul 
ederler. Herhangi bir gruba mensup arkadaşla
rımızdan birçoklarının fevaran ederek buraya 
geldiklerini hatırlarsınız. Burada emrivaki ile 
karşı karşıya kalıyoruz; «Bu kanun tasarıları 
henüz elimizde bile yok» yahut «Bu görüşülme
si yapılacak kanun tasarısı gündemde bile de
ğildir» şeklinde şikâyetler de ortadadır. 

Bu bakımdan bu maddenin sonundaki, «beş 
milletvekili arkadaşımızın isteği üzerine gerek
çe ve raporun okutulması»' keyfiyetinin yerin
de olduğu kanaati ile söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
80 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Başkan lüzum görürse okunup okunmaması 

konusunda Genel Kurulun oyuna başvurur. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 
'Sayın Başkanlığa 

Müzakere ettiğimiz 80 nci maddenin matla-
bmdaki «ve gerekçelerin» ibaresiyle madde 
metnindeki «gerekçe ve» ibaresinin çıkarılma
sını, son cümlesinin de «Buna lüzum görülürse 
aynen okunur» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
80 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 
Madde 80. — Gerek olup olmadığına Başkan 

lüzumu halinde Genel Kuruldan karar alır. 
BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oya 

sunacağım. 
(Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu) 
KFJMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, buradaki «Lüzum görülürse» iba
resinin «Karar verilirse» maniasına gelmiş oldu
ğunu da tasrih etmek isterim, eski İçtüzüğümüz
deki tatbikata uygun olarak. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergenize 
katılmazsıa, söz alırsınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bir 
açıklama yapmaya lüzum gördüm, bunun zapta 
geçmesinde fayda mülâhaza ediyorum da ondan 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum, bunu kürsüden ya
parsınız, zabıtlara da geçer. Ben o haklımdan 
sıizâ ikaz ettim. 

Sayın Kıomisyon katılıyor musunuz efendim1? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Bağcıoğlü'-
nun önergesine katılıyoruz. Çünkü, İçtüzüğümü
zün 102 nci maddesinde ve Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünde «Lüzum görülürse» tâbiri var
dır. İfadede bir uygunluk olması bakımından 
buna katılıyoruz. Zaten diğer önergelerde aynı 
mahiyettedir. 

Raporun okunup okunmaması hususu Baş
kan tarafından Genel Kurula sorulacaktır. Ge
nel Kurul buna lüzum görürse okunacaktır. 
Onun için Sayın Bağcıoğlu'nun önergesi,- ifade 
yönünden mevcut İçtüzüğümüzün ve Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün ifadesine uygun ol
duğu görüldüğünden ona katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu tarafından 
verilen ve okunan, komisyonca da iştirak edil
miş olan değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Okunan diğer önergeler de aynı maksadı he
def tutmaktadır. Bu itibarla bunlar üzerinde 
ayrıca işlem yapmıyorum. 

Maddeyi, kabul buyurduğunuz değişiklikle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni 108 nci madde teklifi vardır, okuttuyo-
ram. 

Millet Mıeclisi Başkanlığına 
İçtüzük telklifinin Altıncı Kısmında tespit 

'edilmiş bulunan denetim yollarına ait bütün 
önergelerin de kanun tasaırı ve teklifleri gibi 
hükümsüz sayılması tabiî görülmektedir. Bu 
itibarla kışımın sonuna 108 nci madde olaraik 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Seçimlerin yenilenmesi halinde denetim 
önergelerinin durumu : 

Madde 108. — Yasama dönemi sonunda ev
velce verilmiş yukarkâ maddelerde gösterilmiş 
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bulunan bütün denetini önergeleri hükümsüz sa
yılır. 

BAiŞKAN — Evet, bu önergeyle Sayın Ero-
ğan bu şekilde yeni bir maddenin İçtüzük met
nine ithalini isiteımiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan öner-
g-eye katılıyoruz, ancak 108 nci madde ola naile 
•değil de 78 nci maddenin ikinci fıkrası olarak 
İçtüzük metnine ithalini istirham elliyoruz. 

BAŞKAN — 78 nci maddenin ikinci fıkrası 
olarak aynen ithali... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır, yalnız bura
da 78 nci maddeye geçirdiğimiz zaman yukarı -
ki fıkralardaki ifadelerin değişmesi gerekiyor. 
O takdirde madde şu şekilde oluyor: «Yasanım 
dönemi sonunda, önceki dönemde verilmiş soru, 
Meclis ara-şitıııması, genel. görüşme ve gensoru 
önergeleri hükümsüz sayılır.» Bu şekliyle öner
geye iştirak: ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, 78 nci madde 
kabul edilmiş olan bir madde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, biz 
yeni bir madde tedvin ediyoruz. Bu maddenin 
numarasını Ve yenini İçtüzük hükümlerine güre 
tayin etme yetkisini Genel Kurul haizdir zanne
diyoruz. Yani, redaksiyon yönünden 108 nci 
madde olarak... 

BAŞKAN — Yani, İçtüzüğün 109 ncu mad
desin? göre, bu şekliyle 78 nci madde Yüksek 
Kurulun kabul ettiği eski şeklin dışımla ilâve 
olarak, kabul edilen metne herhangi bir deği
şiklik getirmeksizin kaibul ediliyor. 

Efendim, Sayın Eroğan tarafından verilen 
ve biraz önce okunmuş bulunan; Komisyonun 
yeni bir madde olarak değil de 78 n-ci madde
nin ikinci bendi olarak İçtüzüğe ithaline muva
fakat ettiği önerge üzerinde oylamaya geçme
den önce, 78 nei maddenin son fıkrası şekliyle 
Komisyon Başkanının beyanını yeniden okutu
yorum. 

«78 nci son fıkra: Yasama dönemi sonunda, 
önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştır
ması, genel görüşmıe ve gensoru önergeİcri hü
kümsüz sayılır.» 

Efendim bu şekliyle ve Komisyon Başkanı
nın işaret ettikleri yer değişikliği haliyle öner

geyi oylarınıza •sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

78 nci maddenin ikinci bendini oylarınıza 
sunuyorum, Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler.. 
Kabul edihnişitir. 

143 neü maddeyi okutuyorum. 
•- T. B. M. M. eski üyeleri :-

Madde 143. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 'ski üyeleri, Genel Kurul, Komisyon ve parti 
grup toplantıları dışında Mıeelisin diğer kısıtlı
larına girebilirler ve Meclis kitaplığından fay
dalanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerede 
bulunacağız efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ed-eriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Muğla Bilecik . 

İzzet Oktay Mehmet Ergül 
İdare Âmili 

Van 
Salih Yıldız 

«Madde 143. — Secimle milletvekilliği sona 
eren Millet Meclisi eski üyeleri, yasama, ödenek 
ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantıla
rına girme hakları dışında kalan ve Millet Mec
lisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararla
nırlar.'» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunmuş bulu
nan bu önergeye katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR- (İstanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz verebilmem mümkün değil 
sayın Ayfbar, çünkü ancak önerge sahibinin ko
nuşma hakkı var efendim. Soru sorabilirsiniz. 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — O 
halde bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, sorunuz. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Yapı

lan değişikliğe göre, seçimle milletvekillikleri so
na ermiş olan üyeler, ödenek ve yolluk hariç mil
letvekilliği sıfatına bağlı diğer Ibütün haklardan 
istifade ediyorlar, eğer iyi duymuşsam durum 
böyle 
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Şimdi, bunların dışında, yani Komisyonca 
teklif edilen metinde yalnız Meclise girme, kütüp
haneden faydalanma gibi hususlar var. 

Şimdi soruyorum: Milletvekilleri örneğin hava 
yollarında yüzde 50 tenzilâtla uçarlar seçileme
yenler bundan faydalanacak mı? Telefon husu
sunda öncelik tanınıyor, trende şöyle oluyor, va
purda böyle oluyor... Komisyon buna katıldı. 
Ben diyorum ki, o zaman milletvekilleri için bir 
imtiyaz mı getiriliyor, hayat boyunca yararlanı
lacak bir durum mu ihdas ediliyor? 

BAŞKAN — Sayın Aybar, takdir edersiniz 
ki, önerge açık. önerge, seçilemeyen eski millet
vekillerinin tadat edilen hususların dışındaki 
milletvekillerine tanınan haklardan yararlanabi
leceklerini açıklıkla ortaya koymuş, Komisyon 
buna katılmış; sizinki bir soru olmuyor, bir ten
kit mahiyetini taşıyor. Bu itibarla soru olarak 
yöneltemiyorum efendim. 

MEHMET ALt AYBAR (İstanbul) —Mese
le cidden önemlidir de... 

BAŞKAN — Efendim önemli olması ayrı me
sele, soru olmuyor bu. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Efen
dim, uygulamada zihinlerde bir takım istifham
lar belirecektir. Komisyon Başkanı bu hususa 
zannediyorum ki bir açıklık getirecektir: Bu gibi 
imtiyaz doğuracak hususlardan yararlanmaya
caktır diyecek sanıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katıldığını 
beyan etti sayın Aybar, ben ne yapabilirim 

MEHMET ALt AYBAR (İstanbul) — Efen
dim, bu hususu düşünmemiş olacaklar. 

BAŞKAN — Efendim, bilemem, onu ben 
takdir edemem, teşekkür ederim sayın Aybar. 

Başka soru?.. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Bir sorum olacak sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Naci Budak. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Sayın Başkan, bu yeni önergede seçimle millet
vekilliğini kaybedenler diyor. Bir milletvekili 
seçimden sonra istifa ederse bu kişi eski millet
vekilliği sıfatını haiz midir değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, seçimle kaybeden diye 
sarahat var önergede. Yani bunu ben soru ola
rak kaiBul edemiyorum. Seçimle kaybeden diyor, 
istif aen ayrılmış olan demiyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Benim de bir 
sorum var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, 143 

ncü maddede sayın Aybar'm da işaret ettikleri 
gibi son derecede masum bir takım haklar, yani 
Meclisin Genel Kuruluna, komisyonlarına, parti 
grupları toplantılarına girme hakları dışında 
kütüphaneden faydalanma gibi, diğer yerlerden 
faydalanma gibi hükümler getiriliyor. Komis
yon bir önergeye katılıyor ki, katıldığı önerge de 
milletvekillerine tanınmış ve ancak milletvekiliy
ken kullanabildikleri bir takım imtiyazların mil
letvekili olmayan, seçilemeyen arkadaşlara teşmi
lini de beraber getirmektedir, 

Sayın Komisyon, hangi gerekçeyle, hangi 
mütalâa ile, böyle genişletilmiş ve hukuk kural-
larıyle bağdaştırılması mümkün olmayan şeye 
katılmıştır?.. 

BAŞKAN — Sayın Güley, takdir edersiniz 
ki, Komisyon söz isterse (bendeniz söz verebilirim; 
Komisyonu bir takım şeylere zorlama yetkimiz 
yok. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Başkan 
olarak bir hususa temas etmek istiyorum ve öğ
renmek ihtiyacını duyuyorum: İçtüzük, sadece 
Meelis çalışmalarını tanzim eden bir kurallar 
manzumesidir, bir kanun niteliğini taşımamak
tadır. Bu itibarla, İçtüzüğe koyacağımız bir Ulaş
tırma Bakanlığının, bir (başka bakanlığın karar-
larıyle veya özel kanunlarla parlamenterlere ta
nınan hakları İçtüzükle aeaba yürütme imkânı 
var mıdır yolk tmudur; Komisyon Başkanının bu 
husustaki mütalâasını rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, mil
letvekillerinin birtakım kanunlardan doğmuş 
hakları vardır. Tabiatıyle, kanunlar İçtüzüklere 
hiyerarşik alanda üstün kaideler olduğu için, 
mevcut hükümleri İçtüzük hükmüyle değiştirme
miz zaten mümkün değildir. O bakımdan, bahset
tiğimiz haklar, İçtüzük dolayısıyle milletvekille
rine verilmiş olan haklardır. O ne ise, o çerçeve 
dahilinde olmak feaydıyle bu husus Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — O takdirde, birtakım arkadaşla
rımızın soru olarak ortaya getirmek istedikleri 
tereddütler de vuzuha kavuşmuş oluyor. Yani siz, 
bu beyanınızla, İçtüzüğün parlamenterlere tanı
dığı hakların, münhasıran bu hakların seçim ile 
seçilemedikleri takdirde de devam edeceğini* söĵ -
lemi§ oluyorsunuz. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. 
Yok. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

143 ncü maddeyi, kalbul buyurduğunuz bu de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

150 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Milletvekilliği ile ilgili belgeler ve işaretler 
Kimlik varakası : 
Madde 150. — Milletvekillerine Mec'lfise 

katıldıkları ilk günlerde Başkanlıkça birer kim
lik varakası verilir. 

Bu varakada milletvekilinin : 
1. Soyadı ve adı; 
2. Balba adı; 
3. Doğduğu tarih ve yer; 
4. İkametgâhı; 
5. Tahsil derecesi; bildiği yabancı diller; 

varsa, ihtisası, ilmî rütbeleri, madalya ve nişan
ları ile eserleri; 

6. Mesleği; 
7. Evli olup olmadığı; eşinin adı; varsa ço

cuklarının sayısı ve adları; 
İle gerekli diğer hususlar yazılır. 

Sonradan olacak değişiklikler, milletvekili 
tarafından yazıyle Başkanlığa bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
yan bakanlar da, fbu madde hükümlerine tabidir
ler. 

Milletvekilleri, ayrıca, kanunlar gereğince 
doldurmaları gereken diğer belgeleri ve mal (bil
dirimini Başkanlığa verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Komisyona 'bir sual sormak istiyorum sayın Baş
kan. Düzeltilmesi lâzım olan bir husus var, ha
tırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Mutlu. 

iSÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
143 ncü maddede son önerge ile bir değişiklik 
yapılmıştı. Seçilmemiş eski mületvekillerine de 

bir kimlik düşünülüyor mu? Bunu öğrenmek is
tiyorum.' 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan !bu soruyu 
cevaplandırmasını rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, eski 
milletvekillerine kimlik düşünülmektedir. Ancak, 
kimliğe ait madde, 151 nci maddedir ve bu mad
de hâlen Komisyonumuzun tetkiki altındadır. 
Orada bir hüküm sevk edilecektir. Milletvekil
lerine ayrı bir kimlik verilecektir-

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi yok. Maddeyi... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bir 
açıklama yapmam gerekiyor. 

Burada madde yanlış yazılmıştır. «Kimlik 
varakası» yerine, «Geçmiş hal varakası, hal ter
cümesi varakası». 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Bildirim hal beyannamesi. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, hangi madde için 
söylüyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI tAdana) — 150 nci madde sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —. Matlap için mi söylüyorsunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Evet efendim, «Hal 
tercümesi beyannamesin 

BAŞKAN — Şimdi efendim, metin gelmiş, 
Komisyon bir değişiklik yapmamış. Bir değişik
lik önergesi yok. 

ORHAN BİRGİT (Ankara.) — Yanlış anla
şılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir değişiklik arzu 
ediliyorsa bir önerge lütfedin efendim. Başkan 
önenge istemek durumunda olmasın, rica ede
rimi 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Komisyon 
Başkanı veriyor. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı veremJez 
ki efendim. Komisyon Başkanı olarak veremez. 

(«önerge veriyoruz» sesleri) 
Madde üzerinde iki değişiklik önergesi var

dır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
150 nci madde başlığının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 
«Geçmiş hal varakası» 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
İçtüzüğün 150 nci maddesinin matlalbındaki 

«Kimlik varakası» yerine, «Kimlik belgesi» ola
rak değiştirilmesini arz ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — önergeler üzerinde işlem ya
pacağız. Tekrar okutuyorum efendim. 

(Hatay Milletvekili Talât Kösıöoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALİ (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. Yalnız, bu değişiklikle birlikte 1 nci 
maddenin de şu şekilde değiştirilmesi gereki
yor i 

«Milletvekilleri Meclise katıldıkları ilk gün
lerde Başkanlığa birer geçmiş bal varakası ve
rirler» şeklinde değiştirmek gerekiyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben de bir öner
ge takdim etmek istiyorum, müsaade eder mi
siniz ? 

BAŞKAN — Lütfediniz, çabuk olsun efen
dim. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — önengeme 
bir hususu ilâve etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gönderiyorum, ilâve -ediniz 
efendim. 

Sayın Güley tarafından verilmiş olan öner
geyi okutuyorum efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
150 nci maddenin yan başlığının «Durum 

belgesi» olarak değiştirilmesini saygıyle öneri
rdim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu tarafından ve
rilen önergeye bir ilâve yapılmıştır. Bu sebeple 
önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 

•Sayın Başkanlığa 
150 nci maddenin başlığının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Hatay 

Talât Köseıoğlu 
«Geçmiş hal varakası : 
Milletvekilleri Meclise katıldıkları ilk gün

lerde Başkanlığa bir geçmiş hal varakası verir
ler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) —• Sayın Başkan, buna 
katılıyoruz... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, öner
gemi dinlemediler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Dinledim Sayın Baş- -
kan. Yalnız, «Geçmiş hal» tabiri, lûgatımızda 
tercümei halin karşılığı olarak kullanılmakta
dır. Durum, tercümei hal karşılığına tam teka
bül etmediği ?çin Sayın Güley'in önergesine ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Onu ayrıca soracağım efendim. 
Sayın Köseoğlu'nun önengesine katılıyorsu

nuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Evet. Başlığın ve 1 
nci fıkranın o şekilde değiştirilmesi hakkındaki 
önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Talât Köseoğlu 
tarafından verilen ve Komisyonca da iştirak 
edilen değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başer ve 
Sayın Güley'in önergeleri de maddenin matla-
bma taallûk eden değişiklik önergeleridir. Yü
ce Heyetiniz Sayın Köseoğlu"nun değişiklik 
'önergesini, matlap üzerindeki değişikliği de içi
ne almak suretiyle kabul etmiş bulunduğuna 
göre bu önergelerin işleme konmaması gerek
mektedir. 

' Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI' CEV-. 

DET AKÇALI (Adana) —Say ın Başkan, öner
geleri verdiğiniz takdirde Komisyon olarak mad
deye yeni bir şekil verip takdim edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı şimdi bir değişik
lik önergesine katıldınız, Yüce Heyete arz ettim 
kabul edildi. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Madde önergelerle 
(birlikte kalbul edildi mi?.. 

BAŞKAN — önergenin bir tanesine katıl
dınız ve bu kahul edildi. Yeniden size vermem 
mümkün olamaz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan 
Komisyon bu maddenin düzeltilmesine imkân 
verecek şekilde suples göstermektedir, Başkan
lık olarak siz de buna katıldığınız takdirde me
sele halledilir. 

BAŞKAN — Efendim ben Genel Kurulun 
iradesine gayet tafbiî uymaya mecibur olan bir 
ferdiyim. Ancak, Komisyon okunan önergeye 
sarahatle katıldığını belirtti; redaksiyon için bi
ze verin demediler, veya biz maddeyi istiyoruz 
demediler, önergeyi işitiyoruz demediler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Redaksiyon için isti
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Redaksiyon için istiyorsunuz. 
Madde redaksiyon için Komisyona verilmiştir, 
frilâhara oylanacaktır efendim. 

U92 nci maddıeyi okutuyorum efendim. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî İşler 

Millet Meclisi bütçesinin hazırlanması : 
Madde 1152. — Millet Meclisi Bütçesi idareci 

üyeler tarafından hazırlanıp Başkanlığa sunu
lur. Bütçe Başkanlık Divanınca incelenerek son 
şeklini alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
sadece Millet Meclisi hizmetlerine dair maddele
rinden yapılacak harcamalarla ilgili verile emir
leri, Millet Meclisi Başkanı tarafından imzala
nıl», 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine idare-
ıci üyeler tarafından imzalanacağını, Başkan 
takdir eder, 

Bina, bahçe ve arsaların yapım, imar ve, ona
rım hakkındaki kararlar, Başkanlık Divanınca 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Grup adına 
'buyurunuz Sayın Durakoğlu,' 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 162 nci madde Millet Meclisi Başka
nının ita amirliğine taallûk eden bir maddedir. 

Millet Meclisi Başkanının durumu ile 15ı2 nci 
maddede Millet Meclisi Başkanına verilen gö
revi birlikte mütalâa ettiğimiz takdirde görüle
cektir ki, burada Millet Meclisi Başkanının sı
fatından doğan bâzı hususlar nazara alınmamış
tır. Millet Meclisi Başkanının en önemli görevi 
Millet Meclisini temsil etmektir. Temsil göre
vinin bulunduğu yende diğer görevlerinin de. 
'bulunması gayet normaldir. Ancak, malî sorum
luluk konusunda idare hukukunun esas tuttuğu 
prensipleri hadisemizde dikkatle takJbetmek ve 
.buna uygun şekilde hükümler getirmek zaru
reti vardır. Şöyleki, bugün bilhassa Âmme İda
mesi Enstitüsü yayınlarında açık, açık etraflı 
.bir şekilde izah edildiği gibi idare esasları ola
rak mütalâa edeceğimiz bir ilke vardır. Bu ilke 
do şudur : 

Temsil görevi ne kadar ziyadeleşirse malî 
Sorumluluk o derece azalır. Malî sorumluluk ne 
kadar ziyadeleşirse temsil görevi de -o derece 
azalır. 

Şimdi burada ise, malî sorumluluk görevinin 
-en ziyade olduğu bir görevde birlikte yürütül
mek istenmektedir. Meseleyi daıha açık izaih 
edersek. Bir üçjgen, tabanda" malî sorumluluk 
vardır, yukarıya doğru temsil görevi yükseldi
ği nispette sivrilir, malî sorumluluk da o derece 
-azalır. Aşağıya doğru geldiğiniz zaman malî 
sorumluluk artar ve temsil sıfatı, görevi de git
tikçe azalır. 

Şimdi burada Millet Meclisi Başkanı, bizim 
Türkiye'de yürütülen protokolde cumhurbaşka
nı, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Millet Mecli
si Başkanı olarak 3 ncü sırada yer alır. Birincisi 
Devlet Başkanıdır; temsil görevi ağırdır", malî 
ve siyasî hiç bir sorumluluğu yoktur. İkincisi 
iSenato Başkanıdır; Cumhurbaşkanına zaman 
zaman vekâlet etmesi sejbeıbiyle onun da temsil 
görevi gene ağır basar. Millet Meclisi Başkanı
na gelince, Millet Meelisi Başkanının da gene 
temsil görevi birinci plânda mütalâa edilir. 
Çünkü temsil vasfı 'görevinde en ağır basan 
mevkilerden birisi de Millet Meclisi Başkanlığı
dır. 

Şimdi, bizim eski Tüzüğümüz, yani 80 yıla 
yaklaşan bir mazisi olan eski Tüzüğümüz bütün 
•bunları nazara alarak Millet Meclisi Başkanına 
ita amirliği, verile emirlerini imzalama yetkisi
ni vermemiştir. Bu yetkiyi idare âmirlerine ver-
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mistir. Neden böyle yapmıştır? Şimdi neden böy
le yapılmaktadır? 

Şimdi, arkadaşlarım kanunlar hiyerarşisini 
şöyle bir nazara aldığımız zaman göreceğimiz 
durum şudur: En başta Anayasa vardır, onun 
altında yasalar vardır, ondan sonra da Meclis 
ve O. Senatosu içtüzükleri1 yer alır. 

Şimdi, İçtüzük hükümlerinin, daha önce bu 
konularda çıkarılmış olan kanun hükümlerine 
aykırı olmaması esası da bu hiyerarşinin tabiî 
sonucudur. Kanunlara aykırı İçtüzük hükümleri 
tatbikatta, uygulamada idevaımlı güçlükler çıka
rır. 

Şimdi 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Ka
nununda Millet Meclisi bütçesinin ne şekilde tan
zim edileceğine dair hükümler vardır. Bu hü
kümlere göre idare âmiri Millet Meclisi bütçe
sini hazırlar; Başkanlık Divanına getirir, orada 
savunur, son şeklini alır, Millet Meclisi Başka
nı tarafından Bütçe Plân Komisyonuna sevke-
dilir. Orada savunması da gene idare âmirleri 
tarafından yapılır ve uygulamada da ita âmiri 
olan idare âmiridir, hesabı da Maliyeye karşı 
gene idare âmirleri verirler. 

Şimdi, bütçeyi yapan idare âmirleri, savu
nan idare âmiri, uygulayan idare âmiri, hesap 
veren idare âmiri. Bundan daha doğal bir şey 
olamaz. Bu sefer getiriliyor, 1050 sayılı Kanu
na aykırı olarak bütün bu işlemler idare âmir
leri tarafından yapılacak, ama temsil sıfatı ağır 
basan Millet Meclisi Başkanı ita âmiri olarak 
verile emirlerini imzalayacaktır, öte yandan han
gi verile emirlerini hangi idare âmirlerinin imza
laması konusunda, da bir yetki devrinde buluna
bilecek bir fıkra ile. 

Şimdi, arkadaşlarım, bir satın alma işini dü
şünelim, faraza bir buzdolabı satın alınmıştır. 
Bu buzdolabında ita âmiri sıfatiyle Meclis Baş
kanı bir evrakı imzalamıştır. Bir milletvekilinin 
Meclis Başkanını niçin bu buzdolabını aldın sua
line muhatap tutması onun temsil görevi ile bağ
daşmayan (bir durumdur. Öte yanda millî irade
nin tabiî sonucu olarak muhtelif görevlerde bu
lunan milletvekili arkadaşların bu görevleri se
bebiyle birbirlerine emir vermesi de düşünüle
meyeceğine göre, normal olan; temsil sıfatını ha
iz olan kişilerin görevlerinin ifasından dolayı 
muhatap olacakları suallere ve belki de Ceza Ka
nunu tatbikatı içerisinde girecek fiillere düşme

leri halinde, onun temsil ettiği camianın da bir 
yara almamasını temin etmektir. Temsil sıfatı
nın ağır bastığı yerlerde malî sorumluluğun ge
ri çekilmesinin esas gayesi de budur. 

Şimdi Millet Meclisi Başkanının bu durumu
nu diğer mevkilerle mukayese ettiğimiz zaman 
daha iyi anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığına ait 
bütün sarflarda yetki Meclis Başkanlık Divanına 
aittir. Cumhurbaşkanlığı Köşkü için ne alınırsa 
Meclis Başkanlık Divanının kararma bağlıdır. 
Ne Cumhurbaşkanı ita âmiri durumundadır, ne 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ita âmiri du
rumundadır. Katiyen yanaştırılmamıştır; bu 
itina ile yapılmıştır. 

ö te yanda Hükümeti ele alalım. Hükümette 
Başbakan sadece ve sadece Başbakanlık bütçesi 
bakımından ita âmiri durumundadır; fakat bu
güne kadar da hiç bir başbakan, Başbakanlık 
bütçesinde ita amirliği görevini yapmamıştır. 
Münhasıran Başbakanlık bütçesine taallûk eden 
hususlarda yetki Başbakanlık müsteşarları tara
fından yapılmıştır. 

Şimdi bir tenazuru sağlama bakımından me
seleyi ele alırsak; Başbakanın ita âmiri olmadığı 
bir yerde, Bakanlar Kurulunda yetkili ita âmiri 
durumunda olan bir Maliye Bakanı vardır. Baş
kanlık Divanında da - Başbakanla tenazur sağ
lama bakımından misal olarak arz ediyorum -
Meclis Başkanının başkanlık yaptığı Başkanlık 
Divanında ita âmiri sıfatı Meclis Başkanına de
ğil, idare âmirlerine düşer. Çünkü 1050 sayılı 
Kanunun 127 nci ve 128 nci maddesi, hattâ 72 
nci maddesi delaletiyle mütalâa edildiği zaman 
görülecektir ki, bütçeyi hazırlayan, savunan, he
sabını veren kişinin normal olarak ita âmiri ol
ması gerekir. 

Şimdi burada bütün bunlardan ayrı olarak 
Meclis Başkanının durumunu şu İçtüzükte ele 
aldığımız zaman göreceksiniz ki, demokratik bir 
müessesede Meclis Başkanı her şeyi1 yapmaya 
kadirdir; ama yalnız başına yapmaya kadirdir. 
Eski İçtüzüğe göre idare âmirlerinin, inha ola
rak Meclise sadece hademe alma yetkileri var
dı. Şimdi o da yoktur. Bir Başkanlık Divanı var; 
fakat yetkiler münhasıran Meclis Başkanında 
düğümlenir. Yani demokratik bir parlâmento
da demokratik olmayan bütün yetkileri Başka
nın şahsında düğümlenen ve üstelik de temsil 
göreviyle bağdaşmayacak derecede ağırlık veril
mek suretiyle düğümlenen bir durumu bu mese-
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lede 1 nci plânda nazara almak mecburiyetinde
yiz. Demokrasinin tabiî icabı olarak görevlerin, 
muhtelif mevkilerde bulunan kişiler tarafından 
yürütülmesi zarureti vardır, öte yanda Millet 
Meclisi Başkanlığının, Millet Meclisini içeride ve 
dışarıda temsil eden 'bir vasfı sefbebiyle bu temsil 
vasfının ağırlığını nazara alarak malî sorumlu
luğu aramamak gibi bir duruma gitme zarureti
miz vardır'. Çünkü Cumhurbaşkanlığında böyle
dir, Başbakanlıkta böyledir, öyleyse bu malî so
rumluluğa münhasıran her konuda yegâne yet
kili, hattâ hâkimi mutlak durumunda olan Mec
lis Başkanını, temsil görevi ile bağdaşmayan bir
çok i lerde yetkili kılmanın hiç bir faydası yok
tur. Üstelik zararı vardır, o da; temsil görevin
den dolayı muhtemel olan icraatının tabiî sonu
cu olarak hiç te temsil görevi ile uygun düşme
yecek suallere muhatap olmasıdır. 

Demin arz ettiğim misali verdiğim takdirde 
!bir buzdolabı alınması işinde Meclis Başkanına 
bir sual vâki oldu mu Meclis Başkanı o sualin 
cevabını verecek kişiyi rahatlıkla bulabilmeli, 
aldığı cevabı da soran kişiye iletelbilmelidir; ama 
kendisinin bu koordinatör durumunda bir görev 
yapması zarureti vardır. Çünkü temsil sıfatı eğer 
bir usul hatası, kanunlara nizamlara aykırı bir 
durum, hattâ cezayı istilzam eden bir fiil mev-
zuubahis ise, o zaman temsil vasfı sebdbiyle ka-
değil. Zaten normali budur. «İki kere iki dört» 
tiyen Meclis Başkanına uzaktan yakından bulaş
maması lâzım gelen durumları bertaraf etme bi<-
rinci plânda nazara alınmalıdır ve bu madde
den mutlak surette; «Verile emirleri Millet Mec
lisi Başkanı tarafından imzalanır» hükmünün çı
karılarak, «Verile emirleri idare âmirleri tara
fından imzalanır» şekline sokulması zarureti var
dır. 

Başlangıçta da arz ettiğim gibi, temsil sıfatı 
görevde ne kadar yüoelirse malî sorumluluk ta o 
kadar azalır. Malî sorumluluk ne kadar yücelir-
se temsil sıfatı o derece azalır ve bu esası bura
da gerçekleştirmek, camiamızın üzerinde düşmesi 
muhtemel hiç te uygun olmayan, hiç te önemli 
olmayan; fakat hoş durumlar ortaya çıkarmama
sı ihtimalleri ziyade bulunan bâzı halleri berta
raf etme gayesine matufdur. 

Bu değişiklik yapıldığı takdirde, yani verile 
emirlerini idare âmirlerinin imzalaması halinde 
3 ncü fıkranın da bu metînde yer almaması gere

kir. öte yanda, «bina, bahçe ve arsaların yapım, 
imar ve onarımı hakkındaki kararlar Başkanlık 
Divanınca alınır» hükmüne ben şahsen bir an
lam verememekteyim. Çünkü ıbu konuda yapıla
cak işler zaten kanunlarla düzenlenmiştir. Bu
nun buraya. sokulmasında - kusura bakmayın -
çok zorlandım; ama bir anlam göremedim. Ne
den acaba «iki kere iki dört eder» diye bir hü
küm şevke tmiyoruz da, «Bu iş Başkanlık Diva
nınca yapılır» diyoruz? Çünkü zaten özel kanun
ları itibariyle bu konuda yapılacak işlemler 
Başkanlık Divanınca yapılır. İçtüzük hükmüyle 
'değil. Zaten normali budur, «iki kerte ika dört» 
mesabesinde olan bir hal, ne diye fıkraya bir ilâ
ve suretiyle getirilir, bunun da amelî bir fayda
sı olacağını hiç tahmin etmiyorum. Bunun an
cak mahzurları olabilir. Bu ihtimali düşünüyo
rum. 2490 sayılı Kanunun dışında herhangi bir 
işleme gitme ihtimallerine, kapılarını açabilir. O 
bakımdan da bu mahzuru bertaraf etme gayesiy
le bu son fıkranın da metinden çıkarılması za
rureti vardır. 

Maruzatım, bilhassa Meclis Başkanının temsil 
görevinde uğraması muhtemel olan durumlarda 
camiamız üzerine gölge düşürülmemesini temin 
gayesine matuftur. Bu hususta foir önergem de 
var, iltifat buyurulursa memnun olur, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Durak-
oğlu. 

Sayın Başer, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, ge
rek bu madde hakkında, gerekse diğer madde
ler hakkındaki görüşlerimizi Komisyon olarak be
lirteceğiz. Ancak yarın sabah saat 10,00'a kadar 
mehil istiyoruz. Bu maddenin müzakeresinin de 
tehirini ve bize yarın sabah saat 10,00'a kadar 
mehil verilmesini Yüce Meclisten talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Komisyonun bu 
isteği muvacehesinde söz hakkımız saklı olmak 
kaydıyle size şimdilik söz veremiyorum. 

Tehir isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyondan gelen maddelerin - yeniden te
hir istekleri muvacehesinde - ıbugünkü müzakere 
edilecek kısımları ikmal edilmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, normal gündemimize 
geçmemiz iktiza ediyor. Ancak, İçtüzük görüş
meleri için kalbul ettiğimiz sabah birleşimlerinin 



M. Meclisi B : 22 18 . 12 . 1972 O : 2 

normal gündem için devamına fiilî imkân da 
bulamadık. Sırada olan işlerin komisyonları, ilgi
li Hükümet Üyeleri ve gruplarımızın sözcüleri
nin hazır bulunmadığını dikkate alarak, Birleşi

me saat 15,00'de devam etmek üzere oturumu 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 12,20 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekilii Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 22 nci Birleşi
minin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

2. _ Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ile Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/725: C. Senatosu : 1/120) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 766 C. Senatosu S. Sayısı : 162) (1) 

BAŞKAN — Normal gündemimize göre ilk 
önce aktarma kanun tasarıları vardır. 

İlgili Komisyonun ve Hükümet üyesinin yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Bu konuda bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

yer alan 766 sıra sayılı Ege Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısının gün
deme alınarak 48 saat kaydı aranmaksızın gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

(1) 766 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonunda j 
eklidir. i 

BAŞKAN — Efendim, okunan önerge gere
ğince aktarma kanun tasarılarının 48 saat geç
meksizin ve bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Raporun okunması hususunda bir i'stek vâkî 
olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversiteısi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Rektörlük kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümünün 22.811 nci 
(Yapı, tesis ve onarım giderleri) maddesine 
(4 475 000) lira ve 22.911 nci (Yapı, tesis ve 
onarım giderleri) maddesine de (3 682 000) li
ra olmak üzere toplam (8 157 000) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Ege Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 

— 375 — 
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72.000 nci (özel gelirler) -bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (8 157 000) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN —r 4 ncü maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında 'kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu %aşkanhkları teskereleri (M. Meclisi 1/723), 
(C. Senatosu 1/122) (M. Meclisi 8_. Sayısı: 770) 
(G. Senatosu S. Sayısı: 160) (1) 

BAŞKAN — Bununla ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum : 

(Millet Meclisi Başkanlığına, 
Bugünkü Gelen Kâğıtların raporlar kısmında 

yer alan 770 sıra sayılı 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının gündeme alınarak 48 
saat kaydı aranmaksızın gündemdeki diğer iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince 48 
s a ait beklenmeksizin ve bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 

(1) 770 sıra sayılı basma yazı tutanağın so
nunda eklidir. 

Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmişti]'. 

1 ııcd maddeyi okutuyorum : 
1972 jyılı Bütçe Kanununa foağlı cebelerde d!e-

ğlşi'Mik yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma ve 
satmalmalar) bölümünün 32.100 ncü (Kamulaş
tırma ve satmalma bedeli «Turizm Koordinas
yon Kurulu kararı ile harcanır.») maddesinden 
3 150 0O0 liralık ödenek düşürülerek, aynı cet
velin Maliye Bakanlığı kısmının 34.000 nci (Ma
lî transferler) bölümünün 34.117 nci ('553Ö sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) madde
sine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kaibul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
•(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertiplerine 696 0<32 000 lira ek öde
nek verilmiştir. 

(A/l)ı 

Başbakanlık 

15.000 Kurum giderleri 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 678 840 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım ÎBafcanlığı 
14.000 Hazmet giderleri 1 '908 O0O 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) 
Malice Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 15 179 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi kaibul buyurduğunuz cet-
velleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka-
tbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3 — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 12.000 nci (Personel gideri) bölümünün 
12.130 ncu (Yönetmeliklerin gerektirdiği gi
derler karşılığı) madde unvanının sonuna «İş 
•güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı» . 
tertibi bulunmayan genel ve katma büt
çeli dairelerin bütçelerinde bu unvanla yeniden 
tertipler açmaya ve Bütçe Kanununun .49 ncu 
maddesi gereğince aktarma yapmaya Maliye. 
Bakanı yetkilidir.) ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
ti/. 

ıMadde 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (T) işaretli cetvelin 6 nci sırasında yazılı ara
zi 'binek (4 kişilik) 4x4 taşıt fiyatları 120 000 — 
13|5 000 olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

•Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütül'. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza sunu
lacaktır efendim. 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet {Senatosu 
ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri \(M, Meclisi 1/727; C. Senatosu 1/118) (M. 

Meclisi S. Sayısı :767) (C. Senatosu S. Sayısı : 
156) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Gelen Kâğıtların raporlar kısmın

da yer alan 767 Sıra Sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının gündeme alınarak 48 saat 
kaydı aranmaksızın gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlıt 

BAŞKAN — Önerge gereğince. 48 saat bek
lenmeksizin bütün işlere takdimen ve öncelikle 
(görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanununa Ibağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. —• Karayolları Genel Müdürlüğü 

1972 Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 32.000 nci (Kamulaştırma ve Satmalma-
lar) bölümünün 32.110 ncu (Kamulaştırma ve 
ıSatmalma bedeli) maddesine 3 160 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel Gelirler) 'bölümünün 
72.100 neü (Hazine yardımı) maddesinle 3 150 000 
lira eklenmiştir. 

(1) 767 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Ka
lbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Bayındır
lık bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. Tasarı ayrıca açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

5. — İstanbul Üniversitesi 1972 Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
halikında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ile 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/726; C. Senatosu 1/121) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 768) (C. Senatosu S. Sayısı : 
161) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın
da yer alan 768 sıra sayılı İstanbul Üniversi
tesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
gündeme alınarak, 48 saat kaydı aranmaksızın 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim., 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

.BAŞKAN — Okunan önerge gereğince 48 
saat beklemeksizin bütün işlere takdimen ve ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek gel
memiştir, rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 768 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Tıp Fakültesi kısmının 15.000 nci (Ku
rum giderleri) bölümünün 15.597 nci (Yiyecek 
alım ve giderleri) maddesine (7 022 000) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye yok. Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(7 022 000) Mra eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. Tasarı açık oylarınıza sunula
caktır. 

6. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/724; 
C. Senatosu 1/117) (M. Meclisi S. Sayısı : 769) 
(C. Senatosu S, Sayısı : 157) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Miillet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

yer alan- 769 sıra sayılı 1972 yılı Bütçe Kanu

ni ) 769 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının gündeme alınarak 
48 saat kaydı aranmaksızın gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 
BAŞKAN — Okunan önerge gereğince 48 

saat beklemeksizin bütün işlere takdimen ve ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye yok, 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri
ne (171 100 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum efen
dim. 

(A/ l ) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 39 455 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 39 292 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

23.000 Makine teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 56 651 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 19 750 000 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir değişiklik 

önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Emniyet Genel 

Müdürlüğü ek ödenek tasarısının 22.654 ncü 
maddesindeki «merve» ibaresinin kaldırılması
nın ve bu maddeden 10 000 000 liranın tenziliy
le «32.100 ncü komulaştırma ve satmalma be
deli» maddesine eklenmesini arz ve tek'if ede
rim. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu öneriye ka
tılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önerge iki kısmı ihti
va etmektedir. 10 000 000 liranın tenzili hak
kındaki kısmı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 13 700 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, 22 000 noi bölümü, 10 000 000 lira ten
zil olduğuna göre oya sunmanız gerekiyordu; 
o bölüm oylanmadı. 
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BAŞKAN •— Evet efendim, Bayındırlık Ba
kanlığı bölümündeki tenzilatı kabul etmiş bulu
nuyorsunuz ; tenzil edildikten sonra kalan kıs
mını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

82.000 nci bölümü 10 000 000 lira ilâvesiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz cetvel-
leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakan
lığı kısmının 22.000 nci (Yapı - tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünde «Emniyet Genel 
Müdürlüğü role istasyonları yol yapım gider
leri» adiyle yeniden acılan 22.851 nci maddeye 
(l 400 000) liralık olağanüstü ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmının sonuna, ilişkin (2) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklenmıiştir. 

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

Tasarıya bir yeni madde eklenmesi hakkın
da önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Emniyet Genel Müdürlü

ğü ek ödenek tasarısına aşağıdaki maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Ek madde. — Bu kanunun 13.330, 23.542, 
23.611, 23.612 ve 22.654 ncü maddelerindeki 

ödeneklerden harcanamayan miktarlar 1973 ma
lî yılı bütçesine devrolunur ve harcanır. 

BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor musu
nuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Naki-
boğlu'nun vermiş olduğu önergenin mahiyet ve 
aslı şu : 

Bilindiği üzere polis bugün anarşistlerle cid
dî mücadeleler yapmakta. Bu mücadelesinde 
anarşistlerin, eşkiyalarm kullandığı silâh çok 
modern silâhlar. Buna karşı polislerimizin kul
landığı silâh ise, hepimizin bildiği gibi Kırık
kale yapısı tabancalar. Hayatlarını tehlikeye 
atarak, hakikaten büyük mücadeleler veren 
Türk zabıtası ciddî tehlikelerle karşı karşıyadır. 
Yine bu anarşistlerin, örfî idarenin beyanların
dan da öğrendiğiniz gibi, kullandığı telsiz ve 
sair teknik araçlar hakikaten çok modern araç
lar. Polisin bunlarla mücadele etmesi bugün 
elinde bulunan teknik araçlarla bir hayli güç 
olmakla. Bunun içindir ki Hükümet, polisin 
reorganizasyonu ve teçhizi için silâh ve teçhiza
tının yenileştirilmesi için bir program hazırla
mıştır. Bu programın yekûnu 714 milyon lira 
tutmaktadır. Bu 714 milyon liranın 1972 büt
çesine düşen miktarı 172 milyon küsur liradır. 
Yalnız, bugün polise verilmiş olan cari harca
malar hariç, 172 milyon liranın içerisinde dışa
rıdan mubayaa edilecek bâzı gereçler ve araçlar 
var. Hepinizin bildiği gibi, bu araçların satı-
nalmması için uzun muamelelere, bilhassa Tür-
ki'yemizdeki akreditif muamelelerinin uzun sür
mesi nedeniyle 2,5 aylık bir müddet içerisinde 
bu vasıtaların ve araçların getirilmesi bir hayli 
zorlaşmakta, Bunun için Sayın Nakiboğlu, 
«madem ki programda bu 1972 bütçe yılında 
172 küsur milyon liralık ödenek kabul edilmiş
tir, Hükümetçe de bu öngörülmüştür, Bütçe 
Plân Komisyonunda da bu kabul edilmiştir, bi
naenaleyh, bu ödenek bu sene zarfında Maliye 
Bakanlığı tarafından verilsin; şayet bu araç ve 
gereçler zamanında yetişmezse bu para ölmesin.» 
görüşündedir. 

Malûmuâliniz Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 46 ncı maddesinde yılı içerisinde bir ödenek 
•verilmiş ise bu ödenekler o yıl içerisinde, kulla
nılmak mecburiyetindedir. Şayet bu ödenek o 
malî yıl içerisinde kullanılmamış ise, diğer yıl
lara aktarma imkânı yok. Fakat mulhterem ar
kadaşlarım, Meclislerimizin bütçe ta'tlbikatmda 
ıbu 46 ncı maddeye muhtelif kanunlarda bu 
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prensibe aykırı karar verilmiş ve verilen tah-
tahsisatlarm gelecek yıllara sâri olması esası da 

.kabul edilmiş. Bunun beş altı misali var. 
Biz Bütçe Komisyonu olarak, hakikaten bü

yük ehemmiyeti olan bugün zabıtanın ciddî teh
likelerle karşı karşıya bulunması nedeniyle ve 
alınacak vasıtaların da, silâh ve teçMzatın da 
(hepinizce .malûm olduğu gibi, büyük önemi ol
ması hasebiyle, kabul edilmiş programın 1972 
dilimi içerisinde muhakkak gerçekleşmesi zaru
reti var. Bu nedenle biz, her ne kadar .Muhase
be! Umumiye Kanununun 46 ncı maddesinde bu 
sarahat verilmiş ise de Yüce Meclislerde bu sa
rahate rağmen beş altı tane istisnaî muamele ya
pıl mı »tır. 

Bu bakımdan, bu tahsisatın, hakikaten po
lisin bugün çok önemli ihtiyacı olan bu tahsisa
tın sa uf edilebilmesi için, verilmiş olan tahsisa
tın 1973 yılına devri için yetki hususunu Yüce 
Meclisin takdirine bırakıyoruz. Binaenaleyh, Yü
ce Meclis takdir buyurduğu takdirde, hakikaten 
ihtiyaciolan bu ödeneğin 1973 senesi içinde sarfı 
da zaruret olur ve hakikaten geçerli olur kanı
sındayız. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, teklif edilen ek mad
de üzerinde söz isteyen sayın üye?. Sayın Naki-
boğlu buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — -
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biraz evvel Komisyon adına Sayın Yılmaz 
arkadaşımız, önergenin gerekçesini arz ettiler, 
izah ettiler. Ben onu tekrar edecek değilim. 
Ancak, bir kaç müşabih a s misalle, Sayın Yılmaz'-
ın, sözlerini takviye etmek istiyorum. 

Gerçekten, bütçe, mevzuatı malûm. Biz onu 
zorlamak taraftarı değiliz; ama emniyetin şimdi 
huzurlarınıza gelen ek ödenek talebinde bir 
özellik var. Şöyle ki, şimdi bu ödenekle, arkada
şım izah. buyurdu, ben tekrar etmiyorum, bugün
kü şartlar içinde polisin süratle takviyesi, vası
talarının, teçhizatının modernize edilmesi ömgü-
rülmüş. Bunlar öyle bir özellik taşıyor ki, mese
lâ gaz bombası, göz yaşartıcı gaz bombası sipa
riş edilecek. Bir kısmı burada. Makine Kimya 
Endüstrisi tarafından yapılıyor, fakat polisin 
elinde uzak mesafeye gaz bombası atacak tüfek
ler var, onu Makine Kimya Endüstrisi yapamı
yor. Bu dışarı sipariş edilecek, kimyevî bir ter
kip olduğu için. evvelden hazırlanmış bir ma

mul de değil, şartnamesini gönderiyor emniyet, 
buna, milletlerarası muhtelif firmalar iştirak 
ediyor, hangisi uygun teklifi yaparsa emniyet-
ona siparişini yapıyor. 

Onun için, bunun-böyle bir özelliği var. Ay
rıca, diğer devlet dairelerinin aldığı vasıtaları 
emniyet alırken, kendi hizmet şartlarına göre 
birtakım ilâveler yapmak mecburiyetinde. Me
selâ otobüs aldığı zaman, otobüsün camlarını, 
işte herhangi bir harekette yaıhut ta hizmet ha
linde, kırmamaları için tel yapılması, muhafa
za tedbirleri alınması, ayrıca siren tertibatının 
yapılması ve bu arada arazöz alınması ki, yan
gında kullanılan arazözle, toplum hareketlerin
de kullanılan arazözün nitelikleri başka. Bu
nun da özel şartnamesi var, emniyet bunların 
bopsini milletlerarası eksiltmeye çıkarıyor, 
şartnamesini vazediyor, teklifleri alıyor ve bu 
tekliflere ^övo de siparişini yapıyor. Sipariş ya
pılırken elbette bir mukavele gerek. Mukavele 
yapılmadan akreditif açılmıyor. Zorluk buradan 
doğuyor Eğer 28 Şubata kadar bunlar bitse me
sele kalmayacak; ama bitmediği için bu taleibe-
dilen ödenek te kullanılmaz hale geliyor. İşin 
bu derece bir özelliği var. O bakımdan, bir umu
mî hükümleri, prensipleri zorlama değil, bir is
tisna olarak bunun kabulünü istirham ediyo
rum. Sayın Bütçe. Komisyonu adına da Yılmaz 
arkadaşımız, böyle müstacel hallerde, özel hal
lerde bâzı istisnalar yapıldığını, da burada zik
rettiler. O bakımdan kabulünü arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN —• Hükümet adına söz mü istedi
niz Sayın Kitaplı1? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Yerimden ifade edeyim müsaade 
ederseniz Sayın Başkan. 

iSaym Başkan, Muvazene! Umumiye Kanu
nunun 46 ncı maddesi sarih. Bunda, ödenek 
devri mümkün değil. Ancak, Sayın Komisyon 
Sözcüsü, istisna olduğunu belirttiler. Bizim 
'hatırladığımıza igöre bunun bir tane istisnası 
var. Bu beş.. Beş istisna nakitle ilgilidir. 
Burada nakit bahis konusu değil. Onun için, bi
zim kanaatimizce Muvazene! Umumiye Kanunu
nun 46 ncı maddesine göre böyle bir temlik 
mümkün değil. 

BAŞKAN — 'Sayın Şensoy buyurunuz efen, 
dim. 
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KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Kayseri Milletvekili Sayın Hayrettin Naki-
boğlu tarafından verilen takrir üzerine, Sayın 
Komisyon Başkanının olumlu izahatından dola
yı teşekkür ederek kısa maruzatıma başlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de cere
yan eden anarşik olayların kökünün kazındığını 
veyahut zabıta vakalarının gittikçe azalacağını 
iddia etmek mümkün değildir. Zabıta, seyyali-
yet arayan bir güvenlik koludur ve hâdiselerin 
ne şekilde cereyan edeceği, hangi hâdiselere 
muhatap kalınacağı önceden' bilinmesi mümkün 
olmayan hususlardır. Bu itibarla, emniyet teş
kilâtının takviye edilmesi zarureti aşikâr gö
rünmektedir. Sayın Hükümet, Muhasebei Umu
miye Kanununun 46 ncı maddesine göre, bunun 
mümkün olmadığını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhasebei Umu
miye Kanunu özel bir kanundur. Anayasa değil
dir ve esasen huzurlarınıza getirilen ek madde 
de bir kanun maddesi olarak tezahür etmekte
dir. Bu durum karşısında Muhasebei Umumiye 
Kanununun 46 ncı maddesi yaşadığı müddetçe 
bu kabil hâdiselerin tervicinin mümkün olmaya
cağı. şeklinde bir neticeye varırız ki, bu tama
men mantık dışı bir düşünce tarzıdır. Esasen 
Sayın Komisyon Başkanı bu Meclisten bu kabil 
beş altı tane istisnai hükmün geçtiğini ifade bu
yurdular. Ve tahmin ediyorum ki hiç bir hâdise 
hiçbir devretme hâdisesi, emniyetle ilgili olan 
bu hâdise kadar mühim telâkki edilemez. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun da olumlu 
izahatını nazarı itibara almak suretiyle, fevka
lâde ehemmiyet taşıyan ve memleketin hayati
yeti ile ilgili bir bölümün varlığı ile alâkalı bu
lunan bu hususta sunulan ek maddenin kabulü
nü saygı ile istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun efen
dim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka
daşlarım, polisin vazifesinin münhasıran anar
şik olaylarda mütalâa edilmiş olduğunu görü
yorum. Aslında, mesele yalnız bundan da iba
ret değil. Ben şimdi huzurunuzda size niyabe-
ten vazife gören Trafik Komisyonunun bir üye
si olarak konuşmak istiyorum. Muhterem arka
daşlarım, bu para verilmiştir ve vardır. Ama 

1 Muvazıenei Umumiye Kanununun hükümleri ve 
I şekilleri ile 2490 sayılı Kanunun şekilleri ve koy

muş olduğu mecburiyetler muvacehesinde 
1 Marta kadar bu parayı sarf etmek mümkün 
değildir. İlânı vardır, hazırlanması vardır, ak
reditifi vardır, nakdin verilmesi lâzım. Halbu
ki şimdi burada, polis ne alacak bunlarla bera
ber ? Şunu alacak, telsizler alacak, elektronik 
cihazlar alacak, radarlar alacak, başka bâr tâ
birler radar-hııs dedikleri araçlardan alacak, tra
fik otoları alacak, devriye otoları alacak ve po
lisin trafik ve diğer hizmetlerini görebilmesi 
için, iskânı için lüzumlu olan meskenleri ala
cak. .' 

Şimdi, Trafik Komisyonu olarak memleketi 
dolaştık, bütün memleketi dolaştık, gezdik. Şi
kâyetler, zamanında hâdise mahalline yetişe
memekten, şikâyetler, kontrolün yapılamama
sından, şikâyetler teknik cihazların olmayışın
dan, şikâyetler, polisin bu imkânsızlıklar içeri
sinde vazife göremeyişinden olmakta. Binaena
leyh, bu imkânları polise vermek, diğer arka
daşlarımın söylemiş olduğu vazifeye ilâveten 
bu ek vazifeleri de görmesi ve hat seyrüsefer 
edilmesi, polisin zamanında hâdiseye muttali 
olması, deliller kaybolmadan keşfini ve işini 
yapabilmesi ve istasyondan istasyona gerekli 
bilgiyi zamanında verip, gözden kaçmış olan, 
bir hâdiseyi yapmış da kaçmış olan insanları da 

| zamanında, yerinde, bir sonraki istasyonda ya
kalayabilmesi için yabancı memleketlerde gör
düğümüz gibi etkin bir trafik sistemini de. yö
netmek yine bu hazırlıkların içerisinde vardır. 

Binaenaleyh, bütün bunlar muvacehesinde, 
emsalleri de olan bu meselenin halli için, Komis
yonun izah etmiş olduğu, Hükümetin istemiş 
olduğu fakat, Hükümetin birtakım sebeplerle 
evet diyemediği hususu, Millet Meclisinin muh
terem üyeleri olarak, bizim halletmemizde bu 

] paranın yerine zamanında masruf edilmesi ba
kımından fayda vardır. Bu önergenin kabul 
edilmesini saygı ile istirham eder, hürmetler su
narım, 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Kitaplı 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, mesele yanlış anlaşılmasın. Biz, meselenin 

J önemini küçümsemiyoruz. Zaten bir proje yap-
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mış gelmişiz, 700 küsur milyon liralık tahsisat 
koymuşuz. Bu, bunun 1972 yılındaki dilimidir. 
Şu anda bunu Verdiniz, görüşülen önerge de bu
nun kullanılmayan kısmının 1973 yılında kulla
nılmasını istiyor. Muvazenei Umumiye Kanunu 
da sarihtir. Der ki, «yıl içinde kullanılmayan 
ödenekler, ertesi yıla devredilmez.» Bizim iti
razımız tekniği bakımındandır. Bu, 1973 Bütçe
sine konabilir. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın Bakan, 
emsalleri var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Dövamla) — Emsali bir tane. vardır. Bir tane 
var o da şöyledir; son gün çıkmıştır, kanun. 
Önündeki müddet için ertesi günü tatbik edi
lecektir. Onun için konmuştur. Yani biz arka
daşlarımın komisyon sözcüsünün meselesinin 
önemi hakkındaki kanaatiyle beraberiz, zaten 
beraber olmasak böyle bir proje getirmeyiz. 700 
küsur milyon liralık proje vardır ve koyduğu
muz miktar 1'972 yılındaki dilimidir. 1973 için 
de bir dilim var. Yani bizim itirazımız teknik 
bakımındandır, Muhasebe tekniği bakımından
dır. Başka bir itirazımız yoktur. Yanlış anlaşıl
masın diye tavzih ettim. Teşekkür eder saygıla
rımı sunarım. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Millî 
Savunmaya ve Jandarma Genel Komutanlığına 
verildi, emsallerdir bunlar. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

Sayın Nakipoğlu, buyurunuz sorunuz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayım Başkan, Sayın Bakandan şunu öğrenmek 
istiyorum; bu ödenekle Milletlerarası eksiltme 
suretiyle, polise lüzumlu teçhizat ve vasıta alı
nacaktır. Eğer içinde hazır bulunan varsa 197İ2 
sonuna kadar bunlar alınacaktır, tesellüm edi
lecektir. Belli midir ki, bunlardan bir miktarı 
1973 yılma aktarılsın. «oraya ödenek konuldu» 
diyor Sayın Bakan. Bunu nasıl tespit edecekler. 
Şartname yapılacak, milletlerarası elsiltme içi
ne hangisi alınır, hanlgisi geri kalır. Bunu, bile
cek durumumuz var mil Bunu sormak istiyo
rum. 

18 . 12 . 1972 O : 2 

| BAŞKAN — Evet efendim, 
Buyurunuz, Sayın Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

i (Devamla) — Sayın Başkan, ımalûmuâlıiniz ibir 
hütçe kanunu gelir, bir de ek ödenek kanunu 
gelir. Eğer bugünden belli olmayan masraflar 
vatfsa ve o zaman da bu mutlaka zarurî ise hu
zurunuza ek ödenekle gelinir. Şu anda takdir 
edersiniz ki, yani önerge sahibi bile ne miktarı-

I um alınıp, ne miktarının alınamayacağını bile
miyor. Bunu burada tayin etmek mümkün değil
dir. O bakımdan söylüyoruz. Yani bütçe tatbi
katı bakımından bunun anahtarları var. Ya 1973 
bütçesine konulabilir veya harcanmayan kısmı 
için gelecek yıl sipariş olduğuna göre, ek öde
nek talebedilebilir. 

j Yine şunu sarahaten arz etmek istiyorum ki, 
bizim itirazımız sadece tekniği bakımındandır, 
yoksa ehemmiyeti bakımından bir itirazımız, 
bir mütalâamız yok. Arz ettim, zira bir proje 
meselesidir bu. Bu da 700 küsur milyon lirayı 
ihtiva etmektedir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bu
yurunuz Sayın Bakan, soru Cevaplandırılmış
tı?. 

Efendim madde üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Komisyon önergeye - ki, bu önerge bir yeni 
madde tedvinini istiyor - katılmış bulunuyor. 
Hükümet, sadece Genel Muhasebe Kanununun 
bir hükmü sebebiyle katılmanın mümkün olma
dığını ifade etmiştir. 

Takdir Yüce Heyetin olacaktır. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir, elendim. 

Bu madde 4 ncü madde olarak tasarı met
nine girmiş tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz isteyen sa
yın üye?... Yök. 

Maddeyü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde >6, — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü
tül'. 
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BAŞKAN" —- Madde üzerinde 'söz isteyen, sa
yın üye!... Yok. 

•Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenle i'.. Kaimi edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarı açıkoylarınıza, sunulacaktır. 
7. '•— 1972 yılı Bütçe Kanunu ile hu kanuna 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu ra
poruna dair (Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları, tezkereleri (II. 
Meclisi 1/683) (V. Senatosu 1/119) (M. Meclisi 
S. Saym : 771) (V. Senatosu «&'. Sayısı : 168) 
(D 

BAŞKAN —önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına, 

Bugünkü (İçlen Kâğıtların raporlar kısmında. 
yvv alan 771 Sıra Sayılı, 1972 yılı Bütçe Kanunu 
ile bu kanuna, bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının igüınleme 
alınarak 48 saat kaydı aranmaksızın .gündem
deki diğer işlere takdim en öneelikle -görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
'Başkam 

Zonguldak: 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince üze
rinde 448 saat geçmeksizin, 'bütün işlere takdi
mci! ve öncelikle (görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum Kaibul edenler.. Kaibııl etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Raporun okunmasını isteyen t . Yok.. 
İstek vâki olmadığına, göre, rapor okunma

yacaktı 1'. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 

ü y e ! Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmişti]'. 

1 nci maddeyi, okutuyorum. 
1972 yılı Bütçe Kanunu 41e ,hu kanuna »bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılnıası hakkında kanun 

itasarısı 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun 27 

nci maddesinin (a) fıkrası aşağıda .gösterildiği 
ş-ekilde, değiştirilmiştir. 

(1) 771 Şıra Sayılı. Ijasma yazı 
sorumdadır. 

tutanağın 

Madde 27. — a) Yabancı devletler ve 
uluslararası kurumlarla yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince ibelli hizmetler, taa'hihüt-
ler yatırımlar veya projeler için .sağlanacak 
yardımlar ile prfogram ve proje kredisi olarak 
1972 malî yılında elde edilecek imkânların Türk 
"Lirası karşılıklarını malzeme ve [hizmet Ihetlelie-
i'ini -bir taraftan 'bütçeye gelir; 'diğer taraftan 
ilgili daireler İmtçelerinin özel tertiplerine 
ödenek kaydetmeye veya Devlet Yatırım Ban
kası uezdlnde kurulan fona aktarmaya Maliye 
Ba ka m yetkilidir. 

tlıgili 'daireler bütçelerine ödenek kaydolu
nan miktarlardan yılı içinde harcanmayan (ba
kiyeler ertesi yıla yuka.rdaki esaslara 'göre devr-
olunur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . . Yok.* 

Madde.yi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

2 ,n e i maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 4972 yılı Bütçe Kanununa ibağlı 

(A/l.) 've (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvel
de yazılı tertipleri arasında .1 703 500 liralık ak
tarma yapı im ıştır. 

BAŞKAN —• Maddeye ibağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

(A/ l ) 
Millî Eğitim 'Bakanlığı 

"Bölüm Lira 

193 500 42,000 Personel, giderleri • 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

• Etmeyenler.. Kahul edilmiştir.. 
14.000 Hizmet giderleri 840 000 

BAŞKAN — Ka,bul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

15,000 •Kurum giderleri 700 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

Gençlik 've (S$or Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 493 oOO 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

14.000 Hizmet giderleri 840 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler.. 
Et m .eyeri! e r.. Kabul edil mistir.. 

34.000 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Malî transferler 700 000 
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BAŞKAN — Kaimi edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

2 nci maddeyi, kabul .ettiğiniz ibu cetveli eriy
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka'.bul edenler.. 
Kabul 'etmeyenle/r.. Kabul .edilmiştir. 

3 nen maddeyi okutuyorum. 

Madde '3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa (bağ
lı (A/ l ) , (A/2), .(A/3) ve (R) işaretli cetvelle
rin aşağıda yazılı bakanlık ve daireler kısımla
rında yer alan : 

a) -Çalışma Bakanlığı Bütçesinin. 12.2()0 mcı 
(Sözleşmeli yabancı personel ücreti) madde un
vanı (Sözleşmeli personel ücreti), 

b) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
nin L2.̂ 5İ1 ııci (Yurt dışı kuruluşlar geçici gö
rev yolluğu) madde unvanı (Yurt dışı kuruluş
lar sürekli görev yolluğu), 

c) Köy İşleri Bakanlığı IBüteesinin : 
I. - Personel giderleri bölümündeki (Özel 

hizmet yollukları) ibaresi (özel (hizmet yolluk
ları Kesim toplamı : 3 #70 000), 

II. - 14.110 ncu (Hükümet konutları dışın
da oturan öngütlerin 'yangından korunma gider
leri) madde unvanı (Hükümet -konaklan dışın
da oturan örgütlerin yangından korunma gider-
lerd), 

d) Ticaret Bakanlığı Bütçesinin : 

I - 23.000 nci (Makine, teçhizat ve taşıt 
alımları) bölüm unvanı (Makine, teçhizat ve ta
şıt alımları ve onarımları) ve mezkûr b-ölünıün. 
toplamındaki 22.000 nci 'bölüm numarası 23.000, 
bu bölüm toplamına ait (Makine, teçhizat ve 
taşıt alımları) unvanı da (Makine,-teçhizat, ve 
taşıt alımları ve onarımları), 

II - 34.274. ncü (İlk tesis ve kuruluş tesis
leri için borsalara yardım) madde unvanı (İlk 
tesis ve kuruluş giderleri için borsalara yar
dım), 

e) Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçesinin 
3tö.3llO ncu (Kamu İktisadî Teşekküllerine ge
cen yıllar borçları) madde unvanı (Kamu İkti
sadî 'Teşebbüslerine geçen yıllar borçları), 

f) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci 
Malî transferler bölümünün, katma bütçeli 
idarelere Hazine yardımları kesim toplamı 
(6 721 525 336) lira, 34.123 ncü (Hacettepe 
Üniversitesine) madde ödeneği ı(-300 806 929) 

lira ve 34.693 ncü (Merkez Bankası «ezelinde 
açılacak «Kelektir' kredi fonu») madde ödeneği 
de (50 000 001) lira, 

g). (R) işaretli cetvelin Millî Savunma Ba
kanlığı taşıtları kısmında bulunan (4 adet Jeep 
1/4 ten 4x4) taşıt adedi, 5 adet, olarak düzeltil-
miştii'. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?... Yok. 

Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

M ad deyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil-

Madde 4. -
rürlüğe girer. 

BAŞKAN -
Kabul 'edenler. 
mistir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miş tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye'?.. Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

8. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yayılması hak
kında kanun tasansı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair, Cumhuriyet Senatosu ile Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/715; C .Senatosu 1/116) (M. Mec-
iisi S. Sayısı : 772) (C. Senatosu S. Sayısı: 155) 
(V 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, 
rıım. 

okutuvo-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar'ın raporlar kısmın

da y-eralan 772 sıra sayılı Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü 197-2 yılı Bütçe Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
gündeme alınarak 48 saat kaydı aranmaksı
zın gündemdeki diğer işlere ta'kdinıen öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedim oğlu 

(1) 772 S. Saydı hasma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Önerge gereğince, 48 saat bek
lenmeksizin bütün işlere takdimen ve öncelik
le görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâ
ki olmamıştır. Rapor bu sebeple okunmayacak
tır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet İSu işleri Genel MiMürflüğii 1972 yıla/ 
Bütçe Kanıımıuida (değişildik yapıMıaışı hakkımda 

kanım tasarlısı 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik sant
ralleri inşası dolayısıyle yerlerinin değiş
tirilmesine zaruret hâsıl olacak, kara, demiryol
larının varyant, yol, köprü inşaası ile bu gibi 
yerlerden ulaşımın süratle temini maksadiyle 
hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj 
ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatla
rının varyantı için Devlet 'Su İşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarın Köy İşleri Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yeralan pro
je kredilerinden bu işlerde kullanılacak mikta
rın (madde altındaki açıklama da dâhil) Köy 
İşleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne devri için gere
ken işlemleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Enerji • 
ve Tabiî Kayn'alklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'üye?... Yok. 

Tasarının tümlü üzerinde söz isteyen sayın 
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — Normal gündemimiz gereğince, 
(Sıkıyönetim Kanunu üzerindeki değişiklikle il
gili tasarıya geçiyoruz. Bununla ilgili bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yükse'k Başkanlığa 
Gündemin, Birinci Görüşmesi Yapılacak İş

ler kısmında yeralan, 15 . 5 . 1971 tarih ve 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci mad
desine bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının önemi, 
mahiyeti ve eşitlik sağlayacak niteliği dikkate 
alınarak gündemdeki diğer bütün işlere tak
dimini, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
tarafından verilen önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

Değişiklik tasarısının, öncelikle görüşülmesi
ni kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

Raporun okunması hususunda bir istek vâ
ki olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum-. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 750 ve 750' ye 1 nci ek S. ıSayüı basma 
yazı tutanağın sonuna eklidir 
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15 . !5 . 1971 tarih ive 1402 sayılı iSıikıyönefciml 
Kamunıuııtn 26 ncı maddesine Ibir Ifııkra ve bvi, 

Ikanuma geçici bir ımadde efelenmesine dair 
kanım tasanisı 

Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı SikıyÖnetinı Kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. 

e), 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 'Sıkıyö
netim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) ben
dindeki pesonel'den aynı belediye hudutları 
içinden; atanan veya görevlendirilenlerle, 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine istinaden 
bütçe kanunları ile tespit edilen yevmiye mik
tarı kadar (Sıkıyönetim hizmet zamma) ödenir. 

(Sıkıyönetim hizmet zammı)6245 sayılı Har
cırah Kanunu ve bu kanunun Ek, 13 . 1 . 1972 
gün ve 1.511 sayılı Kanun gereğince ödenmekte 
olan harcırah yevmiyelerinin ödenmesine ilişkin 
hüküm ve esaslara göre ödenir. Harcırah yev
miyeleri gibi sadece damga resmine tabi olup 
başkaca bir vergiye tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 1 Yok. 

Mıadde ile ilgili değişiklik önergeleri vardır, 
'okutuyorum. 

Yüksek Biaşkanlığa 

Grörüşıülımekte olan 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı mıaddesdnin (c) fıikrasının 
birinci bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini 
arz ve telklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hamsim 

İlyas Kılıç 

Fıkra (c) 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) 
•bendindeki Merkez Komutanlığı ve Genelkur
may Mülkî İşler Sıkıyönetim Komutanlıkları 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığındaki perso
nelden aynı belediyie hudutları içinden; atanan 
veya görevlendirilenlerle, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu hükümlerine istinaden bütçe kanunları 
dle tespit edilen yevmiye miktarı kadar sıkıyö
netim hizmet zaunmı ödenir. 

BAŞKAN — Bir başka değişiklik önergesi 
vardır, onu da okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gröıiişülmekte olan tasarının 1 ned maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ara ve tek
lif ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine aşa
ğıdaki (c) fücrası eklenmiştir : 

e) Aynı belediye hudutları içinden sıkıyö
netim komutanlığı emrine atanan veya sıkıyö
netim komutanlığında görevlendirilen personel 
ile, sıkıyönetim komutanlığı enirinde görevli 
(kadrolu - kadrosuz) merkez komutanlığı su
bay, askerî memur, assubay ve sivil personeline, 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine isti
naden, bütçe kanunları ile tespit edilen yevmi
ye miktarı kadar sıkıyönetim hizmet zammı öde
nir. 

Ödeme, 6245 ve 1.511. sayılı kanunlardaki 
esaslara göre yapılır. 

Damga resmi dışında herhangi bir vergiye 
tabi değildir. 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere önergeleri 
tekrar okutuyorum. 

(Samsun Milletvekili İlyas Kılıe'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu değişiklik 
önergesine katılıyor musunuz'? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
burada birkaç nüans farkı var. 

Şimdi, merkez kumandanlığı hakikaten fii
len r>rfî idare ile vazifeli. Buna katılıyoruz, 
ama Q-enelkurmaydaki bu işte çalışan dairelerin 
unvanı, vazife şekilleri, nöbet usulleri nelerdir'? 
Bu hususta sarahat yok. Sarahat olmayınca bu
nun hududu çok genişler. Buna katılmaya im
kân yok. Eğer tahdit edilmiş olsaydı bunu dik
kat nazara akmak icabederdi. 

Binaenaleyh, bu önergenin, merkez kuman
danlığı kısmına katılıyoruz, öbür kısmına katıl
mıyoruz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Yerimden kısa
ca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden değil, önergenizi 
kısaca izah etmek için söz hakkınız var, buyu
run efendim. 
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İLYAiS KILIÇ (Samsun) — Fazla konuşa
cak. doğdum. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 
İL YAS KİLİÇ (<Saımsun) — Miktardan bah

settiler. Bize verilen fortraikta gördüğümüze 
göre, bu 6 ilâ 7 subay arkadaştır. Ben komisyo
nun mütalâasına iştirak ediyorum, takdir Umu-
ıinî Heyetindir. 

BAŞKAN — Yani, önergenizi münhasıran 
Komisyonun katıldığı kısma inhisar ettiriyorsu
nuz. 

İLYAıS KILIÇ (ıSarnsun) — Yalnız mikııar 
olaralk s öyled ilkleri ne göre... 

BAŞKAN — Mıilkitar olarak değil efendim. 
iKoımlsyon sözcüsü, önergenizin merkez kuman
danlığı ile ilgili kısmımiakatılıyor. 

Sayın Bilgin tarafından verilen önergeyi 
dinlediniz mi Bayın Kılıç? 

TL YAS KILIÇ (Samsun) — Hayır. 
B:A.ŞKÂ.N — Aoaiba Sayın Bilgin'in önerge

sine ıVatılıyor musunuz? 
İLYAS KİLİÇ (Samsun) ••—• Komisyonun 

mütalâasına iş'tiralk ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun mütalâasına işti

rak ediyorsunuz. Yani bu ön^erg'enizi. sadece 
merkez komuıtanlığındaki personele teşmiline 
lıasrediyorsunU7, ve saym komisyon İm önerge
ye bu şekliyle 'katılıyor. 

PLAN" KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUBTAI^A 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz Sa
yın Balkan. 

BAŞKAN — Yalnız şöyle bir durum hâsıl 
oldu. Bu şekilde önergenizi siz, sadece merkez 
Ovomaıtanlığı personeline inhisar ettiıimce, diğer 
ömerg'e daıha aylkırı bir önerge mahiyetini intisa-
betıti. Bu itibarla önce o önergeyi muameleye 
koymanıız icabediyor. 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
usul balkını imlan ve kanunun deyimleri bakı
mımdan Sayın Bilgin'in verdiği önerge kanunun 
şekline daha uygun. 

BAŞKAN — Onun için ben de zaten o öner
geyi başa alıp, işlem yapmak üzere tekrar oku
tacağını. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Lütfedersiniz 
efendim. 
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(Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz. 
Sayın Kılıç, sizin isteğinizi de kapsıyor. Bir

likte muameleye koyacağım. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — İkisini birlikte 

muameleye korsanız, o şartla iştirak, ederim. 
BAŞKAN — Birlikte muameleye koyacağım. 
Sayın Komisyon, bu değişiklik önergelerine 

bu şekliyle katılmisti r. 
Bu sebeple, sayın llyas Kılıç ve sayın Meh

met Bilgin'in önergelerini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Mehmet Bilgin'in değişiklik önergesi 
tam metniyle esas olmak suretiyle, maddeyi bu 
değişik haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
(»deıılor... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum efendim : 
Ceeici madde — Bu kanunun 1 nei madde

sine göre, .1971 malî yılı içersinde ödenmesi ge
reken sıkıyönetim hizmet zamları 1972 malî yılı 
bütçesinin ilgili tertiplerinden defaten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
ym üye?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1971 tarihin

den itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde o. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

W. — Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hamlatın T. ö. Mer
kez Bankasında açılaeak bir deprem fonu hesa-



M. Meclisi B : 22 18 . 12 . 1972 O : 2 

bındü toplanmasına dair 9 . 5 . 1972 tarihli ve 
1571 sayılı Kanunu geçici ikinci madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve İmar ve İskân ve 
Plân komisyonları raporları (1/639) (S. Sayısı : 
744, 744'e İnci ek) (i). 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu günkü gündemde yer alan 744 S. Sayılı 

bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde edilen hasılatın T. 0. Merkez Ban
kasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sa
yılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine da
ir kanun tasarısının raporda belirtilen gerekçe
lerle ve önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince tasa
rının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Tasarının tümü üzerinde sayın Ersoy, bu

runuz efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda görüşülmekte olan kanun ta

sarısı bundan bir süre önce Yüce Meclislerce 
kabul edilmiş bir kanunun küçük bir değişikli
ğe uğratılmasından ibarettir. Şöyle ki : Bun
dan önce Yüce Heyetçe 9 . -> . 1972 gününde ka
bul edilip 1571 sayı ile kanunlaşmış bulunan, 
bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlar
dan elde edilen hasılatın T. O. Merkez Banka
sında açılacak bir deprem fonu hesabında top
lanmasına dair kanunun tatbikinden sonra yur
dumuzda. depremden gayri çeşitli âfetler vuku 
bulmuş, özellikle sel âfeti dolayısiyle yurdu
muz yıkılıp, yakılıp kavrulmuştur, biliyorsu-

(1) 744, 744'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 

nuz. Hâlâ bu âfete maruz kalmış vatandaşları
mıza gerektiği şekilde yardım yapılamamış, bu 
yardımın yapılmasını mümkün kılmak üzere bu
gün huzurunuzda görüşülmekte olan kanun ta
sarısı Hükümetçe hazırlanmış ve Yüce Parlâ
mentoya. sevkedilmiş bulunmaktadır. Araya gi
ren tatiller ve sair müstacel işler arasında bu
güne kadar kanunlaşamamış olan bu tasarının 
bir an evvel kanunlaşması, büyük azap içeri
sinde yardım bekleyen vatandaşlarımızın bir an 
evvel Hükümetçe imdadına koşulmasını temin 
edecektir. Bu sebeple Yüce Heyetin iltifat bu
yuracağına, bu kanunu bir an evvel çıkaracağı
na inanmaktayım. Ancak, bu arada iki hususa 
temas etmek lüzumunu hissediyorum. Bunlar
dan bir tanesi Yüce Başkanlık Divanının dik
katini çekmekten ibaret olacaktır. 

Demin bahsetmiş olduğum 1571 sayılı Ka
nun, tasarı halinde Yüce Parlâmentoya intikal 
ettiği zaman Millet Meclisinde İçişleri, Bayın
dırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen üyelerden müteşekkil bir 
geçici komisyonca tetkik buyurulmuştu. Halbu
ki, takdir buyurursunuz ki, konu esas itibariyle 
her şeyden evvel İmar ve İskân Bakanlığının 
dolayısiyle ona karşılık olan İmar ve İskân Ko
misyonunun görevleri arasında geçmesi lâzım 
gelen bir konudur. Daha evvel 1571 sayılı Ka
nun Yüce Meclislerde görüşülürken buna her 
neyse dikkat edilememiş, bir yanlışlık yapılmış
tır. O zaman kanunun bir an evvel çıkmasını 
mümkün kılmak üzere bu itirazı yapmamış bu
lunuyorduk. Nitekim bu hata, bilâhara şimdi 
huzurlarınızda görüşülmekte olan değişiklik ta
sarısının havalesinden de anlaşılmaktadır. Çün
kü, bu tasarı isabetli olarak İmar ve İskân Ko
misyonu ile Plân Komisyonuna havale edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu hususu Yüce Başkanlık Divanının dikka
tine arz ettikten sonra metin üzerinde bir husu
sa temas etmek istiyorum. 

İmar ve İskân Komisyonunun tespit etmiş 
olduğu geçici madde Plân Komisyonunda üç de
ğişikliğe uğratılmıştır. Esas itibariyle metin tek 
bir geçici maddenin ilâvesini derpiş etmiş oldu
ğu için maddelere geçmeden bu ıhususu arz et
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Birincisi, ilk fıkrada «... ilgili diğer Bakan-
hık ve kuruluşlar emrine de verilebilir.» tâbiri 
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«... ilgili Bakanlık ve kuruluşlar emrine de ve
rilebilir.» şeklinde değiştirilmiştir. Bunda bir 
hata vardır, burada «diğer» kelimesinin mutlak 
surette kullanılması lâzım gelir. Çünkü, malû-
muârmiz 7269 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil 
eden 1051 sayılı Kanun ile ilgili kuruluş esas 
itibariyle İmar ve İskân Bakanlığıdır. Getiril
miş olan kanun tasarısıyle bunun dışındaki Ba
kanlık ve kuruluşlar bahis konusu olmaktadır.' 
Bu itibarla o «diğer» kelimesinin çıkarılmaması 
lâzım gelir. Bu konuyu bir takrirle Yüce Diva
na arz etmiş bulunuyorum. 

Diğer iki değişiklik de şunlardır : Plân Ko
misyonunda borçlandırmanın da metne dahil 
edilmesiyle bir değişiklik yapılmıştır. Bu yerin
dedir, isabetlidir. Nihayet üçüncü fıkrada bâzı 
belediyelere hibe suretiyle kararname ile veril
mesi derpiş edilen yardımlardan bahseden met
nin «bâzı» kelimesi çıkarılmak suretiyle düzel
tilmesi yoluna gidilmiş. Bu da yerindedir, ama 
bu metinde bir aksaklık, bir ifade noksanlığı 
bulunmaktadır. Bunu da bir değişiklik önerge
siyle düzeltmek üzere arkadaşlarım teşebbüse 
geçmiş bulunmaktadırlar. Yüce Heyet iltifat 
buyurduğu. takdirde daha etraflı, daha faydalı 
ve vatandaşlarımızın yarasını bir an evvel sara
cak daha yerinde bir kanun tasarısını kanuni aş
tırmış olacağız. 

Hürmetlerimi arz lederim. 
BAŞKAN — Buyurun, sayın Başcr. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Daha evvel çıkarılmış olan 1571 sayılı Ka

nunun birinci gayesi bâzı tekel maddeleri fiyat
larına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
fonunda toplanması ve deprem âfetinde uğra
nılan zararları karşılamaktı. _ İkinci ıgayesi ise, 
piyasaya çıkan fazla parayı bu yoldan T. C. 
Merkez Bankasında toplayıp fiyat artışlarını 
önlemekti. 

Allaha şükür, iki senedir memleketimizde 
deprem olmadığı için Merkez Bankasında bir 
hayli para toplanmıştır. Şimdi, bu paranın sel 
baskını, yangm gibi tabiî âfetlerde kullanılabil
mesi için 1571 sayılı Kanunda bir değişikliği 
öngören yeni bir kanun tasarısı Yüce Meclise 
gelmiştir. ' ••• 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız şurasını kay
detmek lâzımdır : Merkez Bankasındaki bu fon 

tabiî âfetlere tahsis edilecektir, dendiği zaman, 
tabiî âfetler çok geniş kapsamlı olduğu için bu 
fondaki para çok kısa bir zamanda tamamen 
eriyebilir. 

Temenni etmeyiz, Allah göstermesin, ama 
bir deprem olduğu zaman ek ödenek ve tahsi
sat bulmak için çalışmak yerine hiç değilse 
Merkez Bankasındaki bu fondan 1/3 kadar bir 
kısmını deprem için ayırıp, diğer kısmından di
ğer tabiî âfetlere vermekte fayda vardır. Çün
kü, ileride herhangi bir depremle karşılaşıldığı 
zaman memleketimiz büyük zarar görebilir. Sa
niyen Doğu Anadolu'da ve Batı Anadolu'da bir 
müddet evvel depremler olmuştu. Acaba bu dep
remlerden meydana gelen zarar ve ziyanlar gi
derilmiş midir? Bu husus üzerinde de ayrıca 
durmak lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ ı(Ankara.) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak söz istiyor
sunuz, buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Başer arkadaşımız meseleyi başka bir 
şekilde izah etti. 

Bilindiği üzere Tabiî Âfetler Kanunu diye 
bir kanun var. Bu kanunda tabiî âfetlerden zel
zele ile yangın alınmıştır, ama tabiî âfet denin
ce bir sel felâketi de var ve buna mümasil yer 
kaymaları var. Binaenaleyh, bu kanunda bu 
noksanlık tespit edildiği için Hükümetçe âfetle
rin heyeti umumiyesi kapsam içine alınmış ve bu 
kapsam içerisinde mütalâa edilmesi gerektiği 
inancına varılmış ve Komisyonumuz da buna 
katılmıştır. 

Merkez Bankasında bunun için birikmiş pa
ralar diye bir şey yok. Kanunun isminden de 
anlaşılacağına göre, bu, muayyen Tekel madde
lerinden elde edilecek kârlardan teşkil edilecek 
bir fondur. Kanunun metninde açıkça görül
düğü gibi, bu fon icabında verilecek; eğer va
tandaşlar borçlandınlıyorlarsa icabında bu fon
dan da iade edilebilecek. Yani bir elastikiyet 
temin edilmekte, devamlı işlemesi sağlanmakta
dır. Yalnız depremden değil, sel felâketinden 
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zarar görmüş vatandaşlara da yardım edebilme 
imkânını temin eden bir tasarıdır. 

Arz ederim. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başka

nım bir sualim olacak. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aral. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Doğu - Ana

dolu bölgemizde malûmları olduğu gibi çok kar 
yağışı vnkubulmaktadır. Kışın bu bölgemizde 
sık sık çığ âfeti meydana gelmektedir. Çığ sebe
biyle zarara uğrayan vatandaşlarımıza da bu 
fondan yardım yapılacak mıdır? Bu hususun 
aydınlatılmasını, istirham ediyorum efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) 
— Tabiî, tabiî... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Uysal, buyurunuz efendim. 

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

Görüşmekte olduğumuz kanun, çıkması ay
lardan beri beklenen bir kanundur. Sakarya'da 
bu yaz şiddetli yağmurlar sonucu büyük sel 
felâketi vukubnldu. Kamu müesseseleri, yatı
rımları, tesisleri zarar gördü, köylünün, çiftçi
nin ürünü sellere mâruz kaldı, çürüdü. Birta
kım binalar zarar gördü, Devlet hizmeti tesis
leri zarar gördü. Yapılan ilk incelemelerde, 
Hükümetin, ilgililerin arka arkaya gittiği Sa
karya'da milyonlarca liralık tahsisata lüzum ol
duğu tespit edildi. Şimdiye kadar tabiî âfet ta
biri içine yalnızca deprem felâketi alındığı için, 
sel baskınları ve baskınlardan meydana gelen 
kaymaların, yıkılmaların - köprü yıkılmaları dâ
hil - telâfisi için projeler yapılmış olmasına rağ
men, karşılıklarının bulunamadığı ifade edildi. 
Şu anda Sakarya'da yazın meydana gelen sel 
felâketinin meydana getirdiği yıkıntılar, ıstırap
lar Devletin imkânsızlığı sebebiyle hâlâ karşı
lanamamış durumdadır. 

Şimdi, 1571 saydı Kanuna eklenecek olan 
bu tasarı, gerçekten büyük bir boşluğu doldu
racak ve sel baskınını, kaymaları, çığ felâketini 
de âfet kavramı içerisine alarak bunların telâ
fisi için yapılacak ödemeleri, Tekel maddelerin
den elde edilmekte olan kârdan ayrılmış belirli 
bir fondan karşılamayı mümkün kılacaktır. O 
bakımdan, bu kanun tasarısını sel felâketzede
leri ve felâkete mâruz kalmış bölge idarecileri 
şimdiye kadar çıkması gereken bir kanun ola

rak bekliyorlardı. Bendeniz bu kanun tasarısı
nın bugün görüşülmesini, Yüce Meclisten çık
masını memnuniyetle karşılıyorum. Bundan 
sonra Devletimiz, bu gibi âfetler - Allah tekrar 
göstermesin - vukubulduğu zaman derhal bu 
kaynaktan istifade etmek suretiyle vatandaşla
rımıza elini uzatacak, yıkılanın yerine yenisini 
yapabilecek, yaraları kolayca sarabilecek, yıkı
lan tesislerin yerine yenisini yapabilecektir. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, buyurunuz 
efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Kanun tasarısı, son değişikliğiyle gerçekten 
ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hale gelmiştir. 
Yalnız deprem terimini kullanmak, diğer âfet
leri meselâ seylap - biraz evvel arkadaşımız su
alle vaz'ettiler - çığ ve bunun gibi tabiî âfetleri 
dışarıda bırakıyordu. Bu tasarı, Devletin yal
nız depreme elini uzatmak, diğer âfetleri dışa
rıda bırakmak gibi bir haksızlığı ve adaletsiz
liği ortadan kaldırıyor. Onun için bu tadilât 
çok yerinde olmuştur. Ancak, bu da benim için 
yeterli değil. Kanunun İm halde kabulü, son 
şekliyle kabulü yemindedir, fakat malûmuâlileri 
depremler veya diğer tabiî âfetler bâzı şartlar
la meydana geliyor, bâzı ön şartlar var, bun
larda. Depremin ne zaman meydana geleceğini 
bugün ilim çözemedi, ama deprem kuşak
ları var; Türkiye'de malûm, Van'dan baş
lıyor Erzincan, Tokat, Sakarya, Çanak
kale'ye kadar gidiyor. Oradan bir kol daha 
aşağıya iniyor. Bunun dışında Devlet Su İşleri 
seylâbı önlemek için bâzı onarımlar yapmakta
dır ; bu da yeterli değil. 

Bir zaman İmar ve İskân Bakanlığında dep
rem öncesi, deprem zamanı ve deprem sonu ve
ya daha geniş deyimiyle âfet öncesi, âfet zamanı 
ve âfet sonunda yapılacak işler adı altında bir 
çalışma vardı. Çok temenni ediyoruz, Hükü
metten rica ediyoruz; Türkiye'de deprem kuşa
ğı üzerinde oldukları halde birçok yerde dep
reme dayanamayacak binalar mevcuttur. Bâzı 
yerlerde ufak bir taşkında can ve mal kaybına 
müncer olacak tehlikeli yerlerimiz var. Bunları 
çok objektif kıstaslarla, esaslarla tespit edip, 
bunlara puan verip bu puan hesabında başa 
geçenleri daha öncelikle ele almak, onarma, 
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hatta yeniden yapma suretiyle âfetlerde mey
dana gelecek ean ve mal kaybını önleme şeklin
de bir tedbirle, bir tasarı yle gelmeleri ve bu 
fondan bir ayırım yaparak depremden önce 
deprem zararlarını önleyecek tedbirler' için 
bu fondan bir para ayırmak veyahutta afet 
zamanı deprem olsun, taşkın olsun yardım şek
linde bir bölümünü ayırıp ve onun sonunda da 
yine deprem bölgelerinde deprem sonu oradaki 
hayatı normal hale getirecek bâzı harcamalar 
şeklinde üç bölüme ayırarak bunu daha çok ih
tiyaçlara uygun hale getirmeleri mümkün. Bu 
vesileyle Hükümetten, bu tasarıyı ve bu çalış
mayı da istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edecim efendim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen 

sayın. üye?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlar
dan elde edilen hâsılatın T. 0. Merkez Bankasın
da açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplan
masına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı 
Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

Madde .1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyat
larına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. O. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
fonu hesabında toplanmasına dair 9 . :î . 1972 
günlü ve 1571 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
ikinci madde eklenmiştir : 

Geçici madde 2. — Bu Kanunun 1 nci 
maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) he
sabında toplanan paraların bir kısmı, Bakanlar 
Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade 
edilmek şartıyle, diğer tabiî âfetlerde, bunla
rın gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işlerinde 
de kullanılabilir, bu maksatla ilgili Bakanlık 
ve kuruluşlar emrine de verilebilir. 

Bu madde gereğince hangi Bakanlık ve kuru
luşlara, hangi şartlarla ve ne miktarda para 
tahsis edileceği, bunun kullanma esas ve usulleri, 
afetzedelere yapılacak yardım ve borçlandır
manın şekil ve şartları, ilgili bakanlıkların gö
rüşü alınmak suretiyle, İmar ve tskân Bakanlı-
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ğımn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
olunur. 

Yukarıda sözü geçen Bakanlık ve kururuşlar 
emirlerine tahsis olunan paranın tamamını ken
di bütçelerine koymak suretiyle, verilen süre 
içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar. 
Ancak, Bakanlar Kurulunca gerektiğinde bele
diyelere hibe suretiyle yapılması kararlaştırı
lan yardımların Kararnamede belirtilen miktarı 
bu fıkra hükmünün dışındadır. 

BAŞKAN1 — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

BAHA MÜI)KRRİS()(1LU (Konya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHA MÜDERRİSOtUlI (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

7269 sayılı Tabiî Âfetler Kanununa göre 
âfet hizmetlerinin görülmesi için bir fon teşkil 
edilmiş bulunmaktadır. Maksat aynı olduğuna ve 
bu fon deprem hizmetlerinde de kullanıldığına 
göre. görüşmekte olduğumuz kanunla teşkil 
edilmiş bulunan deprem fonundan, âfetler fonu
na aktarılan paraların iadesi bahis konusu ol
mamak lâzımgelir. 

Bu itibarla, Komisyonun getirmiş olduğu 
geçici madde 2'ııin son bölümüne «Ancak» tan 
sonra, «7269 sayılı Kanunun i)?> neü maddesiyle 
teşkil olunan Âfetler fonuna aktarılan paralar 
ile» ibaresinin konulması gerekmektedir. Bu 
suretle maddeye d alı a. çok sarahat verilmiş ola
caktır. Bu husus için bir de önerge vermiş bu
lunmaktayım. Kabulünü istirham vder, saygıla
rımı sunarım. 

ERTUtİRUB AKıJA (Manisa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ERTUĞRÜL AKÇA (Manisa) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım!; 

Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşme
lerin. ışığı altında bunun bir «Deprem fonu» de
ğil, «âfet fonu» olarak değiştirilmesinde zaru
ret hâsıl olmuştur. Oünkü, biraz evvel de müşa-
hade buyurduğunuz gibi, bütün arkadaşlarımız 
buraya çıktılar, âfetin içine çığ, sel ve buna 
benzer âfetler de ithal edilmiş bulunuyior. Bu 
itibarla, bendenizin üzerinde durduğum şey, 
«Deprem fonu» yerine «Âfet fonu» tâbirini ika
me ederek, daha ziyade şümullend irmeli ve 
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manası bir 
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kanunun da manası ve maddenin 
v uzuha. e r i şmel idi r. 

(Saygı la IM mi a. 
BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen baş

ka sayın üye?.. 
SÜLUYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLUYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu, bir madde ve bir geçici .maddelik tasarı
yı görüşmekteyiz. «Âfetler»1 deyinee, tabiat 
âfetleri aklımıza geliyor ama, bir de hükümet
lerin getirdiği, Meclislerin dışında'ki âfetler 
var. Onları ne yapacağız? .Meselâ haşhaş âfeti 
gibi. 

Ne kanuna dayanıyor, ne nizama. 'Bir karar
ınım e ile 90 bin ailenin ektiği haşhaşı birden 
yasakla, ondan sonra da bir Başbakan ağzıyla 
çık de ki, «Parlâmentoda 200 imzalı teklifler ge
lirce Amerika yardım etmiyor.» Ondan sonra 
da, «Biz yardım yapamıyoruz» de, Bu âfeti 
neyle telâfi edeceğiz?... 

Gerçi, bununla ilgisi bir önerge ile mümkün 
olur mu, olmaz mı, bilemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, hükümetlerin Mec
lis dışındaki getirdiği âfetleri de düşünmesini 
teklif ediyorum. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?... 

KENAN ARAL (Tunceli) — 
sayın Başkan. 

BAŞKAN—•Buyurun efendim 

•Söz istiyorum 

Sayın Başkan, KENAN ARAL (Tunceli) 
muhterem arkadaşlarım; 

Âfet girdiği yerde büyük sıkıntılar, ıstırap
lar, ve . felâketler yaratır. İsmi de üze
rinde; âfet. Fakat, âfete hükümetin veyahut 
hükümetlerin bakışı değişik oluyor. 

Seçim bölgemi olan Pülümür'de 1967 de bir 
deprem oldu. Birçok köyler yıkıldı. Ondan 
Sonra vukua gelen Varto, Kiğı ve Bingöl âfet
leri için hükümet büyük bir hassasiyet göster
di. Ben oraları 'kıskanmıyorum. Orada yaşayan 
vatandaşlarımıza hükümetin gösterdiği hassasi
yetten dolayı Hükümete, o zamanki icrada bu
lunan kişilere, vazifelilere teşekkür ediyorum. 
Ancak, bir tefrik yapılmasının aleyhindeyim. 

— 393 

1907 den beri Pülümür'de yıkılan konutla
rın yerine yenileri yapılamamış, halk, verilen 
barakalarda muvakkat olarak iskân, edilmiş 
ve büyük bir sıkıntı içinde bugüne kadar bu ış
tıra]) tevali edip geliyor. Bu hususta da ilgi
lilerin dikkatini çekmek ve bu hususu da za
bıtlara geçinmek için söz almış bulunuyorum. İl
gililerin bu felâketzedelerin de ıştırarylarnn din
direcek tedbirlerini acele alacaklarını ümit 
eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aral. 
Sayın Ersoy, buyurunuz efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım ; 

Bir muhterem arkadaşımın teklif ettikleri 
gibi, «deprem fonu» hesabını, .«âfetler fonu» 
olarak değiştirmek mümkün değildir. Çünkü, 
7209 sayılı Kanunla, o kanunun 33 ncü madde
siyle kurulmuş başka kaynaklardan beslenen 
bir âfetler fonu vardır. Bu iki fonun birbirine 
karışmasını önlemek .maksadıyla ve münhası
ran Tekel maddelerinin bir kısmına yapılan 
zamdan elde edilen hâsılatın bir fonda toplan
masını -mümkün, kılmak üzere özel bir kanunla 
kurulmuş olan bir fondur, bu. Ancak, huzuru
nuzda şimdi görüşülmekte olan madde, veril
miş olan takrirlerin de ışığı altında, yapılma
sı derpiş olunan bu değişikliklerle zaten diğer 
âfetlerde de kullanılabilir bir hal getirnııekte-
dîr. Bu itibarla, Yüce Heyetin iki değişiklik 
önergesine iltifat buyurmasını ve maddeyi bu 
değişikliklerle kabul etmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ersoy. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde başka söz 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Değişiklik önergeleri var, okutuyorum efen

dim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi 
ile 1571 sayılı Kanuna eklenmesi istenen geçici 
madde 2'nin 1 nci fıkrasının ilişikte sunduğum 
şekilde değüştirikmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

(«Geçici madde 2. — (1 nci fıkra) Bu Kanu
nun bir maddesiyle ihdas olunan (deprem fonu) 
hesabında toplanan paraların bir kışımı, Bakan-
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lar Kurulu kararı ile ve sonradan fona iade edil
mek şartıylc, depremden başka âfetlerde, bun
ların gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işlerin
de de kullanılabilir, bu maksatla ilgili diğer 
bakanlık ve kuruluşlar eninin e de verilebilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesiyle 1571 sayılı Kanuna eklenmesi iste
nen geeici madde 2'nin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Konya 
Reşit Ülker Baha Müder'isoğlu 

«Yukarda sözü geçen Bakanlık ve kuruluş
lar, emirlerine tahsis olunan paranın tamamını, 
kendi bütçelerine koymak suretiyle verilen sü
re içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar. 
Ancak, 7269 sayılı Kanunun 83 ncü maddesiyle 
teşkil olunan âfetler fonuna aktarılan paralar 
ile Balkanlar Kurulunca gerektiğinde belediye
lere hibe suretiyle yapılması kararlaştırılan 
yardımların kararnamede belirtilen miktarı bu 
fıkra hükmünün dışındadır» 

Yükselk Başkanlığa 

Birinci maddede ve geçici maddede adı ge
çen «deprem fonu» yerine «âfet fonu» terimi
nin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Erıtuğrul Akça 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere aykırılık 
derecelerine göre tekrar sıra ile okuyoruz efen
dim. 

i (Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner
gesi tekrar okundu). 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan 1 madde değil, 1 nci madde olacaktır. Zap
ta geçmesi için .müsaade ederseniz ? 

BAŞKAN — 1 nci madde olarak düzeltiyo
rum efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜlSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan bu öner
geye katılmıyoruz; şu sebeple : 

Buradaki maksat açık, diğer tabiî âfetler 
diye tasrih ediyor; diğer tabiî âfetler. Binaena
leyh diğer işlere de dendiği takdirde mahiyeti 
değişiyor. Bu bakımdan tasarıdaki anlamı daha 
yerinde. 

BAŞKAN — Tasarıdaki anlamının daha ye
rinde olduğunu söylüyor ve katılmıyorsunuz. 

ıSayın Ersoy izah için ve kısaca, öz olmak 
kaydıyle buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; çok değerli Ko
misyon sözcümüze e zannediyorum ki yanlış an
laşıldı. Diğer hizm'etler demiyor, maddede hiç
bir değişiklik yapmıyor bendenizin teklifi. Sa
dece bu maksatla ilgili bakanlık ve kuruluşlar 
emrine de verilebilir tâbirini, ilgili diğer ba
kanlık ve kuruluşlar emrine de verilebilir şek
linde değiştiriyor. Çünkü, bu kanunun yürü
tücüsü 7269 sayılı Kanuna göre de, 1571 sayılı 
Kanuna göre de İmar vo İskân Bakanlığıdır. 
Bunun dışındaki bakanlıklara, bilfarz Tarım 
Bakanlığına da, bilfarz Devlet Su İşlerine de, 
bilfarz bir başka kuruluşa da verilebilir mâna
sını tazammun etmek üzere yalnız «diğer» keli
mesini, Yüce Komisyonca kabul edilmiş metin
de «ilgili bakanlıik ve kuruluşlar emrine de ve
rilebilir» in arasına, yani «ilgili diğer bakanlık 
vo kuruluşlar emrine de verilebilir» şeklinde 
değiştirmek üzere kullanmış bulunuyor, takri
rim . 

Bu suretle bir yanlış anlamaya mahal verme
mek üzere Yüce Komisyonun buna katılabile
ceği ümidiyle arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — E Bendim Sayın Ersoy tarafın
dan verilen önergeye Komisyon katılmamıştır. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan bu mu
cip sebeple katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu açıklama üzerine katılıyor
sunuz. 

Komisyon önergeye katılmaktadır. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmiştir, efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu) ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergeleri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Saym Başkan son fık
ra aynı; arkadaşlarımız daha fazla sarahat ver-

. — 3$4 — 
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misler. Son fıkra aynı mânaya gelmektedir. Ka
tılıyoruz, herhangi bir şey yok. 

BAŞKAN — Yani değişiklik önergesinin tü
müne katılıyorsunuz. 

(Efendim Sayın Müderrisoğlu ve Sayın Ül
ker tarafından ortak verilen değişiklik öner
gesine de Komisyon katılmıştır. Değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Bu önerge de kabul edil
miştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Ertuğrul Akea'nm öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YİLMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Efendim Sa
yın Ertuğrul Akça tarafından verilen önerge
ye Komisyon katılmamıştır. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Mutlu, önergelerin verilmesi biliyor
sunuz Yüce Heyetin aldığı bir kararla bir za
man sınırı içerisine alınmıştır. Önergeler aykı
rılık derecesine göre okunmaya başlandıktan 
sonra önergeniz geldiği için işleme koyamıyo
rum efendim. 

.(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
:— Sayın Başkan oturduğum yerden birşey 
söylemek isterim; müsaade eder misliniz1? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— İçinde olduğum bir sıkıntıyı söyletmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Arzunuzu yerine getirmek im
kânına sahip değilim. Kürsüye geldiniz söyle
diniz efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Hayır o değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O vakit hiç yeri yok söz ver
memin. 

Efendim Sayın Ersoy ile Sayın Müderrisoğ
lu ve Sayın Ülker'in ortak ka'bul buyurduğu
nuz önergeleri ile 1 nci maddeyi almış olduğu 
son şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN —- Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
'edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde buyurun Sayın 
Kapısız. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Geç de olsa Hükümetin getirdiği bu tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Bendeniz 1970 yılından beri Türkiye'de 
•mutelif bölgelerimizde tabiî âfetlere mâruz kal
mış olan vilâyetlerimizi, özellikle kendi seçim 
çevremi gördüm. 

D'epremin dışında sel, dolu, yangın gibi âfet
lerden zarar gören köylümüzün, geniş halk 
kitlelerinin - bu Kanun Senatomuzdan da çık
tıktan sonra - ıstıraplarına Hüküm etimizin yal
nız Âfetler Genel Müdürlüğü yönünden değil, 
Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı yönün
den de medar olacağı ümidini izhar eder, kanu
nun memleketlimize, milletimize hayırlı olma
sını temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ka
pısız. 

Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 1 — Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı -ve Millî Eğitim <ve Plân 
komisyonları raporları (1/689) '(S. Sayısı : 749 
ve 749'a 1 nci ek) (1) 

.. BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminde bulunan ve tü

zük gereğince 1 nci görüşmesi yapılacak işlerin 
26 ncı sırasında bulunan Hacettepe Ünivensitesi 
kurulması hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 
sayılı Kanuna eik kanun tasrısı (1/689) S. Sa
yısı : 749 ve 749'a 1 nci ek tasarısının müs-

(1) 749 ve 749'a 1 nci ek S. •Sayılı Basma 
yazı tutanağın sorumdadır, 

i-;395 — 
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taceliyetine binaen bütün işlere takdinıen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
etlerim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü • 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Kaya, buyu
run. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Son zamanlarda Mecliste gündemin hangi 
maddesinin konuşulacağından hiçbir arkadaşı
mız haberdar değlidir. Meclise geliyoruz Hü
kümetten veya komisyonlardan bir önerge, bir 
isin ivedilikle görüşülmesi isteniyor. O kanun 
tasarı veya teklifinin üzeninde hiçbir hazırlık 
yapılmadan maddelere geçiliyor ve hiçbir çalış-
'ina olmadan maddeler geçip gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, gündemde Adalet 
Bakanlığına ait 647 sayılı Kanunla ilgili bir 
husus var; 4 Nisan'dan beri gündemdedir; 
bunun üzerinde hiç görüşme yapılmaz ve kim
se de bir önerge vermez. Kendi aralarında an
laşmalara göre önergeler verirler ve ivedilikle 
görüşülmesini isterler. Gerçi «Meclis, gündemi
ne hâkimdir» diye bir prensip vardır; ama ben 
bu Mecliste, Meclisin gündemine hâkim olduğu
nu da göremedim. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kaya, Meclisimizin gün

demi da(ha önce Başkanlık Divanında yapılan 
ve grup temsilcilerinin de katıldığı mutabakat
lar gereğince siyasî parti gruplarımıza bildi
rilmektedir. Sayın üyelerin de gruplarıyle te
mas kuraralk gündem hakkında bilgi almaları 
gerejkir. Biz bu anlaşma gereğince hazırlanan 
gün demleri uyguluyoruz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Efendim, bu 
tasarı en son sırada.. 

BAŞKAN — Son sıra gündem değil mi 
efendim? 

Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım; 
Kanun tasarılarının öncelik ve ivedilikle 

görüşlmesi usulü İçtüzükte saptanmıştır. An
cak bu kanun tasarısı ile ilgili bir meseleye 
aydınlık getirmek için söz aldım, 

ISaJbahleyin benim grubum bana bu kanun 
tasarısını tebliğ etti ve dedi ki, «Bugün Meclisin 
gündeminde bulunan 892 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı Mecliste görüşülecek. Bu kanun ta
sarısı üzerinde grup adına görüşlerimizi lütfen 
ıbildirrin.» 

Demek oluyor ki, gruplar gündemde bulu
nan kanun tasarı ve tekliflerini Meclis günde
mini izleyerek hangi konuların, hangi kanun 
tasarı ve tekliflerinin o gün oturumlarda görü
şüleceğini önceden saptıyorlar ve bu kanun 
tasarı ve teklifleri üzerinde grup adına görüş
lerini bildirecek olan arkadaşlarımıza duyu
ruyorlar. 

Bu 'bakımdan öncelik ve ivedilikle, görüşül
mesi lâzımgelen Hacettepe Üniversitesi ile ilgili 
kanun tasarısı üzerinde görüşme yapılacağın
dan Cumhuııiyet Halk Partisi Grubunun, grup 
olarak bilgisi vardır ve onun içindir ki, bu ön
celdik ve ivedilikle görüşme teklifinin lehinde 
olarak görüşünü ifade ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
hususu yüksek bilgilerinize arz etmek istiyo
rum. 

Sayın Kaya'nın vâki görüşmesinden sonra 
da arz ettiğim gibi, gündem belirttiğim .pren
sipler içerisinde tespit edilmiştir. Ayrıca bugün
kü normal gündemimizin son maddesi de biraz 
önce önergesi okunan maddedir. Bu tasarı da 
görüşüldüğü takdirde zamanımız kalacaktır ve 
fakat görüşebileceğimiz başka bir husus mev
cut değildir. Gerek Hükümetle ve gerekse il
gili komisyonlarla yaptığımız temaslar sonun
da... 

Sayın Kaya, istirham ediyorum beyefendi. 
Sizin görüşünüze cevap arz ediyorum, ehemmi
yetli bir hususu arz ediyorum. Siz dinlemeyebi-
lirsiniz; ama bâzı arkadaşların da dinletmesine 
engel oluyorsunuz. 

Ben diyorum ki, bu maddeyi görüşmediği
miz takdirde gündemimizde görüşebileceğimiz 
hazır madde yok. 

KEMAL KAYA (Kars) — Beyefendi, gün
demimiz baştan aşağı doludur; sırası ile taki-
b edeniz. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve komis
yonlarla temas ettik; bugün bu maddenin dı
şında görüşebileceğimiz hazır gündem madde-. 
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miz yok beyefendi. Bunu arz ederim, takdir 
Yüce Heyete ait efendim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Gündemine Mec
lis mi hâkim olur, yoksa Hükümet mi, komis
yonlar m i l 

.BAŞKAN — Hâkim efendim.. Hükümet yoık, 
komisyon yok; 

Efendim, grup yetkilileriyle temaslarımız 
oklu. Komisyonlar aklığı tasarıları, teklifleri 
Heyeti Umunıîyeyc getirmediler. Hükümet üye
lerimizin başka meşguliyetleri olması sebebiyle 
burada hazır bulunmadıkları görülmektedir. 

Ben durumu arz ediyorum, takdir Yüce 
Heyete aidolacaktır. 

Efendim, okunan önergenin «Öncelik» le 
ilgili kısmını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir efendim 

Raporun okunması hususunda bir istelk vâki 
olmamıştır, rapor okunmayacaktır. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Ben isti
yorum efendim. Hiç olmazsa rapora muttali 
olalım. 

BAŞKAN — Raporun okunmasını oylarını
za sunuyorum. Okunmasını isteyenler... İsteme
yenler... Rapor okunacaktır efendim. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Cum

huriyet Halk Partisi Grubu adına sayın Hayret
tin Uysal, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADİNA HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
4 . 7 . 1967 gün ve 892 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısını görüşmeye başladık. Tasarı, 892 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Hacettepe 
Üniversitesine bağlı olarak açılan Mühendislik 
Fakültesi, Kimya Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bi
limler Fakültesi, Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fa
kültesi, Eczacılık Fakültesi ile Temel Bilimler 
Yüksek Okulunun öğretim üyeleri, öğretim yar
dımcıları kadrolarına ait cetvelleri, ek görev taz
minatı cetvellerini kapsamaktadır. 

Ayrıca kanun tasarısı, Fen ve Sosyal Bilim
ler Fakültesini Fen Fakültesi olarak değiştir
mektedir. Yine kanun tasarısı, Hacettepe Tıp 

Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunu, Diş 
Hekimliği Fakültesine dönüştürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Hacettepe Üni
versitesi gerçekte Türkiye'de bulunan sayılı 
üniversitelerimizden biridir. Hacettepe Üniversi
tesinin 1967 yılında çıkan Teşkilât Kanununa 
ilişkin olarak, o kanunun kapsamı içerisinde bu
lunan fakültelerini zaman içerisinde Anadolu'ya 
yaymakta olduğunu görüyoruz, örneğin; geliş
mekte ve kalkınmakta olan memleketimizin tek
nik elemana olan ihtiyacını karşılamak üzere 
Hacettepe Üniversitesi her geçen gün daima ile
riye doğru hamleler yapmış ve yapmakta, bunun
la ilgili olarak Mühendislik Fakültesi, Kimya 
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Kayseri Gev
her Nesibe Tıp Fakültesi, Eskişehir'de (bir Tıp 
Fakültesi açarak, hem öğretim ve araştırma ça
lışmalarını genişletmiş, hem de kendisine bağlı 
olarak Anadolu'nun diğer kentlerine de eğitim 
kurumlarının yayılmasını sağlamıştır. 

Şimdi bu kanun tasarısıyla gerçekten Dev
let, Hacettepe Üniversitesine Mühendislik Fa
kültesi için 78; 6'sı profesör, 22'si doçent, 40'ı 
asistan, 10'u uzman olarak kadro öngörmekte, 
Kimya Fakültesine 71 kadro öngörmekte, Sos
yal ve İdarî Bilimler Fakültesine 61 kadro ön
görmekte, Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
ne 146 kadro öngörmekte, Eczacılık Fakültesine 
59 kadro öngörmekte, Eskişehir Tıp Fakültesine; 
16'sı profesör, 25'i doçent, 75'i asistan, 30'u uz
man kadroları öngörmekte, Temel Bilimler Yük
sek Okuluna da; 12'si profesör, 24'ü doçent, 20'si 
uzman, 50'si okutman olarak kadrolar öngör
mektedir. 

Gerçekte 3 sayılı cetveldeki kadroların 1972 
yılında kullanılmayacağı hükmü getirilmiş ol
masına rağmen, 1973 yılında ve ondan sonraki 
yıllarda bu kadroların kullanılması öngörülmüş
tür. 

Kanun tasarısına ibaktığımız zaman, ilk ola
rak, 3656 sayılı Kanun hükümleri içerisinde kad
rolar tespit edilmiş. Elbetteki üniversite 1327 sa
yılı Kanunun getirdiği imkânları % 100, % 125 
avans olarak hâlâ kullanmaktadır. 

Onun için, teknik ^bakımdan, bir numaralı 
cetvel 3656 sayılı Kanun hükümleri1 içerisinde 
hazırlanmış bulunuyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ola
rak bu Kanunu olumlu sayıyoruz ve çıkması le-
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hinde oyumuzu kullanacağız. Yine Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu, olarak bir temennimizi de 
arz etmek suretiyle konuşmamı bitireceğini. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin 
bilhassa geri kalmış bölgelerinde teknik nitelik 
ve kapsamda fakültelere büyük ölçüde ihtiyacı 
vardır. Gerçekte Üniversite Reform Kanunu ta
sarısı geldiği zaman bu görüşlerimizi geniş ge
niş arz etmek olanağı bulacağız. Ancak, şimdi ön
celikle ifade etmek istiyorum ki; Türkiye'nin 
geri kalmış bölgelerine Hacettepe Üniversitesi
nin daha süratle fakülteler açmak için çaba gös-. 
termesini ve Millet Meclisine bu çabasının karşı-
lığını Devletten almak için yeni yeni kanun ta
sarı] arıyla, gol inm esini. özeli iki e dil iyoruz. Çünkü, 
Türkiye'de teknoloji aşamasını yapabilmek için 
süratle çok sayıda iyi yetişmiş, kaliteli, yüksele 
eğitim ve öğretim görmüş, teknik sahada; özel
likle eğitim ve öğretim görmüş elemanlara ihti
yacımız vardır. Bu elemanları yetiştirecek olan 
müesseseler de hiç şüphesiz teknik yüksek okul
lardır, üniversitelerdir ve üniversitelere bağlı 
fakültelerdir. 

Kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimizi ve 
temennilerimizi bu şekilde Yüce Meclise saygı ile 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Uysal. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın İs
met Kapısız, buyurun e Bendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Sayın Balkan, değerli arkaıdaşla-
raıı; 

4 . 7 . 1967 tarihli ve 892 sayılı Kanuna e(k 
.kanun, tasarlısı, halen Hacettepe Üniversitesi 
bünyı'isinde Esıldşlelhir'de, Kaysieri'de faaliyet 
gösteren fakültelerimize kadro tahsisime müte
dairdir. Berilden önce konuşan sayın micsl efkta-
şını Hayrettin Uysal, bu konunun ehemiiııiyetini 
dile getirdiler. Buna ilâve edilecek bir husus 
yoktur. Geç olmasına nağmen, Hükümetin getir
miş olduğu gerok Millî Eğitim Komisyonumda, 
gerekse Bütçe Plân Komisyonumda öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesi karar altıma alınmış olan 
bu tasarının bugün de kanunlaşmasında zaru
ret vardır. Arlkadaşiımm da belirttiği gibi, Ha
cettepe Üniversitemiz, birkaç vilâyetimizde, önü-
ımüzdı^ki senelerde çolk arzu ederiz, bilhassa Tür-

ikiyc'nin Üçüncü Beş Yıllık Plânın esprisinde de 
izah edildiği ve kabul edildiği gibi, teknik saha
lara yönelen, Türk Milletimin sağlığı ile ilgili 
fakülteleri, özellikle tıp fakülteleri kurulmasına 
da yardımcı olmak durumumda olan bir üniver-
(sıiiteiıniz'dir. Hakikaten faaliyetlerini takdirle iz
lemekteyiz. Bilhassa önümüzdeki sene açılması
nı büyük iştiyakla beklediğimiz ve açılmasınida 
da zaruret oları Samsun Tıp Fakültesinin kurul
masında, vadettiği üzere, Hacettepe Üniversite
si öncülük eder, kadrosunu da bu şekildeki bir 
tasarı ile getirir- ve kuvveden fiile çıkartırsa 
çoık nıeimnun olacağız. 

Millî Güven Partisi bu kanuna olumlu oy 
kulla nacaktır. Keyfiyeti arz eder, Yüce Meclise 
saygı la r im ı suma r ıra. 

BAŞKAN — Aidalet Partisi Grubu adıma Sa
yın Oğuz, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
lar in ti; 

Bugün huzurunuza getirilen kanun tasarısı, 
Tüı ikiye'de yüksek öğrenim alanımda yüksek 
öğrenim talebini karşılamak amacını güden ve 
biraz daha imkânları genişletme olanağını »ağ
layan bir tasarıdır. O bakımdan kanun tasarısı
na karşı çıkmak sureti kafiyede söz kamusu ola
maz. Çünkü, Türkiye'de yüksek öğrenim ola
nağı, bilindiği gibi, çağ nüfusumun yüzıde çok 
küçük bir miktarına hitabetmektedir. Yanılmı
yorsam, çağ nüfusunum % fi'sı, aşağı - yukarı bu 
'kadar bir kısam yüksek öğrenim olanağımdan 
istifade etmektedir. 

İşbirliği yapmakta olduğumuz Batılı ülkele
re baktığımız takdirde çağ nüfusunun % 20 -
25'i yüksıeik öğrenim olanağımdan istifade otımek-
tiedir. 

Şu halde, hedef olarak aldığımız düzey, bu 
ülkelerin oranları olması nedeniyle elbette bi
zim da yakın gelecekte % 20 oranında çağ nü
fusumuzun yüksek öğrenim olanağıma kavuştu
rulması zarureti var. Bu miktarı aklığınız tak
dirde, bugün üniversitelerimizde mevcut kapa
sitelim birkaç misli üstüne çıkmak zarureti hâ
sıl olacaktır. IBugürı yuvarlak olarak üniversite
lerimizde, tüm yüksek öğretim kuruluşlarımız
da, 200 bin kişi varsa, % 20 çağ nüfusu okuttu
ğumuz takdirde en az beş misli fazla öğremcâyi 
kad rola rında. veya kap asit ele linkle bulundu nmak 
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iktiza eder. Yani, bir milyon insanın yüksek 
öğrenim ihtiyacını gtiderc^bilirselk, ekonomik ge
lişmemizin, kalikınımamızın, sosyal gelişmemizin 
gereğimi ancaik yerine getirebiliriz. Bilhassa 

.Türkiye'de teiknik öğrenim alanında, sağlık bi
limleri alanında büyülk açık vardır. Bu alanlar
da öğrenim yapma mecburiyeti ortadadır. Şu 
halde gelen tasarılara ba'ktığımız zaman evvelâ 
dikkat edeceğimiz husus, bu tasarılar klâsik öğ
renim alanlarında, sosyal bilimler alanlarında 
öğrenim imıkânları mı .sağlıyor, yoksa teftendik ve 
sağlık: bilimler alanlarında mı öğrenim sağlı
yor, bunlara titizlikle, dikkatle bakmamız ge
rekli oluyor. 

Bu yönden, Hacettepe Üniversitesi için geti
rilmiş olan kadro kanununu tetkik ettiğimizde 
bu husustakli ihtiyaçlara karşılık veren bir ni
telikle olduğu da ortaya çıkıyor. 

Diğer taraftan, bizim diğer bir konuda ar
kadaşlarımızın, Yüce Mecliste bulunan arkadaş
larımızın tüm heyecanım dile getirme mecburi
yeti var. O heyecan da yüksek öğrenim imkân
larını yurt sathına yayma yolunda tezahür edi
yor. Bütün aıikadaşlar, gayet mutlu bir sonuç
tur, yurdun muhtelif yerlerine yüksek öğrenim 
kuruluşlarını yaymayı arzu etmektedirler. Böl
gelerden de böyle tazyikler gelınıeikte'dir ki, bu 
cidden övünülecelk, iftihar edilecek bir gelişme
dir. Gelşm'ekte olan memleketlerin çoğunda 
yükselk öğrenim imlkânlarını sağladığınız halde 
talebe bulamazsınız, sınıflan doldmamazsmız. 
Türkiye'de bunun alksi oluyor, olkuma ihtiyacını 
hisseden insanlar çoğalıyor ve bu ihtiyaç meını-
le<ketdn her tarafında hissediliyor ve yöneticiler 
tazyik altında tutuluyor. Neden her bölgeye bu 
olanığı yayın diye. 

Bu bakımdan ve 'bu açıdan meseleyi aldığınız 
takdirde, Hacettepe Üniversitesi 'bu konuyu da 
yerine getirmiş, dünyada ilk tıp fakültesi olan 
bir şehrimizde Gevher Nesibe Tıp Fakültesini 
kurma kadirşinaslığını göstermiştir. Bunun ya
nında, diğer tıp fakültesini Eskişehir'de açmak 
suretiyle memleketin hu bölgesinde de sağlık bi
limlerinin öğretime açılması yolunda hizmet gö
türmüş Ibulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununa göre fakülte açma yetkisi tama
men üniversite senatosunun sorumluluk ve yetki 
sınırı içinde kalmaktadır. Hacettepe Üniversite

si buralarda fakültelerini açmış bulunmaktadır. 
Hattâ dekanlarını dahi seçmiş Ibulunmaktadır. 
Fakültelerin biran önce öğrenim hizmetlerini gö
rebilmeleri için kadrolara ihtiyacı vardır, bunlar 
da alındığı takdirde önümüzdeki öğretim yılında 
hem teknik alanda, hem de sağlık bilimleri alan
larında yeni kapasiteler artırılmış olacaktır. Ada
let Partisi olarak temennimiz, diğer üniversitele
rin de aynı gayretin içersine girmesi ve memle
ketin yüksek öğrenim imkânı olmayan diğer şe
hirlerine de bu hizmetlerin götürülerek, imkânı 
olan her şehrimizde yüksek öğrenim kuruluşla
rının süratle tesis edilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir milyon ikiyüz bin 
öğrenci dediğiniz takdirde üniversitelerin verim
li çalışabilmesi için optimal büyüklüğü onbin öğ
renci kaibul ederseniz, ki bu çoktur, şu halde 100 
- 200 üniversiteye Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 
Mevcutları çıkaracak olursanız en azından 60 -
70 yeni üniversitenin kurulması ile karşı karşıya 
gelmekteyiz. 

Bu hesapların zamanında yapılmasının yük
sek öğrenim müesseselerinin zamanında kurul
masının gelişmeleri yönünden, gelecekteki ihti
yaçlarımız yönünden büyük önemi vardır. Bu (ba
kımdan Adalet Partisi Grubu olarak kanun tasa
rısını müspet karşılıyor ve hu hizmete yönelen 
Üniversitenin bu anlayışını da tebrikle ve teşek
kürle karşılıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; hakikaten Hacet
tepe Üniversitesinin bu şekilde mahallî fakültele
re yönelişini takdirle karşılıyor ve sayın rektörü 
tebrik ediyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
duyulamayan bir müdahalesi) 

Evet Baha Bey, hakikaten böyle yani; başka 
türlüsü de yok. Yağ da çekmem, hiç bir iş de 
gördürmem; orada kendisi... 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanızı yapınız 
lütfen. Buyurunuz. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Verilen öğ
retim üyeleri, Hacettepe Üniversitesi kadrosun
da bulunan kişilerden bu fakültelere yöneltildi
ği için Hacettepe Üniversitesinin kadrosu çok 
sıkışık durumda ve Eskişehir olsun, Kayseri ol
sun, buradaki tıp fakülteleri öğretim üyesi sı
kıntısı çekmekte idi. 
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Burada arkadaşlarımın dikkatini bir noktaya 
daha çekmek istiyorum. Zaten özel olarak bunun 
için söz aldım. Biz (bu kadroları tevcih ederken 
hassaten Eskişehir Tıp Fakültesinde öğretim üye
liği yapacak kişilere bu unvan tevcih -edilecek 
ve vazifesini Eskişehir'de yapacak. Kayseri Tıp 
Fakültesine tayin edilen öğretim üyesi, doçent 
veya asistan, Kayseri Tıp Fakültesinde eğitim ve 
öğretime devam edecektir. Kadrolar bu şekilde 
tahsis ve tevcih edilmiştir. Bu (bakımdan, son za
mana kadar gelenek bozulmuştur, önceleri üni
versitelere veriliyor ve o üniversitede öğretime 
devam ediyor, dolayısıyle mahallî üniversitelere 
vazifeli olarak gönderiliyordu. Bu gelenek son 
zamanlarda ve mevcut bu sistemle yıkılmış, gayet 
isalbetli bir karar alınmıştır. 

Diğer bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. Eğitim ve öğretimi yürütecıek kişiler, kad
ro bulunmadığı ziaman, yetiştirici kuruluşlar ta
raflından adam alma imkânı bulamıyor. Asis
tan, doçent alma imkânı bulunamıyor. Ama bu 
kadrolar tevcih ediilıdiği takdirde, bu ünivterısi-
telerin niyabeti altında açılan fakültelerimize 
eğitim ve öğretimi görevlisi yetiştirme imkânı 
da bulunmuş olacaktır. Bu baikıımdan Yüce 
Parlâmıemtomum - bizim görüşümüz budur - eği
tim ve öğretimde muhtariyete evet, malî muhta
riyete evet diyen biir siyasî teşekkül olanak hiç
bir zaman bu kanunun karşısına çıkmamız müm
kün değildir. Fakat idarî muhtariyete biz mut
lak surette siyasî teişiekikül olarak - benim şahsî 
görüşüm bu tabiî; parti adına konuşmuyorum -
hayır diyoruz. Bu balkımdan, bu kanun gayet 
yerinde ve isabetlidir. Üçüncü Beş Yıllık Plân
da da mühendislik, kimya mühendisliği ve tıp 
fakültelerinle ihtiyaç gösterildiği sabit bulun
ması nedeniyle, verilen kadrolarda isabet var
dır. Bu bakımdan kanunu şahsen olumlu ve isa
betli karşılıyorum. Biraz önce bir arkadaşımın 
'da belirttiği giiM, Hacettepe ÜMversitesinin bu 
şekilde mahallî ve güzel Türkiye'mizin muhtelif 
illerine yayılır şekilde fakülteleri himaye et-
ımefc suretiyle birer fakülteye kavuşturanla ön
derliğinim dlevaım etmesini bilhassa rektörden 
istirhamı eder ,Yüce Meclise saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Ay-
gün. 

Söz Sayın B'aşer'in. 
HÜSAMETTİN BAŞER ('Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Hacettepe 

Üniversitesi kadroları vesilesiyle bir ilki nokta
ya temas etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye'de üniversiteler ve 
bunlara bağlı fakülteler, yüksek okullar Anka
ra, İstanbul ve İzmir gibi belli merkezlerde top
lanmaktadır. Bu merkezlere toplanan üniversi
teler ve fakülteler hem oranın geçim santiarına 
hem de emniyet ve asayişe tesir etmektedir. 
Memleketin dört bir tarafından gelen çocukları
mız velisinin tesirimden kurtulur kurtulmaz, bü
yük yerlerde kontrolsuz kaldığı için ve talebele-
nin de kesif bulunduğu bu bölgelerde ister iste
mez aşırı cereyanlara kapılmaktadır. 

Ankara'yı ele alalım. Üç tane üniversite var. 
Hacettepe Üniversitesi yeni bir yol tuitjrıraş, bu 
haklımdan teşekkür ederiz, Eskişehir ve Kayse
ri'ye fakültelerinin ikisini göndermiş. Gömül ar
zu ederdi ki, eczacılık, mühendislik, kimya, diş 
hekimliği gibi fakülteleri de, meselâ Nevşehir, 
Kırşehir', Niğde gibi vilâyetlere de gönderip, 
hem Ankara'nın yükümü hafifletmek, hem ilim 
müesseselerini bu küçük illerimize de taşınarak 
orada da hizmietlerinin sesimi duyurmakta bü
yük fayda vardır. Diğer üniversite!erimize ör
nek olarak Hacettepe Üniversitesinin yalnız 
Kayseri ve Eskişehir'le kalmayarak diğer fa
kültelerini de Anlkıara merkezime yakın illere 
göndermekte büyük faydalar vardır. 

Tıp Fakültesinin bir özelliği, memleketimiz
deki teknik eleman noksanlığını gidermek için 
gerek tıp sahasında, gerek teknik sahada gerek
se fen. bilimleri sahasında gayretler sarf etme
sidir. Bu baikıımdan istenmiş olan kadroların 
verilmesinde elbette ki, büyük yarar vardır. 

Bugün Hacettepe Üniversitesi yalnız öğretim 
üyesi ve öğrenci yetiştirmekle kalmıyor, bilhas
sa Tıp Fakültıesiyle gerek Ankara ve gerek yur
dun diğer illerinden gelenlere hastanelik vazi
fesini de gömmektedir. Vatandaşlar hastalarını 
buradaki değerli mütehassisi ara tevdi ediyor
lar. Fakat fiyatlar çok yüksek geldiği için sız
lanmalar oluyor. Hattâ zaman zaman biz a-raya 
giriyoruz, arkadaşlar giriyor. Sağolsum, başta 
rektör olmak üzere gerekli kolaylığı gösteriyor.. 

BAŞKAN — Sayım Başer, lütfen konu ile il
gili görüşünüz efendim. Kadro verilmesiyle ilgi
lidir; lütfediniz. Başka bir mecraya gidecek, 
çünkü bu konu. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu
nun üzerimde de durulacağı kanaatindeyiz. Te-
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nıennimiz, kadroların kısa zamanda verilip, 
.mıamleketin ihtiyacı olan telknik elemanları ye
tiştirmektir. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, grup adına mı söz 

işitiyorsunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, demin 
koıraşımaımda bir hususa işaret e toek durumun
dayım. C. H. P. Meclis Grubu olarak bunu be
lirtmek görevi de verilmişti. Falkat notlarımın 
.arasında kaymış, hatırlayamadıııı. Bunun için 
ikinci defa söz aldım, özür dilerini. 

Şimdi, Hacettepe Üniversitesi merkezî sâstıe-
min dışında, liselerden birincilikle ve ikincilik-
le mezun olmuş olan öğrenciler için özel bir 
•kontenjan uygulamaktadır. Hem Ankara ili 
için, hem taşra illeri için. Şimdi C. II. P. Grubu 
adıma bir görüşümüzü üniversite rektörlüğüne 
iarz etmek istiyoruz. Anadolu\la açtığı ve bun
dan s o ima açacağı fıalkültelerin çevrelerinde çok 
yoksul falk'ait zeki, yetenekli lise öğrencileri için, 
mezun olmuş 'öğrenciler için 'kontenjan ayırmalı 
merkezî sistemin dışında, 'bu fakültelerde 'bun
ları yetiştirmelidir. Onun için söz aldım. Mese
lâ Eskişehir ITıp Faikültesinin bağlı bulunduğu 
çevrede belli oranda yetenekli ve zeki köylü co-
culclai'inı, halik çoenklarmı önada imkân 'bula
mayacak, diğer faikült ele re maddî bakımdan gi-
.reımevecek 'bir şekilde bulunan gençlerimizi 
dkutıma olanağını '.acımalıdır. Hacettepe için bu
nu neden söylüyorum? Hacettepe'nin ayrı bir 
fonksiyonu var. Merikezî sistemden de öğrenci 
alabiliyor, tıpkı uyguladığı gibi merkezî sistem 
dışında da öğrenci alabiliyor. Başka üniversite
ler için, bu üniversiteler Kanununda bir ayrı 
işlem, belki o kanun geldiği zaman, bilmiyoruz 
tabiî, görüşlerimizi «) zaman söyleyeceğiz; fakat 
Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin çevre
sine, o bölgeye bağlı öğrenciler .arasından yok
sul fakat yetenekli öğrenciler için kontenjan 
ayıra.Dİlmelıidir. Bu temennimizi ifade etmek 
için söz laldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum ıefendim. 

18 . 12 . 1972 O : 2 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğini arz ederim. 

iSarnsun 
İsmet Yalçmer 

BAŞKAN — Yeıterlik -aleyhinde Sayın Mü-
derrisoğlu, buyurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Biraz evvel Sayın Başkan, gündemde bu ka
nundan başka görüşülecek kanun olmadığını 
beyan etmiştir. Burada 'birçok arkadaşlarıımız 
söz almış bulunmaktadır. Bundan iki gün evvel
ki celsede 'Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü (mü
nasebetiyle 'bir üniversitenin Anadolunun bir 
şehrinde açılması mevzuu konuşulurken, bütün 
arkadaşlariimız kürsüye gelmişler, üniversite 
•açılması mevzuunda büyük hassasiyet, göster
mişlerdir. 

Bu takımdan, burada Hacettepe Üniversite
sinin olumlu ve memleketlin muhtelif yerlerinde 
Kayseri'de, Eskişehir^de tıp fakültesi açması ve 
bundan sonra da lAnadolu'nun diğer yerlerinde 
açmak üzere karar vermiş bulunması elbette şa
yanı arzu ve ıgayet yerinde bir harekettir. Bu
nun dile getirilmesi ve bu hususita birçok arka
daşımızın fikirlerini beyan etmesi yerinde ola
caktır. Burada bunun beyan edilebilmesi, bu 
önergenin kabul edilmemesiyle mümkündür. 

Burada yeterlik önergesini veren arkadaşı
mız dahi önergeyi vermiş, salonu terk etmiştir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yerinde 
arkadaşiımız, ayrıca çıkabilir de. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Bu 
bakımdan, kendisi yahut da arkadaşlar, konuş-
ımuşıtur. Diğer konuşmak isteyen arkadaşlar, 
grup dışında bir arkadaş konuşmuştur, elbette 
milletvekili (olasrak birçok arkadaş fikrini be
yan edecektir. Bundan başka da görüşüleeefc 
kanun yolktur. Fikirlerin söylenebilmesi ve dile 
gıetirilebilmesd için bu önergenin kabul edilme
mesini rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yreterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 'Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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HacetJtepe tMversitesli kurulması toaikfcınkja, 
4 . 7 . 1967 toaırüıh ve 892 isayih IKianuna eik kanun 

tlalsarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi kurul

ması hakkındaki 892 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Hacettepe Üniversitesıine bağlı 
olanalk açılan «'Muhlenidislilk Fakültesi», «Kimya 
Fakültesıi», «Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi», 
«Kayseri Gevher ıNesibe 'Tıp Fakültesi», «Kcza-
cılılk Fakültesi» ve ^Eskişehir .Tıp Fakültesi» ile 
«Temel Bilimler Yüksek Okulu» mun öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcıları kadroları bağlı 
(1) sayılı -cetvelde, ek g'örev tazminatı kadroları 
bağlı (II) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu cet
velle1:' 892 sayılı Kanuna bağlı (I) ve (II) sayılı 
cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — IMladde üzerinde Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın Eroğan, buyurun efen
dim. 

D. P. GRUBU ADİNA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın iBaştkan, Yüce Meclisim değer
li üyeleri; 

Bir tarihte Yunan Başbakanı Metaxâs Türki
ye'yi ziyarete ıgelir. Otomobille akşam üstü Çan
kaya'ya götürürler, yollar boznıktur, sarsıntıdan 
rahatsız olur. 'Ertesi gün sabah aynı yoldan 
iner, yol asfaltlanmıştır. Hiç rahatsızlık dııy-
ımadan bu güzel yoldan iner. (Bir gece icıimde bu 
kadar yolun, bu kadar güzel yapıldığına hay
ran Kalır ve Atatürk'e dönerek, «Evet, 'ekse
lans» der, «Türk iradesinin 'yapamayacağı şey 
yoktur» 

Muhterem 'arkadaşlar, 'Türk iradesinin yapı
cılığının bir misali de Hacettepe Üniversitesidir. 
Kısa zamanda bu kadar gelişme, memlekete bu 
kadar hizmet etme azim ve iradenin bir timsa
lidir. Bu (kadroların kendilerine verilmesi, bu 
hizmeti Parlâmento olarak destekleme yolumda 
biı- adıım olacaktır. ©iz aynen katılıyoruz. Say
gılar sunuyoruz. 

Bx\,ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğan. 
Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Saym 
Başkan, ıimuhteremi arkadaşlar; istemilen kadro
lar, esasen fakülteleri açılmış Eskişehir, Kayse
ri Oevheri Nasibe 'Tıp Fakültesinin ve diğer ih
tiyaç görülen fakültelerin kadrolarıdır. Burada 
Hacettepe .üniversitesi, gerçekten fevkalâde 
taştan binaları ile ve içerisindeki dimin, irfanın 

em yücesini insanlık hizmetimde tatbik eden bir 
müessesedir. Tıp fakülteleriyle birlikte yalnız 
Ankara'ya değil, Türkiye'ye, hattâ Türkiye'nin 
dışınlak.i ülkelere, Arap ülkelerine hizmet eden, 
iftihar edilecek hastaneımizdir. Bu, Kayseri'de 
ve Eskişehir'de açtığı tıp fakültelerinin ihtiya
cına binaen verilmesi öngörülen ve istenen kad
rolardır ve yerindedir. 

Yalnız, bu vesile ile Hacettepe Üniversitesi
ni bu hale getiren sayın meslektaşım rektörden 
bir lemenni ve 'bir ricada 'bulumımak isterim. O 
da, ;10 seneden beri ımemıleketin muhtelif yerle
rinde, TürkiyleVle ve Türkiye dışında birçok 
hastaneleri .gezmiş ve görmüş bir insan olarak, 
bir hekim, olarak bumdan sonra Kayseri'de ve 
Eskişehir'de yapılacak tıp fakülteterinin mevcut 
Hacettepe Tıp Fakültesi gibi ibir taş yığınımdan 
ibaret olmamasını temenni ederim. ,Buranın içe
risine ıgiren her insan, islter münevver olsun, is
ter münevver olmasın, Hacettepe Üniversitesi 
koridorlarında ve binasında gezmek ve istediği 
yeri bulmak mümkün olamamakştadır. Bunu her 
arkadaşımı böyle bikülektedir ve fikri bu şekilde
dir. Yeııiden açılacak üniversitelerin aynı sakil
de leğil, diğer memleketlerdeki üniversitelere 
uygun şekilde yapılmasını temenni etmekteyim. 
Alman bu kadrolarla birlikte açılmasını bilhas
sa istirhamı ediyorum. 

İkinci bir mesele, memleketimizin iftihar et
tiği bu Hacettepe, bilhassa Tıp Fakültesinde 
- arkadaşlarımı da her vesile ile Hacettepeyi ta
nırlar - sosyal hizmetlerin, bilhassa fakir fuka
ra hastaların ücretsiz olarak tedavisinin, yapıl
masın ı istemekteyim. 

Her ne kadar sayın rektörümüz, 400 yataklı 
bir hastanenin geçen sene ücretsiz olarak mem
leket hizmetime tahsis edildiğimi bildirmiş ise 
de, bize gelen şikâyetlerden bunun lâyiki ile iş
lemediği 'merkezindedir. Bu hususun da kıymet
li rektörümüzden teımıin edilmesini istemekteyiz. 
Bir meslektaş olarak, 30 sene bu memlekette tıp 
hizmetinde çalışan bir insan olarak, sayın rek
törden temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mü
derrisoğlu. 

Sayın Uzunoğlu, buyurun. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (ISamısun) — .(Sa
yın Başkan, muıhterem milletvekilleri; bende
niz kanunun tümü hakkında söz isteımiştim, ki-
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fay et verildiği için konuşma fırsatını bulama
dım. Bu sebepten 1 ııci madde üzerinde fikirle
rimi beyan etındk işitiyorum. 

Faaliyetlerini yurt sathına yaydığını duy
duğumuz Hacettepe Üniversitesinin faaliyetleri 
büyük 'memnuniyet yaratmaiktadır. Hacettepe 
Üniversitesinin sayın senatosunun 33 ncü oturu
munda 72 - 498 'numaralı kararı ile Samısun'da 
da bir tıp falkültesi açma kararı aldığını mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Başta Ssayın Doğramacı olmak üzere senato
ya Samsun'lular adına teşcMduicr eder, şükran
larımızı arz etmeyi vazife bilirim. 

Bu münasebetle bu kanuna olumlu oy vere
ceğimi bildirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde baş
ka söz isteyen sayın üye ? Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ıici maddeyi okutuyorum, efendim. 
Madde 2. — Hacettepe Üniversitesi kurul

ması hakkındaki 892 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin «(a) öğretim üyeleri» bölümündeki 
«Fen ve Sosyal (Bilimler Falkültesi» başlığı, 
«Fen Falkültesi» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın "ıİye? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi ökutuyrum. 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesi kurul

ması' ha'Mandaki 892 sayılı Kanuna ek 1001 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki «Hacet
tepe Tıp 'Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Oku
lu» başlığı, «IHacetitepe Üniversitesi Diş hekim
liği Fakültesi» olaraik değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın iiye ? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oeçici maddeyi akuıtuyorum. 
Geçici Madde — İlişik (3) sayılı cetvelde 

yazılı kadrolar 1972 'malî yılında kullanılmaz. 
BıAŞKAiN — iSöz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi otkutuyorum. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 ııci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yrok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DEVLET BAKANI DO&AN KİTAPLI 

(Samsun) •— iSaynı Başkan, bir iki maddî bata 
var, belki ide aslında öyle değildir, düzeltilmesi 
lâzımdır. Üç sayılı cetvelde, «Mühendislik Fa
kültesi 5 doçent 1 110» yazılmış, «1 100» olacak. 

BAŞKAN — Onlar düzeltilmiştir, efendim. 
Düzeltilmiş şekliyle okunmuştur. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle 892 sayılı kanunda yapılması ge
reken değişikliklere ait tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada sayın Hay
rettin Nakiboğlu ile sayın Hayrettin Uysal 
tarafından verilen bir önerge var. Bu önergede, 
Hacettepe Üniversitesinin açtığı fakültelerin 
bağlı bulunduğu illerde yoksul öğrenciler için 
kontenjan ayrılmasını temenni olarak arz ve 
teklif ediyorlar. Bu temenniye hiç bir üyenin 
katılmaması mümkün değildir. Ancak, bunun 
oylanmasının da mümkün olmadığını takdirle
rinize arz ederek ilgililere duyurmuş oluyo
rum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabiî, 
tabiî say m Başkan, teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyonlarda bulunan, daha önce başladığımız 
işler olsun, yeniden sevkedilmiş teklif veya 
tasarılar olsun, hem komisyonlardan Yrüce He
yetinize intikâl etmemiş ve hem de ilgili komis
yon ve Hükümet üyelerinin bilgilerine sunula
mamış olması hasebiyle gündemimizde başkaca 
müzakere edeceğimiz husus bulunmamaktadır. 
Bu sebeple oturumu kapatmak mecburiyetinde 
bulunuyorum. 
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İçtüzükle iligili maddelerin yarın görüşül-
.miek üzere Genci kurula intikâl edeceği Ko
misyon Başkanlığı tarafından bildirilmiş bulun
maktadır. 

Bu sebeple 19 Aralık 1972 Salı günü saat 
10,00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum, efendim. 

Kapanma Saati : 17,50 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

22 NGt BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1972 Pazartesi 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ CffiNEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmelk maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekillileri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuiklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meeis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Ceılâi Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında <m«ydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — SSivas MiletveMıli Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak ifsri gösUrir. 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — [Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili îlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletveikili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili G-ıyasettin Ka-
raca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmm tespit edilmesi 

. maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»' yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. •— Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı idcli-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan ya.pılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını ön.'e-
mek, turizm kredilerinin, doğııtonasınd&ki aks;:k-
lıklarm neler olduğunu tesbit etmek maksac'iy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyar/n-
ca bir genel görüşme açılmasına darî  önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa; :m 



88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatlJk 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı it 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını bağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeıdeşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesd 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecm-
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına duir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve. alınacak " tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üıı, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı t a r a r 
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Scy-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarianmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul!uğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

3 7 / — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün iHşldierinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madütsi 
uyarınca bir. Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

• 40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'uek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına O.oir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlaruna kcivuşturulması içdn 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri Us-
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci nnd-
desi uyarınca bir Meelis Araştırması a güm;- sı
na dair önergesi (10/46) 



42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu îktüsadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazım nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş-
letöilmesinde ve değerlendirilmesdnıi sağlamak 
içtin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uja-
nnca bir Meclis araştırması açıltarasıma dair 
önergesi (10/48) 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir M*-< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köyliünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hışla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin neıer 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması içim alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.tr-
gesd (10/51) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığım ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedfbMerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerim sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Mealfa Arattırması asılmasına dair öı er. 
gesl (10/58) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbîrleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meelüs araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zemginîeştirdlmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü*ıre 
Anayasanın 88 ned maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe 
külde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 mci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Eıza Güllüoğ-
lu'ııun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması içim şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 n<» 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türfk sporunun sorunlarının, inkişafı içim ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelemdirilm'esi komusunda alınacak 
tedbir ve çareleıri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis aoraştır-
rrıası açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumamda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tetp^t 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

•57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs-
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Mıaraş Milletvekili ibrahim öztürk^ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle serunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınea bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara iliköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — ıSaımsun Müületvefcitli Kararan Evliye-
eğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ıgık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair öneasgesi (8/26) 

62 Maraş MilletvekilS. İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırmtası açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sdvas MilletveMB Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel göırüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından tfel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyamnca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzdoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Derlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim özıtürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel MülletveMM Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedentead-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu k©nusunda bilgi edinmek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamıern'tonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

;73. — Konya Milletvekilli özer ÖLcnıen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik soırunlarmın neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

'74. — îçel Milletvekili Turhan Özgünar'im, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırıfc-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. •— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

'77. — Gaziantep Milletvekili Şünasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmıesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçileanmizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uy anne a bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama* 
oıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Anikara Milletvekili Kemali Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — îçd. Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yıltoaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

. 93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair Önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasalın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma-
ftş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Bâşkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dâir önergesi (10/99) 

103. —• Denizli Milletvekili Sami Anslan'in, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 
nci maddesi, uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin 'millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amaeıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın., 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl. Kargılı'nın, 
hal'kımiızun iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amaeıyle Anayasanın 88 noi 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel MMetvefcüM Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi içim gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştiırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasıma 
dair öntrgesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dıgp kaî-



mıasınm nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
öntrgeâ. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana, 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açııkrıasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve i£ki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Balkanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş-
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(V37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı* 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüz&f'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 
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15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
ddbeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dfbeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

,20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayi'sıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Malice ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma

sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerindeaı dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nım, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, • Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105] 

33. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'" 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair imar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa< 
so ihtilâfı üzerine, Başbaka» tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 
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38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Eeşit önderin, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul-
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süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından gözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hudun, 1961, 1964 ve 1%9 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından »öz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

66. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lubiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından »özlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
J>nkara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş eMmd ile ilgdılti beyanına dair Başbakan
dan söalü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna TuraFın, 
basmda çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın-
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Enverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Malye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
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projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine* dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, is
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğıitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Bğitdm Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Ayşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/17Ş) 

89. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara ' dair Dışişleri ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'ıım, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — istanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediıliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 
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102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çmmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü so-rusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine halasız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

11.9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Stinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yajnmlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Millatvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı-
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na dair Gümrük ve Tekel Bakanından aözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Bursa - Uludağ 'daki mdilllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli îlyas Kılıç/m Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekilli M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idaım cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru- önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'dn, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylanyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak
lanın asiyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genci Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. (Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. Senatosu: 1/74) (M. Meclisi IS. Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 noi ek; C. (Senatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 .1972, 
19 . 9 .1972 ve 1.12 . 1972) 
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X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu G%-
çiei Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 mei maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 ned maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
git Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (fS. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve« Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
fne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir MilletvöMM Burhan«ttin 

Aâutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 naü madde*i-
nin (D) bendinin değiştirilmesine v# bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen ll 'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14.4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (ıS. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarih 
hi : 29 . 11 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
. 1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
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Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
-alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
{IS. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Kesit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve H a n komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1572) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın

da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M, Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi 
S. ISayısı : 2, 2'ye 1 nci ek ve 2'ye 2 nci lök; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. —• İzmir Milletvekili Burhaınettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve îşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine (ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet MeelM Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) .(C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Baikaınlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında 'çalışan memurların ımaaş intibakı 
hakkındaki '627 sayılı Ikanunıa ıgeçdei ıbir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Planı (komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 «ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma (tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . & . 1972 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunana Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ıek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 .1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yıasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik-
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Her hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve- 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu (Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu: 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ©k; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp-
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. —• Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deiliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
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Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 10. --- Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletveikili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştiriLmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.10.1972 ve 30.11.1972) 

14. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 

ve bu kanuna bazı 'maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı ımaddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu Ikanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile 'bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) ('S. Sayısı /: 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci lek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

15. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343.'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabii Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(ıS. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

17. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunıa bir 
madde eklenmesine 'dair kanun tasarısı ve İmar 
ve Islkân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci elk) .(Dağıtımla ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : .670 ve 670'e il nci ek) (Da
ğıtıma tarihleri : 12 . 15 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan korniş-. 
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 



1 mei ek ve 1677'ye '2 İnci ıek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 6 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 21. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, 678'e 1 nci fek ve 
678'c 2 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 16 . 5 .1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Tabiplerin mesüekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadanım, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yaddım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 27 . 16 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

23. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla
rı (1/540) ,(S. Sayısı : '736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . '9 .1972 ve 1 .12 .1972 

24. —• Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan «İde .edilen hâsılatım T. iC. Mer
kez Bankasında açılacak ıbir deprem fonu he
sabında toplanmasına dair 19 . 13 . 1972 tarihli 
ve 1571 «sayılı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kamun tasarısı ve İmar ve İskân 
ve Plan komisyonları raporları (1/639) (S. Sa
yısı: 744, 744'e 1 nıci ıek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 10 . 11972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumihuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun Ibulunduğunıa ıdair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları Kİ/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci .ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

26. — Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 1892 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1/689) (S. Sayısı: 749 
ve 749'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20.10.1972 
ve 1 .12 . 1972) 

27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhla Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Elk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 .12 .1972) 
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X 28. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci efe) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

29. — Kuımluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus sicilline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

30. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu 'kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

31. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'© 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

32. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

33. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 34. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında 'kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

(Millet Meclisi 22 nci Birleşim) 



S n t ı -3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 7 4 4 

Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen 
hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1 9 7 2 tarihli ve 1571 sayılı 
Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

İmar ve İskân ve Plan komisyonları raporları (1 /693) 

T. C. r 

Başbakanlık 19 . 7 . 1972 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1482/7399 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 15 . 7 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına 
dair 9 , 3 . 1972 tarihli ve 1971 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yurdumuzda çeşitli nedenlerle sık sık ve yer yer çeşitli tabiî âfetler meydana gelmekte ve bu 
âfetler sebebiyle büyük ölçüde can ve mal kaybına uğranılmaktadır. 

Bu âfetler arasında, yaygınlığı ve ortaya koyduğu muhtelif zararlar yönünden su baskını âfeti
nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Nitekim bu yıl içinde hemen hemen yurdumuzun çeşitli bölge
lerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle tarım ürünlerinde, her türlü bina ve kamu yapıla
rında, yollarda, köprülerde ve çeşitli tesislerde önemli sayılabilecek zararlar ve hasarlar kendini 
göstermiştir. 

1051 sayılı Kanunla muaddel 7269 sayılı Âfetler Kanunu, genel hayata etkili âfetlerle ilgili ola
rak zarar gören hak sahibi niteliğindeki kimselere, konut ve işyerleri, diğer bazı kamu tesislerine 
belli yardım yapmayı öngörmekte, ancak; bunun dışında kalan ve yukarda belirtilen zarara uğra
mış kimselere ve kuruluşlara bir yardıma imkân tanımamaktadır. 

Bu nedenle Âfetler Kanunu kapsamı dışında kalan diğer âfet zararları sebebiyle geçim imkâ
nını kaybetmiş ve zarara uğramış kişilere bu zararlarından ötürü yardım yapılabilmesini sağla
mak ve âfet dolayısıyle hasar gören kamu kuruluşları tesislerinin hasarlarını mümkün olan sür
atle karşılamak üzere ilgili kuruluşların bütçelerinde bu gibi olağanüstü haller için zarar ve har 
şarlan karşılayacak ödenek bulunmaması nedeniyle hizmetlerin aksamaması ve gerekli tedbirleri 
süratle alabilmek amacı ile bir miktar malî kaynağın sağlanması gerekmektedir, 
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Bu gibi durumlarda, tedbirlerin biran önce alınmasını sağlamak, âfet zarar ve hasarlarını gi

dermek bakımından 1571 sayılı Kanunla T. C. Merkez Bankasında tesis olunan deprem fonu he
sabındaki paralardan geçici ve ödünç olarak yararlanma, uygun bir çare olarak mütalâa olunmuş
tur. 

Deprem fonundan, ödünç olarak, Bakanlar Kurulu emrine verilecek bu para, ihtiyaçlarına göre 
yine Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili kuruluşlara verilecek 1972 yılında meydana gelen tabiî âfet
lerin ortaya koyduğu hasar ve zararların telâfisinde kullanılacaktır. 

Fondan alınacak para miktarı ile bu paraların hangi kuruluşlara ve mahallî idarelere ne mik
tarda ödeneceği ve ödenecek paraların kullanma esas ve usulleri ile harcama şekilleri ve hangi 
hallerde kişilere yardım yapılacağı hususlarının Bakanlar Kurulunca tespiti, işin ivedilik ve özel
liği nedeniyle uygun görülmüştür. 

Bu esaslar dâhilinde ilgili Tarım Bakanlığı, Karayolları, YSE, DSİ, ve başka resmî kuruluşlar 
ile mahallî idarelere ödünç olarak verilen para miktarları, bu kuruluşların 1972 yılı âfet hizmet
leri için sağlayacakları ek ödenekten ve yetmediği takdirde 1973 yılı bütçesine bu maksatla kona
cak ödenekten mahsubu yapılarak deprem fonuna iade edilecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 744) 
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İmar ve iskân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İmar ve îskân Komisyonu 

Esas No. : 1/693 
Karar No. : 7 

27 . 9 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hükümetçe hazırlanıp Komisyonumuza havale edilmiş bulunan (Bazı tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu he
sabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 günlü ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen
mesi hakkındaki) kanun tasarısı Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde 27 . 9 . 1972 gü
nü incelendi. 

Tasarı prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun görülmekle beraber, getirilmek istenen hü
kümlere açıklık verilmesi ve bu arada âfetlerin ve fona iadesi gereken harcamaların, son aylarına 
gelinmiş bulunan 1972 yılı ile kayıtlandırılmaması yerinde mütalâa olunmuş, ayrıca belediyelere bu 
maksatla yapılan yardımlardan bir kısmının iadesine imkân bulunamayacağı da gözönüne alına
rak, tasarı buna göre yapılan düzeltmelerle kabul olunmuş, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyle sunulur. 

ar ve iskân Komisyonu 
Başkanı 
Kütahya 
t. Ersoy 

«• 
Antalya 
ö. Eken 
Elâzığ 

A. R. Septioğlu 

içel 
M. Arıkan 

Kars 
K. Güven 

Kırklareli """*" 
B. Arda 

Muş 
N. Neftçi 

imzada bulunmadı. 

Sözcü 
Denizli 

A. Uslu 

Balıkesir 
0. Tan 
Elâzığ 

M. Aytuğ 
imzada bulunmadı. 

içel 
H. Türkmen 

Kars 
0. YelfeMn 

Kırşehir 
M. Aksoy 

imzada bulunmadı. 
Ordu 

K. Şensoy 
imzada bulunmadı. 

Kâtip 
Kütahya 
A. Erbek 

imzada bulunmadı. 
Diyarbakır 

A. Enserioğlu 
HaMri 

A. Zeydan 

Kara 
M. Doğan 

imzada bulunmadı. 
Kastamonu 
0. Deniz 

imzada bulunmadı. 
Kütahya 

M. Ersoy 

Yozgat 
I. Kapısız 

imzada bulunmadı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 744) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 5 . 10 . 1972 

Esas No. : 1/693 
Karar No. : 180 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan (Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. G. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair 9 .. 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı) ile, önhavalesi uyarınca imar ve iskân Komisyonunca tasarı üzerine düzenlenen 
rapor, Komisyonumuzca ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda incelendi ve görü
şüldü : , .. 

Bilindiği üzere, yurdumuzun muhtelif bölgelerinde zaman zaman vukua gelen yer sarsıntıların
da, o bölgede bulunan vatandaşların yaralarını sarmak ve normal yaşantılarına devam etmelerini 
sağlamak üzere 1571 sayılı Kanunla T. G. Merkez Bankasında deprem fonu adı ile bir fon tesis 
edilmişti. Bu fonun sağladığı imkânlarla hasara uğramış özel ve kamu kuruluşlarının tesisleri ona-
rıldığı gibi, zarara maruz kalan vatandaşlara da imkân verilmiş olmaktadır. 

Bu imkân yalnız deprem felâketi için kullanılmaktadır. Halbuki depremin yanında tabiî âfet 
olarak su baskınlarını da dikkate almak gerekmektedir, özellikle, bu yıl hava şartlarının norma
lin dışında seyretmesi, memleketin değişik bölgelerinde su baskını ve taşkınlarına sebebiyet ver
miştir. Su baskınına maruz kalan bölgelerdeki özel ve kamu kuruluşlarına ait tesisleri onarmak 
ve oralarda yaşayan vatandaşların ıstıraplarına çareler bulmak için 1571 sayılı Kanun ile tesis 
edilen fondan ödünç olarak alınıp Bakanlar Kurulu emrine para tahsis etmek ve bu tahsis şekli
nin nasıl yapılacağını düzenlemek üzere 1571 sayılı Kanuna ikinci bir geçici madde eklenmesi için 
hazırlanmış olan tasarıyı Komisyonumuz yerinde görerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, İmar ve iskân Komisyonunun kabul buyurduğu mezkûr geçici maddeye 1571 
sayılı Kanunda bir geçici madde bulunduğundan başlığa uyarak geçici maddeyi ikinci geçici mad
de yaparak numaralamıştır. 

Geçici maddenin 1 nci fıkrasındaki (diğer, bakanlıklar) ibaresindeki (diğer) kelimesi kaldın-
larak, 

ikinci fıkrasının (Afetzedelere yapılacak yardım şekil ve şartları) ibaresinin, ödünç olarak ve
rilecek paralar kişilere borç tahmil edeceği cihetle (ve borçlandırmanın) ibaresini ekleyerek, 

Üçüncü fıkrasında ise (Bazı belediyeleri) ibaresindeki (bazı) kelimesini kaldırmak suretiyle 
geçici ikinci madde bu değişik şekliyle kabul edilerek, 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı • 744) 
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Yürütme ve yürürlük maddeleri ise tasarıdaki şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Afetzedelere ve afet bölgelerine gerekli yardımı bir an evvel götürebilmek için tasarının önce

lik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlı

ğa arz olunur. 
Başkan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

Erzurum 
R. Cinisli 

îzmir 
K. Önder 

Manisa 
H. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
Y. Acar 

Bolu 
E. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

îzmir 
A. N. Üner 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adana 
S. Kıhç 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

îçel 
C. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Sakarya 
İV. Bayar 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 744) 
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HÜKÜMBTİN TEKLİFİ 

Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplanmasına dair 9.3. 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna 

Geçici İkinci Madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair olan 1571 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici ikinci madde eklenmiştir. 

G-EÇiül MADDE 2. — 1Ö71 sayılı Kanunun birinci maddesiyle ihdas olunan «Deprem Fonu» 
hesabında toplanmakta olan paralardan Bakanlar Kurulunca lüzumlu g'örüien miktar, 1972 yılında 
meydana gelen tabiî âfetlere ilişkin hizmetlerde ve yardım işlerinde kullanılmak ve bu maddede
ki esaslar dahilinde tekrar Fona iadesini sağlamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Deprem Fonundan alınacak para miktarı, bu paradan hangi resmî kuruluşlara ve mahallî ida
relere ne miktar ödeme yapılacağı ve ödenecek paraların kullanılma esas ve usulleri ile hangi 
hallerde kişilere yardım yapılacağı ve bunun şekilleri İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. 

Bu esaslar dahilinde yukarıda belirtilen kuruluş ve idarelere aktarılan ödünç para miktarları, 
bu kuruluş ve idarelerin 1972 yılı âfet hizmetleri için sağlayacakları ek ödenekten ve yetmediği 
takdirde 1973 yılı bütçesine bu maksatla konacak ödenekten mahsubu yapılarak Deprem Fonuna 
iade edilir. 

Millet Kedisi (S. Sayısı : 744) 



İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU DEĞİŞTÎRİŞİ 

Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapıları zamlar
dan elde edilen hasılat m T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplanma
sına dair Kanuna yeniden geçici bir madde ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bazı Tekel maddeleri fiyat
larına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
fonu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 
günlü ve 1571 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 1 nci 
maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) he
sabında toplanan paraların bir kısmı, Bakanlar 
Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade 
edilmek şartıyle, diğer tabiî âfetlerde, bunla
rın gerektirdiği hizmetlerde ve yardım isterinde 
de kullanılabilir, bu maksatla ilgili Bakanlık 
ve kuruluşlar emrine de verilebilir. 

Bu madde gereğince hangi Bakanlık ve kuru
luşlara, hangi şartlarla ve ne miktarda para 
tahsis edileceği, bunun kullanma esas ve usulleri, 
afetzedelere yapılacak yardım şekil ve şartları, 
ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, 
İmar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

Yukarıda sözü geçen Bakanlık ve kuruluşlar 
emirlerine tahsis olunan paranın tamamını ken
di bütçelerine koymak suretiyle, verilen süre 
içinde demrem fonuna iadeye mecburdurlar. 
Ancak, Bakanlar Kurulunca gerektiğinde bele
diyelere hibe suretiyle yapılması kararlaştırı
lan yardımların Kararnamede belirtilen miktarı 
bu fıkra hükmünün dışındadır.» 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlar
dan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplanma
sına dair 9.3. 1972 tarihli ve 1571 sayılı Ka
nuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Bazı Tekel maddeleri fiyat
larına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
fonu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 
günlü ve 1571 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
ikinci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 1 nci 
maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) he
sabında toplanan paraların bir kısmı, Bakanlar 
Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade 
edilmek şartıyle, diğer tabiî âfetlerde, bunla
rın gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işlerinde 
de kullanılabilir, bu maksatla ilgili Bakanlık 
ve kuruluşlar emrine de verilebilir. 

Bu madde gereğince hangi Bakanlık ve kuru
luşlara, hangi şartlarla ve ne miktarda para 
tahsis edileceği, bunun kullanma esas ve usulleri, 
afetzedelere yapılacak yardım ve borçlandır
manın şekil ve şartları, ilgili bakanlıkların gö
rüşü alınmak suretiyle, imar ve iskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
olunur. 

Yukarıda sözü geçen Bakanlık ve kuruluşlar 
emirlerine tahsis olunan paranın tamamını ken
di bütçelerine koymak suretiyle, verilen süre 
içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar. 
Ancak, Bakanlar Kurulunca gerektiğinde bele
diyelere hibe suretiyle yapılması kararlaştırı
lan yardımların Kararnamede belirtilen miktarı 
bu fıkra hükmünün dışındadır. 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 744) 



(Hükümetin, teklifi) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

.MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 7 . 1972 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
F. Melen D. Kitaplı î. Arar Z. Baykara 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
Prof. î. öztrak F. Alpaslan M. îzmen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
F. Melen Z. Müezzinoğlu Prof. S. Özbek M. öztekin 

Ticaret Bakanı Sağ ve Sos. Y. Bakanı V. Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. Talû A. R. Uzuner H. Özalp 1. Karaöz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
R. Danı§man A. R. Uzuner M. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
E. T. Akçal T. Toker Prof. N. Sönmez Prof. S. İnal 

Gençlik ve ISpor Bakam 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 744) 
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(İmar ve îskan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

>>«<« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 744) 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 744 e | ncıek 
Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen 
hâsılatm T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı 
Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

İmar ve İskân ve Plan komisyonları raporları (1 /693) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/693 
Karar No. : 191 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı ilcinde görüşülerek karara bağlanan (Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici 2 nci madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı.) 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (744) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İsparta 
A. î. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
.V. Mente§e 

Eskişehir 
/. Angı 

içel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gökçe 

Samsun 
H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N. Atlı 

Eskişehir 
8. öztür^k 

îzmiı* 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 





Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 4 . 7 . 1987 tarih ve 892 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (1 /689) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 8 . W72 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1485/8038 

Millet Meclisi (Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiya Büyük Millet Meclisince a r a Bakanlar Ku
rulunca 25 . 7 . 1072 tarihinde kararlaştırılan «Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında 4.7.1967 
tarih ve 892 sayılı Kanuna Ek Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Crereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. ,. 
Ferid Melen 

Başbakan . 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KURULMASI HAKKINDAKİ 892 SAYILI KANUNA EK KA
NUN GEREKÇESİ 

Hacettepe Üniversitesi 892 sayılı Kanunla 4 Temmuz 1967 tarihinde «Fen ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi», «Tıp Fakültesi» ve «(Sağlık Bilimleri Fakültesi» olmak üzere üç fakülte ile hizmete açıl
mıştır. Bu fakülteler için gerekli kadrolar 892 sayılı Kanunla, sonradan açılan ««Dişhekimliği Fa
kültesi» ne ait kadrolar da 5 . 2 . 1968 tarih ve 1001 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

Memleketimizde 'büyük ölçüde ihtiyaç duyulan ve kalkınma planlarıyle öngörülen özellikle Tıp, 
Teknik ve Fen Bilimleri alanında eleman yetiştirilmesi gayesine yöneleni Hacettepe Üniversitesi 
hızla (gelişmiş ve bu amacın gerçekleştirilmesi için 892 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince 
bu üniversiteye bağlı olmak üzere 1967 - 19-68 öğretim döneminden itibaren sırası ile, yatırımları 
kalkınma planlarıyle kabul edilen ve yatırım ödenekleri yıllık yatırım pmgramlarıyle verilen, «Mü
hendislik Fakültesi» «Kimya Fakültesi» ve «Eczacılık Fakültesi» açılarak bu eğitim kurumlarında 
öğretim ve araştırma çalışmaları devam ettirilmiştiı\ 

Keza 1968 yılında «Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi» ve 1970 yılında da «Eskişehir Tıp Fa
kültesi» açılmıştır. Bu fakültelerde de öğretim için önçalışmalar tamamlanarak Hacettepe Üniversi
tesinin mevcut kapasitesinden yararlanmak suretiyle nüveleri teşekkül ettirilmiştir. Kayseri Tıp 
Fakültesine 1969 - 1970 Öğretim döneminden beri 'öğrenci alınmış ve Öğretimlerine Hacettepe Üni
versitesi içinde etevam edilegelmiştir. 

Adı ıgeçen fakültelerden ilk üçünde bütün sınıflar açılmış olup, diğer ikisinde ise, her yıl birer 
sınıf daha açılması gerekmektedir. Bu fakültelerle eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları bugü
ne kadar Hacettepe Üniversitesinin mevcut öğre'im üyesi ve öğretim yardımcısı kapasitesinden 
yararlanılarak güç işartlar altında yürütülmeye çalışılmış ancak, bundan böyle bu hizmetin bu şe
kilde yürütülmesi imkânsız hale gelmiştir. 
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Bu itibarla Hacettepe Üniversitesinin sözü edilen bu fakültelerinde de eğitim, öğretim ve araş
tırma hizmetlerinin ıgerektiği gibi sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan öğretim üyesi ve öğretim 
yardımcılarının sağlanmasına esas olmak üzere hazırlanan tasarının kanunlaşması büyük yarar 
sağlayacaktır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/689 
Karar No. : 18 

4.10.1972 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyıırulan Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan olumlu görüş relerden sonra tasarı metninin (görüşülmesine ge
çilmiş ve tasarının, ekli cetvelleriyle beraber aynen kabulüne karar verilmiştir . 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof Dr. M. Yardımcı 

Antalya 
/. Ataöv 

Sözcü ' 
Uşak 

F, Vğrasızoğlu 

Balıkesir 
M. Yümaz 

M. 
Trabzon 

Üye 
Adıyaman 

Z. Adıyaman 

Diyarbakır 
B. Egilli 

Arslantürk 

Adana 
K. Küçüktepepıırar 
İmzada ibulunaımadı 

Gaziantep 
M. Kıfoç 

İmza da 'bulunamadı 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/689 
Karar No. : İ81 

16 .10 .1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyıırulan (Hacettepe Üniversitesi Kurulması hakkında 4 . 7 . 1967 ta
rih ve 892 sayılı Kanuna ek ıkanun tasarısı) Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve ilgililerin de ıkatıldığı 
toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanunla, Ankara'da, Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tıp Fa
kültesi ve 'Sağlık Bilimleri Fakültesinden oluşmak üzere Hacettepe Üniversitesi (kurulmuş, bilâhare 
Diş Hekimliği Fakültesi de Üniversiteye ilâve edilmişti. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 749; 
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Gelişmekte ve kalkınmakta olan memleketimizin teknik elemana olan ihtiyacını karşılamak üze
re Hacettepe Üniversitesi her ıgeçen gün daima ileriye doğru hamleler yaparaık Mühendislik Fa
kültesi, Kimya Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Kayseri'de Gevher Nesibe Tıp Fakültesi, Eskişe
hir'de bir Tıp Fakültesi açarak hem öğretim ve araştırma çalışmalarım genişletmiş hem de kendi
sine bağlı olarak Anadolu'nun diğer kentlerine de eğitim kurumlarının yayılmasını sağlamıştır. 

Bütün bu hizmetlerini 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı ve 5 . 2 . 19G8 tarihli ve 1001 sayılı Kanun
larla verilmiş bulunan kadrolardaki öğretim üyesi ve öğretimi yardımcılarryle gerçekleştirmiş, fa
kat sınıfların çoğalması, öğrenci adedinin artması, eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını, 
mevcut kadrolarla yürütmek imkânımı ortadan kaldıracak bir durumun doğmasına sebebiyet ver
miş ti ı\ 

Hacettepe üniversitesinin memlekete yapmakta olduğu hizmetlerini yavaşlatmamaik, bilhassa 
daha randımanlı ,bir şekilde çalışmasına imkân verilmek için hazırlanmış bulunan kanun tasarısını 
yerinde bulan Komisyonumuz, maddelerin müzakeresine ıgeçerek tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

Öğretimi aksatmamak maksadıyle öğretim üyelerini bir an evvel temin edehilmek için bu kanım 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesiı4 

C. Bilgelıan 

Amasya 
y. Acar 

Bolu 
II. t. Cop 

İzmir 
K. önder 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 
N. Bayar 

Başkanvekili Bu napar sözcüsü 
Niğde Kâtip 

N. Çerezci Malatya 
A. Karaaslan 

Amasya. 'Ankara 
$. Aygün II. Balan 

Erzurum Giresun 
R. Cinisli M. E. Tıurguıtalp 

Imızıaidia (baıRiunajmıaldı 
larniff Kayseri 

A. N. Üner M. Yüceler 

Malatya 'Manisa 
M. Kaftan H. Okçu 

Sivas ıSivas 
A. Durakoğlu E. Kangal 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adana 
S. Küıç 

imzada bulunamadı 
Aydın 

N. Mıemltege 
İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
K. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Rize 

8. Z. Kösekoğlu 

Tııalbzari 
E. Dikmen 

Millet Meclisi [S. Sayısı : 749) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
4.7.1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Hacettepe Üniversitesine bağlı 
olarak açılan < Mühendislik Fakültesi», «Kimya 
Fakültesi», «Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi», 
«Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi», «Ecza
cılık Fakültesi» ve «Eskişehir Tıp Fakültesis; ile 
«Temel Bilimler Yüksek Okulu» nun öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcıları kadroları bağlı 
(1) sayılı cetvelde, ek görev tazminatı kadroları 
bağlı (II) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu cet
veller 892 sayılı Kanuna bağlı (I) ve (II) sayılı 
cetvellere eklenmiştir. 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanuna bağlı (I) sa
yılı cetvelin «(a) öğretim üyeleri» bölümündeki.. 
«Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi» başlığı, «Fen 
Fakültesi» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek 1001 sa
yılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetveldeki «Hacet
tepe Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Oku
lu» başlığı, «Hacettepe Üniversitesi Dişhekim-
liği Fakültesi» olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar 1972 malî yılında kullanıl
maz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakam 
/. Arar 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
M. İsmen 

25 . 7 . 1972 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Devlet Bakanı 

Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Millet Meclisi 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
4.7. 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna 

ek Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

(S. Sayısı : 749) 
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Dışişleri Bakanı 
V. II. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güım. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Y. 
A. R. Uzuner 

Tarım Bakanı 
/. Karaöz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
B. Danışman A. E. Uzuner 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. T. Akgal T. Toker 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
N. Sönmez S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(I) SAYILI CETVEL 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Görevin çeşidi 

Mühendislik Fakülte 
A) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
!» 

Doçent 
» 

B) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 

t» 

» 
Uzman 

» 
» 
» 

Kimya Fakültesi 
A) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 

Adet 

si 

1 
1 
2 
2 

14 
8 

3 
5 
6 
8 
8 

10 
2 
2 
3 
3 

1 
2 
3 
3 

14 
8 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
4' 

' 5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

B) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
!» 
» 
» 

Adet 

2 
4 
4 
6 
6 
8 
2 
2 
3 
3 

Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesi 

A) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 

B) öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
;» ' 
» 
» 
» 

1 
1 
2 
2 
9 
6 

2 
4 
4 
G 
fi 
8 

Aylık 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 749) 



D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

4 Uzman 
5 
6 
7 

:»' 
2 1-250 
2 1 100 

» 3 950 
» 3 800 

Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 
A) öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

4 
4 
4 
4 

20 

B) öğretim yardımcıları 
6 
7 
a 
9 
10 
4 
.5 
G 
7 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Eczacılık Fakültesi 
A) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Doçent 
G » 

13 
13 
13 
18 
18 

5 
5 

10 
10 

B) Öğretim yardımcıları 
'6 Asistan 2 
7 » 4 
8 » 4 
9 » 6 

10 » .6 
11 » 8 
4 Uzman 2 
5 » 2 
G » 3 
7 » 3 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 
950 
800 

D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

Eskişehir Tıp Fakültesi 

A) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 

Doçent 

B) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
4 Uzman 
5 » 
G » 
7 » 

4 
4 
4 
4 
20 
5 

13 
13 
13 
18 
18 
5 
5 
10 
10 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 

Temel Bilimler Yüksek Okulu 

I 
2 
3 
4 
5 
G 

4 
5 
G 
7 
4 
5 
G 
7 

A) Öğretim 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

B) 
Uzman 

» 
» 
•» 

Okutman 
» 
» 
2-

Öğretim 

üyeleri 

2 
2 
4 
4 
14 
10 

yardımcıları 

4 
4 
6 
6 
10 
12 
14 
14 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 
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Dekan 

Dekan 

Görevin çeşidi 1 

Mühendislik Fa kült esi 

Kimya Fakültesi 

Ulet 

1 

1 

Ücret 

210 

210 

II - SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi ' Adet ücret 

Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi 
Dekan 1 210 

Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 
Dekan 1 210 

Eczacılık Fakültesi 
Dekan 1 210 

Eskişehir Tıp Fakültesi 
Dekan 1 210 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekan 1 210 

Temel Bilimler Yüksek Okulu 
Yüksek Okul Müdürü 1 210 

III) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin ecsidi Adet Aylık 

7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Mühendislik Fakültesi 
A)) Öğretim Üyeleri 

5 Doçent 2 1 110 
6 » 1 950 

. B) Öğretim Yardımcıları 
2 800 
2 700 
2 600 
2 500 
2 450 
1 1 250 
1 1 100 
1 950 
1 800 

Kimya Fakültesi 
A). Öğretim üyeleri 

5 Doçent 2 1 100 
0 » 1 950 

B) Öğretim Yardımcıları 
2 800 
2 700 
2 600 
2 500 
2 450 
1 1 250 
1 1 100 
1 950 
1 800 

Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesi 
A\)\ öğretim Üyeleri 

2 1 110 
1 950 

7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 

5 
6 

Asdstan 
» 
y> 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Sosya 

Doçent 
» 

D. Memuriyetin çeşidi Adet Aylık 

9 
10 
11 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
o .) 
5 
6 

fi 
7 
8 
9 

10 
4 
5 

B) öğretim Yardımcıları 
Asistan 2 

' 2 
2 
2 

'2 
Uzman 1 1 

» 1 1 
» 1 
». ı. 

Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 

A) Öğretim Üyeleri 
Profesör 

» 
Doçent 

» 
B) Öğretim Yardımcıları 

Asistan 4 
» 5 
» 5 
» 5 
» 6 

Uzman 2 1 
» 3 1 
» 5 
» 5 

Eczacılık Fakültesi 

A) Öğretim Üyeleri 
Doçent 2 1 

» 1 

800 
700 
600 
500 
450 
250 
100 
950 
800 

000 
750 
500 
100 
950 

950 
800 
700 
600 
500 
250 
100 
950 
800 

110 
950 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 749) 
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D. Memuriyetin çeşidi Adet Aylık 

9 
10 
11 
4 
5 
6 
7 

B) Öğretim Yardımcıları 
Asistan 2 

» 2 
» 2 
» 2 
» 2 

Uzman 1 
» 1 
» 1 
» ' 1 

Eskişehir Tıp Fakültesi 
A) Öğretim Üyeleri 

Profesör 2 
» 2 
» 2 

Doçent 8 
» 2 

800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 
950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 

B) Öğretim Yardımcıları 
6 Asistan 4 950 
7 » 5 800 

D. 

9 
10 
4 
5 
6 
7 

Memuriyetin çeşidi Adet Aylık 

Uzman 

Temel Bilimler Yüksek Okulu 
A) öğretim üyeleri 

5 Doçent 2 
6 » 1 

B) Öğretim yardımcıları 
Uzman 

» 

> 
Okutman 

» 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 

1 100 
950 

1 250 
1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ-
RİŞİNE Bx\ĞLI CETVELLER 

Cetveller 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3 sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

!>»•<( 

Millet Meclisi (S. Sayısı . 749) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Jfâ & | H C I 6 K 

Hacettepe Üniversitesi Kurulması hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan Komisyonları 

raporları (1 /689) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/689 
Karar No. : 202 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı ıiçinde görüşülerek karara bağlanan (Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı), 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (749) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

Eskişehir 
/. Angı 

içel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gökçe 

Samsun 
H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topciiba.fi 

Bursa 
, N. Atlı 

Eskişehir 
8. Öztiirk 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 

http://Topciiba.fi




Dönem : 3 "f g"A 
M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : IŞ\J Toplantı : 3 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1 /708) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 9 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1479/10029 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine .arzı Bakanlar Kurulunca 23 . 9 . 1972 tarihinde kararlaş
tırılan «15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ye 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyîe arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

KANUN GEREKÇESİ 

Anayasamızın 124 ncü maddesinde; savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgösterntesi, 
ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın 
veya ülkenin ve milletin bütünlüğünü içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen 
yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması halinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Sıkıyönetim ilân edileceği açıklanmıştır. 

Anayasa metninden de ajçıkça anlaşılacağı gibi, memleketimizin olağanüstü bir durumla 
karşı karşıya kalması halinde bir tedbir olarak Sıkıyönetim ilân edileceğine göre, bu komu
tanlıklarda görev alan personelin de, olağanüstü bir çalışma göstermesi gerekmektedir. Ni
tekim, halen içinde bulunduğumuz Sıkıyönetim devresinde, Sıkıyönetim komutanlıklarında gö
rev alan bilûmum personel, haftabası, bayram tatili yapmadan, senelik izin kullanmadan gün
de asgari 12 saat çalışmak suretiyle kendilerine tevdi edilen bu memleket görevini ifa et
mektedirler. 

Kamu Sektöründe çalışan bütün personel belli bir çalışma, statüsüne tabi tutularak görev 
ifa ederlerken, Sıkıyönetim komutanlıklarında görev alan personelin mesai saatleri haricinde 
fazla olarak çalıştırılması Anayasamızın eşitlik prensibini zedelemektedir. 13a prensibin zedelen
memesi için başka kamu sektörlerinde fazla olarak çalışan personele bazı kanunlarla tanınan 
fazla mesai ücretine karşılık olarak, Sıkıyönetim personeline de fazla mesai ücreti ödenmesi 
muadelet yaratacaktır. 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/708 • 
Karar No. : 182 

17 . 10 . 1972 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 neı maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Anayasamızın 124 ncü maddesi, savaş hali ile sıkıyönetimin hangi ahvalde ve ne şekilde ilân 
edilip uygulanacağı hususlarını belirtmektedir. Memleketimizde bilinen nedenlerle uzun bir dö
nemden beri 11 ilimizde sıkıyönetim tatbik edilmektedir. İçinde bulunduğumuz sıkıyönetim devre
sinde sıkıyönetim komutanlıklarında görev alan komutan, subay ve diğer bilûmum personel, üstün 
bir gayretle görevlerini başarmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışma süresi gündüz ve gece demeden 
uzun bir süredir devam etmektedir. 

Malûmları loldıığu lüzöre mesai saatleri dışında hizmet gören kamu personeline fazla çalışmaların
dan dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre bütçe kanunları ile fazla çalış
ma ücreti ödenmektedir. Halbuki sıkıyönetim komutanlıklarında çalışanlara bu imkân verilmemiş
tir. Bu durum Anayasamızın eşitlik prensibi ile bağdaşmamaktadır. İşte çok zahmetli ve insanüstü 
bir gayret isteyen hizmetle yükümlü bulunan personelin fazla çalışma sürelerini değerlendirmek 
gayesiyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, Komisyonumuzca olumlu karşılanarak, maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine eklenmesi ön
görülen ek fıkra (C) nin Bütçe kanunlarında tayin edilen günlük yevmiye miktarlarının ibaresin-
deki «günlük» kelimesi çıkarılarak, 

Kanun tekniği yönünden geçici maddenin, 2 nci maddeden önce yazılması gerekeceği cihetle, 
tasarıdaki yazılış şekli tashih edilerek geçici madde, yürürlükle ilgili 2 nci madde ve yürütme ile 
ilgili 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Uzun süreden, beri sıkıyönetim ilân edilen 11 ilimizde geceli gündüzlü görev yapan personelin 
daha fazla mağduriyete duçar olmamaları ve biran evvel mesailerinin karşılığını alabilmeleri için 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
II. Balan 

Başkanvekili1 

Niğde 
N. Çerezci 

Amasya 
Y. Acar 

Aydın 
N. Menteşe 

imzada bulunamadı. 

Bu rapor Sözcüsü, Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslcm 

Amasya 
S. Aygiin) 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 750) 
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Erzurum 
R. Cinisli 

İzmir 
K. önder 

Kayseri 
M. Yüceler 

Malatya 
M. Kaftan 

Sakarya 
N. Bayar 

Sivas 
E. Kangal 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
il . .İV. Üner 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
E. Dikmen 

İçel 
C. Okyayuz 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 750) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 

kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih vo 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
(c)fıkrası eklenmiştir. 

Ek fıkra : c) Sıkıyönetim komutanlıkları
na belediye hudutları içerisinden atanan veya 
bu komutanlıklarda görevlendirilen personele 
ek gösterge esaslarına göre fazla mesai ücreti 
ödenir, ödenecek miktar, 6245 sayılı Kanunun 
öngördüğü esasa dayanılarak bütçe kanunların
da tayin edilen yevmiye miktarını aşamayacağı 
gibi, 15 liradan da aşağı olamaz. Ancak; 6245 
sayılı Kanuna göre her yıl bütçe kanunu ile 
yevmiye miktarı tespit edilirken, bu kanuna 
ekli göstergedeki miktarlar da yeniden düzenle
nir. 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk ve 
yevmiye alan personel bu fıkra hükmünden is
tifade edemez. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1971 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desine göre, 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi 
gereken fazla mesai ücretleri 1972 malî yılı büt
çesinden defaten ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

23 . 9 . 1972 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakam 
/ . Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. II. Bayülken 

Devlet Bakanı-
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı V. 
Z. Baykara 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎKİŞİ 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
•Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. 

c) iSıkıyönetim Komutanlıklarıma belediye 
hudutları içerisinden atanan veya bu komu
tanlıklarda görevlendirilen personele ek gös
terge esaslarına göre fazla mesai ücreti ödenir. 
Ödenecek miktar, 6245 sayılı Kanunum öngör
düğü esasa dayanılarak Bütçe kanunlarında 
tayin edilen yevmiye miktarlarını aşamıyacağı 
gibi 15 liradan da aşağı olamaz. Ancak; 6245 
sayılı Kanuna göre her yıl Bütçe Kanunu ile 
yevmiye miktarı tespit edilirken, bu kanuna 
ekli göstergedeki miktarlar da yeniden düzen
lenir. 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk 
ve yevmiye alan personel bu fıkra hükmünden 
istifade edemez. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desine göre, 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi 
gereken fazla mesai ücretleri 1972 malî yılı 
Bütçesinden defaten ödenir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
1. Arar 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Y. 
M. tzmen 1. Ötrak 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

Bayındırlık Bakanı 
ili. Öztekin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 750) 
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Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir H. Özalp 

Tarım Baltanı V. 
M. Erez 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakam 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Orman Bakanı 
S. tnal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

Fazla mesai ücret göstergesi 
General 
Albay 
Yarbay 
Kıdemli Binbaşı 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı ve daha 
bedeki subay, 
sivil memur 

aşağı rüt-
assubay ve 

: 38.00 Tl. 
: 38.00 Tl. 
: 33.00 Tl. 
: 28.00T1. 

: 24.00 Tl. 
: 18.00 Tl. 

: 15.00 Tl. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİNE BAĞLI CETVEL 

Tasarıya bağlı fazla mesai ücret göstergesi 
aynen kabul edilmiştir. 

t>9< 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 750) 





W I i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 5 0 y e | f lCİ 6 k 

1 5 . 5 . 1 9 7 1 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/708) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 9 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1479/10029 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 23 . 9 . 1972 tarihinde kararlaştırı
lan! «16 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eM cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

KANUN GEREKÇESİ 

Anayasamızın 124 ncü maddesinde; savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, 
ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülke
nin ve milletin bütünlüğünü içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür de-
mjokratiik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hare
ketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması halinde 'Bakanlar Kurulu karan ile Sıkıyönetim 
ilân edileceği (açıklanmıştır. 

Anayasa -metnimden de açıkça anlaşılacağı gibi, memleketimizin olağanüstü bir durumla karşı-
karşıya kalması halinde bir tedbir olarak Sıkıyönetim ilân edileceğine göre, bu komutanlıklarda 
görev alan personelin de, olağanüstü bir çalışma göstermesi gerekmektedir. Nitekim, halen içinde 
(bulunduğumuz 'sıkıyönetim; devresinde, sıkıyönetim komutanlıklarında görev alan bilûmum perso
nel, hafta'başı, bayram, tatili yapmadan, senelik izin kullanmadan günde asgarî 12 saat çalışmak 
suretiyle kendilerine tevdi edilen bu memleket görevini ifa etmektedirler. 

Kamu sektöründe çalışan bütün personel belli bir çalışma (statüsüne tabi tutularak görev ifa 
ederlerken, (Sıkıyönetim komutanlıklarında görev alan personelin mesai - saatleri haricinde fazla 
olarak çalıştırılması Anayasamızın eşitlik prensibini zedelemektedir. Bu prensibin zedelenmemesi 
için başka kamu sektörlerinde fa^la olarak çalışan personele bazı kanunlarla tanınan fazla mesai 
ücretine karşılık ıolarak, (Sıkıyönetim personeline de fazla mesai ücreti ödenmesi muadelet yarata
caktır. 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/708 
Karar No. : 225 

29 . 11 . 1972 

MİLLET İMECLSSİ (BAŞKANLIĞINA 

17 . 10 . 1972 tarihinde (komisyonumuzda kabul edilerek Millet Meclisi Genel Kuruluna sunu
lan, (15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 (sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu ka
nuna geçici bir madde efelenmesine dair kanun tasarısı) toplantı yılımda görüşülemeyerek tekab-
bül edilmek üzere komisyonumuza iade edildiğinden Millî Savunma [Bakanlığı temsilcisinin de ha
zır bulunduğu 'oturumda tekrar incelendi ve 'görüşüldü. 

Verilen bilgiler ve yapılan görüşmelerden sonra birinci muad^eniiın (c) 'fıkrası üle sıkıyönetim 
kumandanlıklarında görev alacak olan her rütbedeki görevlilere ödenmesi gereken yövmiye mik
tarları 6245 sayılı Harcırah İKanununa göre ödeneceğinden tasarıya eklenen cetvelin çıkarılmasına 
ve bütçe kanunlanyle verilen fazla mesai ücreti, fazla çalışanlaıra saat hesabiyle ödenmekte oldu
ğundan tatbikatta yanlışlıklara sebebiyet verilmemesi için 6245 sayılı Kanunda gösterilen yövmiye 
miktarları günlük olarak ödenmek şartıyle verilecek yövmiye adının ise fazla «mesai ücreti yerine 
Sıkıyönetim hizmet zammı olarak değiştirilmesi daha yerinde olacağı düşüncesiyle birinci madde
nin (C) fıkrası bu suretle değiştirilerek maddeye açıklık kazandırılmıştır. 

Yukarda izah 'edilen (gerekçe ile sıkıyönetim hizmet zammının 1972 yılı (Bütçesinden ödenebil-
mesinin temini için (geçici maddede, birinci maddeye paralel olarak değişiklik yapılmak suretiyle, 
2 ve 3 ncü maddeler tasarıda olduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Uzun süredir isıfkıyönetim bölgelerimizde geceli gündüzlü görev yapan personelin daha fazla 
mağduriyetine meydan vermemek bakımından öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğhi 

Aydın: 
İV. Menteşe 

Esfeişehıiır 
S. öztürk 

Kayseri 
V. A. Özkan 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bursa 
N. AtU 

İsparta 
A. t. Balım 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Gökçe 

Samsun 
II. Özalp 

Kâtip 
Oorum 

A. Topçuba§ı 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
/ / . Balan 

Eskişehir 
/. Angı 

İzmir 
K. Önder 

Niğde 
/ / . A. Kavurmacıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 750 ye 1 nci ek) 



— 3 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayıh Sıkıyönetim Ka
nununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayı
lı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
(c) fıkrası eklenmiştir. 

Ek fıkra: c). Sıkıyönetim komutanlıklarına 
belediye hudutları içerisinden atanan veya bu 
komutanlıklarda görevlendirilen personele ek 
gösterge esaslarına göre fazla mesai ücreti öde
nir. ödenecek miktar, 6245 sayılı Kanunun ön
gördüğü esasa dayanılarak Bütçe kanunlarında 
tayin edilen yevmiye miktarını adamayacağı gi-
gi, 15 liradan da a^ağı olamaz. Ancak; 6245 sa
yılı Kanuna göre her yıl Bütçe Kanunu ile yev
miye miktarı tespit edilirken, bu kanuna ekli 
göstergedeki miktarlar da yeniden düzenlenir. 
6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk ve yev
miye alan personel bu fıln-a hükmünden istifade 
edemea. 

MADDE 2, — Bu kanun 15 . 5 . 1071 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desine göre, 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi 
gereken fazla mesai ücretleri 1972 malî yılı büt
çesinden defaten ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F: Melen 

Dövldfc Bafeanı 
/. Arar . 

Devlet Bakanı 
î. Özirak 

Millî Savunma Balkanı 
M. îzmen 

23 . 9 .1972 

Devlet Bakam 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Adalet Balkanı 
F. Alpaslan 

İçilşlei'i Bakanı V. 
/. Öztrak 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU 
DEĞÎŞTtRlŞt 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 

kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yıh Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. 

c) 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) ben
dindeki personelden aynı belediye hudutları 
içinden; atanan veya görevlendirilenlerle, 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine istinaden 
bütçe kanunları ile tespit «dilen yövmiye mik
tarı kadar (Sıkıyönetim hizmet zammı) ödenir. 

(Sıkıyönetim hizmet zammı) 6245 sayıh Har
cırah Kanunu ve bu kanunun Ek. 13 . 1 . 1972 
gün ve 1511 sayılı Kanun gereğince ödenmekte 
olan harcırah yevmiyelerinin ödenmesine ilişkin 
hüküm ve esaslara göre ödenir. Harcırah yev
miyeleri gibi sadece damga resmine tabi olup 
başkaca bir vergiye tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desine göre, 1971 malî yih içersinde ödenmesi 
gereken sıkıyönetim hizmet zamları 1972 malî 
yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden defaten öde
nir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 750 ye 1 nci ek) 



Dışişleri Bakanı 
//. Bay ülken 

'Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ula t̂ırim'a Bakanı 
R. Danışman 

Turiam ve Tan. Babanı 
E. Y. Akçal 

— 4 — 

(Hükümetin teklifi) 

Maliye Balkanı V. 
Z. Bay kar a 

Sağ. ve "Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. K. Uzuner 

İmar ve İnkârı Bakanı 
T. Toker 

Millî Eğ*iıtiüm Bakanı 
S. Özbek 

Gtfim. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi vo Tek. 'Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleıli Bakamı 
N. Sönmez 

Bayındırlık Bakanı 
M. ÖzteMn 

Tarım Bakanı 
/. Karaöz 

En. Ve Tab. Kay. Bakanı 
JV. Kodamanoğlu 

Oranan Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 
CETVEL 

Fazla mesai ücret göstergesi 

General : 38.00 TL. 
Albay : 38.00 (TL. 
Yarbay : 33.00 TL. 
Kıdemli Binbaşı : 28.00 TL. 
Binbaşı : 24.00 TL. 
Kıdemli Yüzbaşı : 18.00 TL. 
Yüzbaşı ve daha aşağı rütbedeki subay, 

astsubay ve sivil memur : 15.00 TL. 

mm* 

Millet Meclisi («S. Sayısı : 750 ye 1 nci ek) 



Dönem : 8 Tffil* 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / D Ö 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/725; C. Senatosu : 1/120) 

Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 162 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 .12 .1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1003 -1/120 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 . 12 . 1972 gün ve 209 sayılı yazınız : 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısının, Bütçe Karma.Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 125 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

122 
1 
2 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 13 .12 .1972 

Esas No. : 1/725 C. S. 1/120 
No. : 265 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len «Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 

^•» -





Donesin : S TT£Î"7 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # 0 / 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ile Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/727, C. Se

natosu : 1/118) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı : 156 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 .12 .1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 987 - 1/118 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 . 11 . 1972 gün ve 206 sayılı yazınız .: 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Bet 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/727 C. S. 1/118 
No. : 267 

: 121 

: 119 
2 

13 .12 .1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12.1972 tarihli 11 nci Birleşiminde synen 'kabul edi
len «Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılimaısı 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Miletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 7 o O 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / D Ö 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair, C. Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/726; C. Senatosu : 1/121) 

Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 161 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ; 1004, 1/121 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 . 12 . 1972 gün ve 210 sayılı yazınız : 
İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kaibul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 125 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

120 
4 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1972 

Esas No. : 1/726, C. S. 1/121 
No. : 266 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen «istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edümek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 769 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, C. Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi : 1/724; C. Senatosu : 1/117) 

Not : C. Senatosu S. dayısı : 157 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 986, 1/117 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 . 11 . 1972 gün ve 205 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Gene! Kurulu
nun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 130 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

126 
3 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/724, C. S. 1/117 
No. : 264 

13 . 12 .1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu GTenel Kurulunun 12 .. 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I / U 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, C. Senatosu ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi : 1/7.23; C. Senatosu : 1/122) 

Not : 0. Senatosu S. (Sayısı : 160,. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1007,1/122 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 12 . 1972 gün ve 213 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

123 

123 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/723, C. S. 1/122 
No. : 263 

13 . 12 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nei Birleşimine aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





D&urn : 3 7 " f I 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / # | 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair, C. Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/683; C. Senatosu : 1/119) 

Not : (0. Senatosu S. Sayısı : 163) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1002, 1/119 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 12 . 1972 gün ve 208 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 120 

Kabul : 115 
Bet ;: 3 
Çekinser : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1972 

Esas No. : 1683, G. S. 1/119 
No. : 239 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderümiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Mületveküi 
Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 8 TfTf O 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : III 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair, C. Senatosu ile Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/715; C. Senatosu 

1/116) 
Not : C. Senatosu S. Sayısı : 155 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 985, 1/116 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 11 . 1972 gün ve 204 sayılı yazınız : 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 

kanun taisarısımn, Bütçe Karma Komisyonun 3a kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kaibul edilerek, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 122 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 117 
: 4 
: 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1972 

Esas No. : 1/715 C. S. 1/116 
No. : 250 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
'Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletveküi 
Kevni Nedimoğlu \ 

^mm 




