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1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun, Ordu bölgesinde vukubulan sel âfeti 
hakkında gündem dışı demeci ve Bayın
dırlık Bakanı Nurettin Ok'ıın ctvabı. 74:77 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nm, Ankara'da bir tiyatroda oynan
makta olan gayri ahlâkî bir eser hakkında 
gündem dışı demeci. 77 

3. — Kayseri Milletvekili M. Şevket 
Doğan'm, Kayseri ilinin bâzı sorunlarına 
dair gündem dışı demeci. 77:8ö 

4. — Vazife ile yurt dışma gidecek olan 
Adalet Bakanı Hayri Mumeuoğlu'nıuı dö-
nüşüşüne kadar, Adalet Bakanlığına Dev
let Bakanı İlhan Öztrak'm vekillik etmesi-

Sayfa 
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereis (3/1091) 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'
in dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş'-
m vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1090) 

6. — Mazereti dolayısıyle yurt dışına 
giden Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısı Nizamettin Erkmen'in mezun sayılma
sı ve dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve 
Başlbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı 
1. Hakkı Tefcinel'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1092) 

7. — Ölüm cezasına hükümlü Musa Ak-
kuş'un mahkûmiyet dosyasının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1093) 

8. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'-
ın, (2/865) esas numarada kayıtlı; «Zon-
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Sayfa 
gu'ldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 46 
arkadaşının, Cumhuriyetin Ellinci yılı Af 
kanunu teklifi» nin, İçtüzüğün 36 nci mad
desine .göre gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/865,4/408) 81:90 

V. — ıGtöriişülen dişler 96 

1. — Danıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
'bâzı maddeler ve geçici maddeler eklen-
mcisne dair kanun tasarısının C. Senato
sunca değiştirilen ve M. Meclisince benim
senmeyen maddelerine dair Karma Komis
yon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi : 
1/612; O. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e ' 
2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 
133 'e lnci ek) 96:101 

2. •— Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazi
felerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrası «K» bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının Cumhuriyet 
(Senatosunca değiştirilen ve Millet Mecli
since benimsenmeyen maddeleri' hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet 
'Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon . metinleri (Millet Meclisi : 
1/365; Cumhuriyet Senatosu : 1/88) (Mil
let Meclisi S. Sayısı • 417, 417'ye 1, 2 ve 

Bayfa 
3 ncü ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 114) -lOlrHOe 

3. — Üniversite Personel kanunu ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/827) 
(S. Sayısı : 903) - 103*134 

VI. — ıSorular vte cevaplar 185 

135 A) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. —• Mardin Milletvekili Seyfi Güneş-

tan'm, İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
kadrosuzluk sebebiyle dereceleri verilme
yen memurların durumlarına dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı ve Başibakan 
Yardımcısı Nizamettin Erkmen'in yazılı 
cevalbı. (7/1586) ıl35:,136 

2. — İçel Milletvekili Turhan Özgü-
ner'in, Çukurova bölgesinde 'kuraklık 
nedeniyle alınacak tedbirlere dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Ahmet Nnsret 
Tuna'nm yazılı cevâbı. (7/1598) 

3. — Ankara Milletvekili Suna TuraP-
bir güreş vakfı kurulmasının düşünü-

136 

111 

İtip düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Gençlik ve .Spor Bakanı Celâlettin Coş-
kun'un yazılı cevabı (7/1620) 137 

4. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaptan'ın, Bizespor - Maiatyaspor futbol 
maçının başka bir sahaya alınmasına dair 
soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Celâlettin Coşkun'un yazılı cevabı. 
(7/1642) 137:138 

»>-•« - 1 * . . 

I. H_ ıGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

'Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Şevket 
Adalan ile 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Antalya Milletvekili Ha

san Akçahoğlu'nun, ödeneklerinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
(2/846), 

Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinde değişiklik yapılması, 
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bu maddeye bir fıkra ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesi (2/847) ve 

•Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm, 
da, çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tafcsit-
lendiriknesi (2/864) hakkındaki kanun teklif
lerinin, İçtüzüğün 36 neı maddesine göre, gün
deme alınmasına dair önergeleri reddolundu. 

İçel Milletvdkili Çetin Yılmaz'm, temel tü
ketim maddelerinde ekonominin istem ve sunu 
kuralları dışı yaratılan darlığın karaborsanın 
nedenlerini ve çözüm yollarını saptamak (8/65), 

Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
•tepe ile Hayrettin Uysal'm, pancar üreticisine 
daha iyi hayat şartları hazırlayabilmek için 
Hükümete bu konuda yol göstermek (8/66) 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
birer genel görüşme açılmasına ; 

iAnkara Milletvekili Suna Tur al ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Atatürk Orman 
Çiftliği arazisinden yapılan satışların, Atatürk'
ün arzu ve kastına uygun olup olmadığını sap
tamak (10/123) 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
profesyonel futbolumuzdaki kötü gelişmeleri 
önlemek ve mevcut haksızlıkları araştırıp gere
ken tedbirleri almaik (10/124) amaeıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca birer Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu ve gereğinin yapıla
cağı bildirildi. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 
sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arka
daşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı orman köylerini kalkındırma 
fonu teşkili ile orman köyleri kalkındırma koo

peratifleri kurulması hakkındaki kanun teklifi 
üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/583, 2/572. 2/515) ; (<S. Sa
yısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 3 ncü ek) nun 
öncelikle görüşülmesi kabul edildi. Yapılan gö
rüşmelerden sonra, kanun teklifinde Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklerden bâzı
larının benimsenmesine ve bâzılarının da be-
nimsenmemesine dair olan 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu onaylandı ve benimsenmeyen 
maddelerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi ilgili komisyonlarından seçilecek 7'şer 
üyeden kurulu bir Karma Komisyonda görüşül
mesi kabul olundu. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin de
ğiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/788) (S. Sa
yısı : 887) ve 

Millet Meclisi İdare Âmirleri Bilecik Millet
vekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili İz
zet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklifi 
(2/868) (S. Sayısı : 901) nin öncelik vc ivedi
likle görüşülmeleri onaylanarak maddeleri ve 
tümleri kabul olundu. 

Üniversite personel kanunu tasarısı (1/827) 
(S. Sayısı : 903) nııı öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi onaylanarak tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlandı ve maddelere geçilmesi kabul 
olundu. 

18 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,02'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Bilecik 

N ermin Neftçi • Sadi Bin ay 
Kâtip 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar i kanun tasarısı (1/855) (Bütçe Karma Komisyo-
1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) nuna) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında | 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

— 73 — 



M. Meclisi B : 128 18 . 6 . 1973 O : 1 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/856) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 2 sayılı kanun hükmünde Kararname ile 
değiştirilen 17'8 nci maddesinin son fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun hükmünde karar
name (1/857) (Plân Komisyonuna) 

Teklifler 
4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-

lu ile Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Ku
raklıktan zarar gören bölgelere yapılacak yar
dım hakkında kanun teiklifi (2/910) (içişleri, 
İmar ve İskân, Tari'm ve Plân komisyonlarına) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ile Er
zurum Milletvekili Saıbahattlin Aras'ın, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
'maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/911) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/912) (Çalışma ve Plân komisyon
larına) 

Raporlar 
7. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/799) (S. Sa
yısı : 910) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) 
(GÜNDEME) 

8. — 2559 sayılı Polis ve Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Anayasa, Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (1/629) (;S. Sayısı : 912) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

9. — Kimlik bildirme kanunu tasarısı ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/711) 
(İS. Sayısı : 913) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1973) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma saıalti : 16,00 

(BAŞKAN : (BajşteamveMai KaMa'Gökçe 

(KÂTİPLER : Şevket Doğam (Kaysari), Mulbiittiaı Sayını (Gaziantep) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 128 nci Bir- lesimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. Üç sayın üye gündem dışı 

söz istemiş bulunmaktadır, çok kısa olmak kay-

diyle karşılayacağım. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ CTENEL KURULA SUNUŞLARI 

(BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
mak suretiyle yoklamaya katılmalarını rica 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. ı— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Ordu (bölgesinde vukubulan sel âfeti hakkında 
gündem dışı demeci \ve Bayındırlık Bakanı Nu
rettin Ok'un cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu, Ordu 
bölgesinde vukubulan büyük sel âfeti dolayı-
siyle gündem dışı söz istemiş bulunuyorsunuz. 
Buyuurnuz efendim. 
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ATA TOFALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın 'milletvekilleri; 

14 Haziran 1973 'günü Ordu ilinin Fatsa il
çesinin etrafında 'bulunan Elekçi ve Bolaman 
ırmaklarının taşmasiyle bu mevkiin yüz metre 
açıklığında Ibulunan sahil yolunun .geçidini sağ
layan iki tane (betonarme köprü tamamen yıkıl
mış ve ulaşım beş gündür kesilmiştir. Trab
zon istikametine 'gitmekte olan binlerce araba
nın yolcuları Fatsa'da Balıkçı limanından mo
torlara Ibinmek suretiyle Bolaman .bucağına git
mekte ve oradan yollarına başka bir vesaite bi
nerek devam etmektedirler. 

iSelin igelmiş olduğu (bölgeler içerisinde, bil
hassa Fatsa'nın Çatak 'bölgesi, Aybastı bölgesi, 
Kortgan, Kumru kazaları ve Oölköy kesiminin 
de 'bir kısmı ağır şekilde hasara uğramış ve 
köylü vatandaşlarımızın mahsulleri ve fındık 
ürünleri tamamen zarara uğramış 'bulunmakta
dır. 

Alınan tedbirler arasında Ibu kadar büyük 
bir hasar olan bir yere ancak, 50 000 lira 'gibi 
cüzi (bir para gönderilmiş, 3 - 5 ton şeker, 
5 - 10 ton da buyday unu gönderilmek suretiy
le iktifa edilmiştir. Beş ;günden beri binlerce 
insan igeçit arama!k ve yoluna devam etmek için 
vesait peşinde 'bocalamaktadır. Mevcut Kara
yollarının vasıtaları sanki normal bir ekip içe-
risindeymiş gibi küçük tedbirlerle, bir iki kırık 
dozerle eski köprüleri onarmanın peşindedirler. 
Bundan kırk sene evvel yapılan ve Fatsa'nın iç 
kısımlarında 10 kilometre içerisinden dolaşılan 
eski köprülerin güzergâhını zamanla halk yağ
ma etmiş, eski yolu tarla haline getirmiştir. Hü-
ikümet, yağma edilen yerlerdeki eski yolu aç
makta dahi acz içinde kalmıştır. Bolaman Irma
ğının eski köprüsünün 'başları müşkülâtla tamir 
edilmiş, 'bu sefer ileri gidildiğinde eski yol or
tada yoktur, her taraf tarla olmuştur, 'bunu 
dahi açmak için büyük müşkülâtla karşılaşıl
mıştır. 

İlçenin, Fatsa ilçesiyle, Kumru ilçesi ara
sında hasara uğrayan köprünün ayağına sadece 
ayak iltisak yığma kısmını sel götürdüğü halde 
iki üç dozer vermek suretiyle hir günde yapı
lacak işi, Karayolları beş günde yapmamış ve 
beş ^gündür :geçit verilememiştir. 

Hükümetin bu durumu derhal ele alarak 
mahallinde 'gereken tedbirlerin • alınmasını rica 
ediyorum arkadaşlarım. 

— 75 
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Binlerce vesait yolda beklemektedir, giden 
yardımlar kifayetsizin*. Fatsa'nın, Korgan'm, 
iKumru'nun, Aybastı'nın ve Gölköy'ün esas sel 
yatakları olan 'bölgelerinden henüz kesin bir 
haber de alınamamıştır. 

Bu hususların da tespitini, âcil yardımların 
'biran evvel gönderilmesini ve ıgeçitin sağlan
masını Hükümetten rica ediyorum. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — iSayın Ahmet Buldanlı, Anka

ra'da Sbir tiyatroda oynanmakta olan ıgayri ah
lâki (bir eser hakkında. 

BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) —• iSayın Başkan, cevap vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — ıSaym Buldanlı bir dakikanızı 
rica edeceğim. Lütfederseniz, çok özür dilerim. 

Buyurunuz İSayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) •— iSayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Ordu Milletvekili ıSaym Topaloğlu tara
fından biraz önce 'belirtilmiş Ibulunan konuya 
cevap sunmak istiyorum. 

Hakikaten ıbir âfet şeklinde tezahür eden 
ve »gerek teşkilâtımızı, gerek Bakanlığımı ve 
gerekse orada yaşayan bütün vatandaşlarımı 
büyük çapta üzüntüye sevkeden bir âfet vücut 
bulmuş ve bundan hepimiz bütün milletçe mü
teessir olmuş bulunuyoruz. 

14 . 6 . 1973 günü ıgece saat 0'3,O0'te şid
detli yağışlar sonunda meydana gelen büyük 
sel âfeti dolayısıyle Fatsa'nın doğusundaki Bo
laman çayı üzerindeki 123,5 metre uzunluğun
daki köprü 3 ıgözü ile ve (batısındaki '90 metre 
uzunluğundaki Elekçi köprüsü tanıamiyl-e maa
lesef yıkılmış bulunmaktadır. Ayrıca Ünye -
Niksar yolunun Niksar - Akkuş arası, Fatsa -
Ayhastı ve Fatsa - Kumru yolları heyelan ve 
yukarıdan /gelen çok büyük çapta , teressulbat 
selbebiyle kapanmıştır. 

Haber 'bölgeye, Karayolları bölge müdürlü-» 
güne ilk ulaştığı andan itübaren fevkalalde sü
ratli hareket edilmiş ve gerekli tedbirlerin alın
masına süratle başlanmış, 15 . 6 . 1973 günü 
Cuma sahanına 'kadar esM Devlet yolu üzerin-« 
deki e'ski Bolaman köprüsünden takriben 12 ki
lometrelik hir servis yolu açılarak Fatsa - Or
du irtibatı sağlanmış bulunmaktadır. 
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Olayın vaeut bulduğu andan itibaren gerek 
Karayolları bölge müdürü tüm ekibi ile ve ge-
rekSc merkezde bulunan Karayolları fen heye
ti başkanı olay mahalline gitmişler ve mesele-
]er'i mahallinde bizzat incelemişleridir. Onu ta
kiben Karayolları Genel Müdürü hadis'enin üze
rine, bizzat mahalline gitmek suretiyle 'eğilmiş 
ive orada 'sürdürülen çatışmaları 'mahallinde biz-
ızat izlemek suretiyle alınacak tedbirleri de biz
zat tali'maten ilgililere vermiş bulunmaktadır. 

/12 (kilometrelik bu servis yolu açılmak su
retiyle Fatsa - Ordu irtibatı sağlandıktan son
ra, tekrar 'meselelerini üzerine eğilinmiş bulun
maktadır. Ancak, 'bu açılmış servis yolu çok dar 
bulunduğu cihetle tek vasıtanın geçmesine mü
sait olması sebebiyle münavebeli bir gteçiş sağı 
lan ması düşünülmüş ve vilâyetçe ve Fatsa kay
makamının bilhassa büyük gayretle çalışmasıy
la meseleler daha süratle halledilmek cihetine 
gidilmektedir., 

Biraz önce hadisenin raporunu aldıktan son
ra, Sayın İçişleri Bakanı ile de meseleyi görüş
tüm. Bu dar yoldan münavebeli geçişi sağlamak 
amacıyla telsizli trafik arabalarının yolun 2 ba
şında nöbet tutması ve telsizle karşılıklı anlaş-
malk suretiyle vasıtaların yoklan geçmesinin 
sağlanması mümkün olacaktır. Sayım İçişleri 
Bakanı bu hususu temin edeceğini b'eyan etmiş
tir. 

Elekçi deresinde ise, yine eski Devlet yolu 
üzerinde olup bir güzü yıkılmış olan 'eski köp
rünün yıkılan gözü imla edilmek suretiyle dol
durulmak suretiyle bu akşama kadar geçit sağ
lanmış olacaktır. Bu köprü içinde takriben 5,5 
kilometrelik öslki yol ıslah edilmiş bulunmakta-ı 
dır. 

Ayrıca yıkılan anayol Elekçi köprüsünün 
hemen memba tarafında rampa ve servis yolu 
yapılmak suretiyle su seviyesi düşmüş olan 
Elekçi deresi içinden geçilmesi' olanağı da Sağ" 
lanmış bulunmaktadır. Bu âcil geçit fennen, tek-
nikman hemen alınması gereken bu tedbirin 
akabinde Bolaman çayında yıkılan köprünün! 
3ÖÖ metre memba tarafındaki eski ve yıkık bir 
köprü onarılmak suretiyle 15 gün içinde trafi-
ğ'e açdacaktır. Bu suretle trafiğin 12 kilomet
relik bir dar servis yolundan geçmesine lüzum 
kalmayacaktır. 

Elekçi deresinde yıkılan lanaköprünün he
men memba tarafında geçiti bir köprü en Seri 

usullerle, fennin gerektirdiği en son uygulama
yı bizzat sağlamak üzere 1 ay zarfında servise 
açılacak hale getirilecektir. Bunun daiha önce
si fennen, teknikman mümkün görülmemekte
dir. 1 ay iç'erisinde hu köprü inşallah servise 
açılacaJktır. 

Anaköprüler ise; birisi 123,5 metre gibi bü
yük bir köprü, diğeri ise 90 metre uzunluğun
da bir büyük köprü olduğu cihetle üzerindeki 
çalışmalar takdir edersiniz ki, muayyen bir sü
reyi alacaktır ve bugün yapmış olduğumuz top
lantıda bu 123,5 metrelik köprü ve 90 metrelik 
köprünün 'bu yıl içinde mevsim sonuna kadar, 
inşaat mevsiminin bitimine kadar orada geçişe 
elverişli bir halde yeniden •tahakkuk ettirilmesi 
imfkânları düşünülmüştür ve tahmin «diyorum 
ki, inşallah bu 123,5 metre ve 90 metrelik köp
rüler üzerinden geçilecek halde demontaibl, ye
niden kurulması imkânı sağlanacaktır., 

Kapanan yollardan Akkuş - Niksar arası dün 
akşama doğru açılmış 'bulunmaktadır. Fatsa -
Aybastı yolu ise alınmış olan çok seri tedJbir-
ler ve üzerinde mevcut, o ıbölge civarında ne 
kadar makine varsa kullanılmak suretiyle 3 gün 
içinde; Fatsa - Ayb'asitı bu akşama kadar açı-. 
lacaktır, Fatsa - Kumru yolu ise 3 gün içinde 
vatandaşın geçmesine müsait bir hale getirile
cektir. 

Hadisenin ilk duyulduğu andan itibaren ge
rek bölge teşkilâtım, gerekse merkezde bulu
nan Karayolları teşkilâtımın köprüler Fen He
yeti Müdürü ve onu 'takiben de bizzat genel 
müdür vaka mahallinde meseleleri «bizzat mü-
şahade etmişler ve alınması gereken âcil ted
birleri almışlardır. 

Uzun vadeli ve bir zaman içerisinde halle
dilmesi gereken işleri ise fennin, tekniğin, im
kânları dahilinde süratle alacağız ve !bu âfetin 
insanlığın 'elinde olmayan 've ne za'man, ne şe
kilde, nereden geleceği belli olmayan ve daima 
vatanımızda hiçbir zaman almasını temenni öt
mediğimiz bu âfetin kendi çalışmalarım meya-
nmda vücut bulan sıîkıntılarınıi süratle gider-
ımek amacındayız. Aslında yapmış olduğumuz 
hizmetler ve yapmakta olduğumuz hizmetler 'bı
rakınız âfetlerin izlerini silmeyi,, hiç ortada bir-
sıkıntı yok iken dahi, daha rahat, daha imlkânlı, 

— 76 — 



M. Meclisi B : 128 

daha mutlu günler yaşayabilmemiz için olanak- I 
l an sağlamaya matuftur. Büyük milletimize 
'mevcut imkânları dahi daha geliştirmek ve da
ha genişlenmek için hizmet sunuyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Ankara'da bir tiyatroda oynanmakta olan gayri-
ahlâkı bir eser hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Ankara'da Ner-
;giz Sinemasında bir özel tiyatro topluluğu (bin 
temsil vermektedir. Bu temsili görmenizi tav
siye ederim. 

Türkiye'de bugüne kadar 'edebane bir eserin 
nasıl temsil edildiğini, halkın ahlâkı, örf ve ade
t i ve dini ile nasıl alay edildiğini, bunun mü
şahhas misallerini 'bu tiyajtronun artisleri ver
mekte ve maşallah 'edepsizliği afişe dökmekte
dirler. 

Ankara gibi bir Başlkentte örfî idareye rağ
men, zabıtanın, örfî idare makamlarının böyle 
(bir eseri görmemesi ve 'bunun oynanmasına mü
saade etmesi insanın karihasını, insanın haya
lini dahi aşan bir neticedir. 

iHom'o'seksüaliteyi teşhiri, sadizmi, edepsizli
ği alenen teşhir eden bu tiyatronun oynatılma^ 
/sı Tütfk örf ve adetine, ahlâkına mugayirdir; 
ibunu müsamaha il'e karşılamak da, en az bu 
pyunu 'oynayan tiyatro kadar vatandaşları ızrar 
etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; eskiden Darûlbe-
dayi sahneleri üzerinde «dair'eİ edep»1 tabiri var
idi; yani insanı sanayii nefise bakımından do
yuran, 'en güzel Türkçeyi konuşan, ahlâk ve fa-
izilet Ibakımmdan doyuran, güzel Türkçemizin 
telaffuzunu gösteren 'bir tiyatro meîktebi vardı. 
Bugün maalesef 'bilhassa özel tiyatrolar tahmin 
ediyorum solun tesiri altında, Türk'ün ahlâkına 
kastedici hir mecaraya girmişlerdir. 

Bu durumu örfî idare makamlarına, imzasız: 
Ideğil, imzamla ihbar ediyorum. Bâzı şahsiyet
lerin 'kulağı çınlasın, imzasız değil, imzamla ih-
ibar ediyorum. Lütfen, Nergiz iStinemasmda tem-
ısil edilmekte olan bu tiyatroyu görsünler ve 
Türkiye'de «aşırı sol» denen koyu komünizmin 
nereye kadar tecavüz ettiğini, Türk'ü nasıl yere j 
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vurmak için hangi çarelere başvurduğunu gör--
menin ızdırabmı onlar da en az benim kadar 
duyacaklardır. * • 

Bunu, sırf gözleri ömünde çöpü görmeyen, 
merteği görmeyen, koskoca davayı görmeyen 
/bir ilgiliyi, Valisinden Örfî İdare Kumandanına 
kadar bütün ilgilileri uyarmak için söz aldım. 

Teşe/kkür ederim. 

3. — Kayseri Milletvekili M. Şevket Doğan' 
in, Kayseri ilinin bâzı sorunlarına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — 'Sayın Şevket Doğan, Kayseri 
illinin bâzı nı'eselelerini dile getinmek için söz 
istemiş bulunuyorsunuz, buyurun. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Kayseri'nin bâzı meselelerine ve bir de şah
sımla ilgili bir konuya değineceğim. 

Kayseri'de üniversite konusu • 
Eski Milllî Eğitim Bakanımız Sayın Özbek' 

in 4 üniversitenin kurulacağını müjdeleyen be
yanatı üzerine ben de 7 Mart 1973'te Yüksek 
Meclisimizde yaptığım müdellel bir konuşma
da : 

2,5 milyon + 65 bin metrekarelik üniversi
te sahasının hazır olduğunu; 

Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin 5 yıldır 
cismen Ankara'da, ismen Kayserimle bulundu
ğunu ; 

Bir Yüksek İslâm Enstitümüzün mevcudi
yetini ; 

Ayrıca meşhur Talaş Amerikan Kolejinin 
bomboş harahiyeti terk edildiğini; 

Halkın üniversite kuruluşuna yardım için 
hazır olup, hâmiyetperver bir hemşehrimizin 
elinde 15 milyonluk çekle beklediğini; 

610 binlik nüfusun 27 bini orta - lise olmak 
üzere 130 binimin öğrenci olduğunu bildirmiş; 
ıbuna istinaden. Kayseri'de bir Erciyes Üniver-
sitesüniın kurulmasının zaruretinden bahisle : 

İktisat ve ticaret, mimarlık, kimya fakülte 
veya akademilerinin kurulmasını; 

Ayrıca, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin 
ataletten kurtarılmasını sayın ilgililerden rica 
etmiştim. 

Vakıa 1973 programı yatırım projeleri me-
yanmda Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 
içim 3 milyon lira ayrılmıştır. Ancak, çalışmalar 
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yavaş gitmekte olup, hıztodırüınıası ve bir üni
versite halto&e tesis ve teışifelLilni süratle istiyor 
ruz. 

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Orhan Den
giz de bir beyanında aralarında Kayserinin de 
bulunduğu 8 ilde üniversitenin, kurulacağını 
. müjdelemişti. 

Bu ımeyamda 3 ilde üniversite kurulmasına 
dair tasarının Eğitim Komisyonunda Bütçe 
Plân Komisyonuna intikal ettiğini Türkiye'miz 
bakımından büyük bîr memnuniyet ve iftihar
la ve fakat bu işe ait bütün uygun şartla-
riyle yıllardır bekleyen Kayseri'miz yönünden 
de biraz üzüntü ve sabırsızlıkla karşıladığımızı 
belirtmek isterim. Durumu gerçekçi bir halk 
mantığıyle değerlendirirsek: 

Yağ, şeker, un hepsi hazır, o halde Kayse-
rü Üniversitesinin helvasını yapacak usta nere
de? 

Binaenaleyh, bütün bu arz ve izah edilen 
olaylar, beyanlar karşısında sayın Bakana 2 
suali soruyor ve tatminkâr olumlu cevaplarını 
sayıgıyle rica ediyorum : 

1. Henüz bir fakültesi bulunan Kayseri 
Üniversitesi kesin olarak ne zaman ikmal edile
cektir? 

2. Bu konudaki çalışmalar ne safhada bu
lunmaktadır? 

Kayseri'de kömür problemi : 

Kayseri, geniş çevreli bir ticaret, endüstri 
ve kültür merkezidir. Şehir, kasaba ve köy
lerimde kışları dondurucu bir kara iklimi hü-
simde tepesi karlı olan Erciyas Dağının etek
lerinde kışları dindurucu bîr kara iklimi hü
küm sürmektedir. Bu bakımdan vatandaşla
rın okulların ve muhtelif müesseselerin ısın
ması; endüstri sektörünün kullanması için 
kömüre şiddetle ihtiyaç bulunmakta; bu ise 
kış mevsiminde dayanılmaz bir felâket halmi 
almaktadır. Çünkü: 

.1. Kömür Kayseri'ye yeter miktarda ve
rilmemekte, verilenler ise zaamamnda ıaakle-
ddleımemıektedir. 

2. Ayrıca, kömür mutemetieri ciddî bir 
tutum ve hakkaniyetle kömür satışlarını yap
mamaktadırlar. Vatandaşa noksan tartıyla, 
kömür verildiği defalarca belediye tarafiödain 
tespit ve tecziye edilmiştir. 

3. Birtakım kimselere fazla miktarda kö
mür ve-rilereik asıl istihkak sahipleri mağdur 
edilmektedirler. Ayrıca, kaza ve kasabalar
daki halka ve dairelere ihtiyaç ve nüfusla 
orantılı eşitlikle kömür verilmemektedir. 

4. Vagon ve kamyon gibi çeşitli 'araçlar
la nakliyat. sebebiyle bir kısım vatandaşa va
gonla geldi diye daha ucuza; diğer bir kısmı
na ise kamyonla geldi diye iki misli fiyata 
kömür satılmakta ve halkımızın zaruret hali 
istismar edilmektedir. 

5. Bilhassa kazalardaki ve kasabalardaki 
fakir halkın ve dar imkâmlı dairelerin kömür 
bedellerini aylarca evvel yatırıp bloke ettir
dikleri halde, maalesef kömürleri çok geç ve
ya çok az verilmekte veya hiç verilmemekte!-
dir. 

6. Arz ettiğim organizasyon bozukluğu
nun sonucu olarak, kömür karaborsaya düş
mekte ve ayrıca çeşitli ve mesnetsiz rüşvet 
dedikodularının dolaştığı bizzat bize intikal 
eden şikâyetler ve müşahadelerimiz arasında
dır. 

Binaenaleyh, K a y s e r d e yıllardır süregelen 
bu kömür keşmekeşinin ve ıstırabının dindiril-
ımesi hususunda Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanına müspet icraatla cevaplandı
racağı ümidiyle ilci sual arz ediyorum : 

1. Demiryolu güzergâhımda olan Kayseri'' 
de kömürün em asgarî ve intizamda kısmen 
sağlanabilmesi ojçin .alınacak tedbirler neler
dir? 

2. Kayseri Vilâyeti ile Belediyesinin de 
tesisinde her türlü yardımı göstereceğine şüp
he olmayan ve 'geç kalınan bir kömür tevzi' bü
rosu ne zaman kuruulacaktır? 

Kayseri'de tiyarto meselesi : 

Sayın milletvekilleri; beş ay sonra Cumhu
riyetimizin 50 noi yılını kutlayacağız. 1923 ile 
1973 Türkiye 'si mukayese edildiği zamıan Bü
yük Atanın öncülüğüyle kurulan Cumhuriyetin 
memleketimize ve Ulusumuza büyük eserler, 
değerler ve imkânlar kazandırdığını iftiharla 
görürüz. 

Fakat, bâzı 'konularda ve bilhassa kültürel 
ve manevî yönlerden biraz yaya kaldığımızı 
üzülerek itiraf zorundayım. 
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Bu meyanda vatandaşlarımızın foüyük ço
ğunluğu birtakım sanat ve fikir 'hareketlerin
den uzak ve habersizdirler. 

Kayseri'de 650 koltuklu, modern dekoras
yona sahip ve Belediye Özel İdare ve halkın 
4*5 milyon lira katkısı olan ibüyük (bir tiyatro 
binası vardır. Fakat amaca uygun ciddî bir sta
tü ve faaliyete kavuşturulmadığı, Devlet Tiyat
rosunun ilgisinden uzak olduğu için Vilâyetle -
Kayseri Tiyatro Kurma ve Yaşatma Derneği 
arasında bir ihtilâf konusu olup, halkın elinden 
alınarak kiraya verilmek istenmektedir. 

Iİ972 bütçe görüşmelerinde devrin ilgili iSa-
yın Bakanına hu konuya dair arz ettiğim soru 
maalesef malî imkânların darlığı; sanatçı ve 
teknik eleman kadrosunun azlığı nedenleriyle 
olumsuz şekilde cevaplandırılmış, ve halen Par
lâmentoda bulunan .bölge tiyatroları tasarısı
nın kanunlaşması halinde Kayseri Tiyatrosu
nun 1 nei sırada yer alacağı bildirilmişti. 

iSayın arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 nci 
yılındayız. Daha hâlâ 2 - 3 şehirden dışarıya ti
yatroyu götürememişiz. Kayseri'nin hüyük bir 
haksızlığı ve talihsizliği vardır: İmkânlar, şart
lar en uygun şekilde hazır ve fakat 'bunları or
ganize edip ,ortaya çıkaraeak Devlet eli daima 
ondan uzaktır! 

Acaba çok lüks ve masraflı tiyatrolar, bale
ler, operalar, konserler ve ıhenzeri gösterilen 
2 - 3 ışehrin inhisarından kurtarılamayacak mı
dır? Adı «Devlet Tiyatrosu» olan ve vatandaş
larımın vergilerinden fo eslenen bu aristokrat 
kuruluş 'büyük şehirlerdeki çeşitli zevata çoğu 
ikereler bedava geceler ve galalar tertipleyece
ğine Ibiraz da Anadolu'ya ve onun mazlum in
sanına lütfen hizmete tenezzül buyursunlar. 

Korkmasınlar, Anadolu insanı anlayışlı, maz
but ve yüksek karakterli, kültüre ve sanata kar
şı duygulu ve aynı zamanda ona hasrettirler. 

Şunu kesinlikle belirteyim ki, 2 - 3 büyük 
şehirde zarar eden ve millet hütçesinden bes
lenen bu aristokrat kuruluşlar; Anadolu'ya de
ğer verir, ona yönelirlerse zararlarını kârla ka
patır ve sanata karşı vefalı, saygılı nezih ibir 
kitlenin /bulunduğunu da lütfen iğrenmiş- olur
lar! 

Binaenaleyh, Kültür Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu saym Başbakanlıktan; kavlen de
ğil, fiilen ve icraatla cevaplandırılacağı ümid 
ve temennisiyle 2 sual soruyorum: 

1) Hiç olmazsa ayda 2 defa Devlet Tiyat
rosunun halkça tutulmayan - taibiri mazur (gö
rünüz - kıvır, zıvır değil; ciddî ve değer taşı
yan tiyatro, bale, opera, konser veya gösterile
rinin sahnelenmesi Kayseri'de yapılacak mıdır! 
Cevaibmızda lütfen evvelki faaliyetlerden bah
setmeyiniz, zira sosyal hayatı Anadolu'ya gö
türecek kuruluşlardan olan Devlet Tiyatrosu 
bir müddet Kayseri'de başarısız ve kasıtlı bir 
iki eseri sahneleyerek halikı oyalamış ve seyirci 
yok bahanesiyle faaliyetim tatil etmiştir. 

2) Tutarlı eserlerin oynanması halmde Ti
yatronun zarar değil, kâr edeceğini taahhüde 
Kayseri olarak hazır olduğumuzu sayın ilgili
ler (biliyorlar mı ? 

tneesu'da sel baskını; 
Şirin ve o kadar da talihsiz İncesu ilçe mer

kezimiz 1971'den bu yana, 3 yılda 5 defa sel 
ıbaskını geçirmiş ve 50 milyon zarara uğramış
tır. Ayrıca Subaşı da âfete uğrayan köylerimiz-
dendir. 

Bir hafta evvel 11 . 6 . 1973 Pazartesi gü
nü tekrar ve hu defa saniyede 200 M3 lük ol
mak üzere en hüyük sel afetiyle karşılaşmış; 
evler, camiler, lokullar ve ibâzı işyerleri hasar 
görmüş; vadi boyundaki bağ, bostan, tarla ve 
ağaçlar ile şehrin su şdbekesi ve evvelce yapı
lan su kanallariyle, ibir 'köprü tahribe uğramış; 
3,5 saat devam eden âfetin gündüz husule gel
mesi ve ilgililerce derhal tedbir alınması sebe
biyle. Allah'a şükür can kayhımız olmamıştır. 
İncesulu hemşehrilerimiz can ve mal emniyetin
den mahrum bir şekilde ıstırapla çırpınmakta
dırlar. 

Yıllardır halk ve o memleketin temsilcileri 
olarak kesin tedbirlerin alınması için uğraşıl
mış ; üç yıl evvel gelen sel âfeti dolayısıyle yine 
Yüce Meclisimizde hir konuşma yapmış, işin 
vahametini kesinlikle belirtmiştim. O günden 
hu yana bâzı etütler, su kanalları ve köprüler 
yapılmışsa da, maalesef yetersizlikleri son âfet
te hütün acılığı ve açıklığı ile ortaya çıkmış
tır. Çünkü yapılan feyezan hesapları bilimsel 
ölçülere istinaden 600 yıllık bir zamanı kapsa
makta ise de üzülerek belirteyim ki, üç yılda 
görülen beş âfet, 500 yıllık hesapları alt - üst 
etmiş, top attırmış/tır. Binaenaleyh, yıllardır 
devre devre şiddetini ve ıstırahmı arttırarak de
vam eden âfetin bertarafı hususunda ilgililerin 
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elele vererek icalbeden köklü ve sürekli tedbir
lere derhal tevessül Ibuyurmalarmı önemle ve 
müstacelen rica ederim. 

Bu meyanda; bina, işyeri ve ekeneklerin ha
sar tespitinin süratle yapılmasını ve zarara uğ
rayanlara Devletimizin el uzatmasını; 

iSaym Maliye Bakanından; Bölgedeki me
murların 9 aylık maaş farkları verilecek nıidir-

iSaym Çalışma Bakanından; Âfet kontenja
nından Avrupa'ya işçi gönderilecek midir? 

Bayın Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanın
dan; seli önleyecek bir ıbaraj yapılacak mıdır? 

İSaym İmar ve İskân Bakanından; dere bo
yunda iki yakanın belli Ibir mesafede iskândan 
menedilerek, balkın şehir dışında mevcut ya
kın ve uygun sahalara nakli düşünülüyor mu? 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzun ve süratli konuşmamla kıymetli sabrı

nızı istismar ettiğim için özür dilerim. Son 
olarak şahsımla ilgili Ibir konuyu affınıza sığı
narak kısaca cevaplayacağım. 

Benim de dahil olduğum İller Bankası yöne
ticilerinden (bâzıları hakkında birtakım mesnet
siz suiistimal iddiaları ortaya atılmış ve 1971 
yılı (Nisan ayında Yüce (Meclisimizde yaptığım 
konuşmada; teşriî masuniyetimizin derhal kal
dırılarak mahkemeye şevkimizi istirham etmiş
tim. Duruma İmar ve İskân Bakanlığı müfet
tişlerince el konulmuş; Şevket, Doğan'm, bir so
rumluluğu ve ilgisi 'bulunmadığı tespit, edil
miş, diğer üç yönetici ise verildikleri mahkeme
lerde, asil Türk Adliyesi'min kararlariyle beraat 
etmişlerdir. 

BAıŞKAN — İSaym Doğan mesele kapanmış
tır efendim. Lütfen 'bağlayınız. 

ŞEVOSET DOĞAN ı(Devamla) — Durumu 
böylece ıbelirtir, Büyük iMeclisimize derin te
şekkürlerimi ve üstün saygılarımı sunarım. 

4. — Vazife ile Hjurt dışına gidecek olan Ada
let Bahanı Hayri Mumcuoğlu'nun dönüşüne ka
dar, Adalet {Bakanlığına Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak'ın \vekülik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna \dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1091) 

BAŞKAN — Oumihurfoaşkanlığı tezkereleri 
vardır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun dönüşüne kadar, 
Adalet Bakanlığına Devlet Bakanı Prof. Dr. 11-
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han Öztrak'm vekillik etmesinin, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurlbaşkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. •— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Ulaştırma Bakanı Sabdhcütin Özbek'in dönüşüne 
kadar, Ulaştırma Bakanlığına Gümrük ve Tekel 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1090) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına ıgidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Prof. Dr. Sabahattin Özbek'in 
dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına Güm
rük ve Tekel Bakanı Prof. Fethi Çelikbaş'ın 
vekillik etmesinin, uygun ıgörülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Faıihi ıS. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Mazereti dolayısiyle yurt dışına giden 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nizamet-
tin Erkmen'in mezun sayılması ve dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı
na Devlet Bakanı 1. Hakkı Tekinel'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1092) 

BAŞKAN — Bir tezker'e daha var, okutuyo
rum. : 

Millet Meclisi Başkanlığına^ 
Mazereti ıdolayısiylle 12 . 6 . 1973 tarihinde 

yurt dışına giden Devlet Balkanı -Başbakan 
Yardımcısı Nizamettin Erlfemen'in mezun sayıl
ması ve dönüşüne kadar, Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı İ. Hak
kı Tekine!'in vekillik etmesinin uygun görül-
ımüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Ölüm cezasına hükümlü Musa Akkuş'un 

mahkûmiyet dosyasının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1093) 

BAŞKAN — 3/1093 esas numaralı dosyanın 
geri verilmesine dair Başlbakanbk tezkeresi 
vardır, takdim, ediyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 4 . 1973 tarihli ve 5/4-2622 sayılı 
yazımız. 

Ölüm cezasına hükümlü Musa Akkuş hak
kındaki mahkûmiyet dosyasının iadesine dair 
bu kere Adalet Bakanlığından alınan 11.6.1973 
tarihli ve 28066 sayılı ya-zınm sureti bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

8. — Denizli Mületiv&Mti Hüdai OraVın, 
(2/865) esas numarada kayıtlı; «Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit ve 46 arkadaşının, 
Cumhuriyetin Ellinci yılı Af Kanunu teklifi» 
nin, İçtüzüğün 36 net maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/865, 4/408) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Hü-
dai Oral'ın, 2/865 esas numaralı teklifin İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair bir önergesi var
ıdır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumıhuriyet Halk Partili senatör ve millet-
vekü'leri taraflından hazıdlanaın Cumhuriyetin 50 
nci yılı Af Kanunu teküMi MıMieit Meclisi Başkan
lığınca 24.4.1973 tarihinde Adalet Komisyonunda 
görüşülmek üzere gönderilmiş bulunmasına rağ
men, Adalet Komisyonu gündemine alınmadığı 
gibi Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı madde
si gereğince bir buçuk ay içinde Millet Meclisi 
Genel Kuruluna gönderilmesi gerekirken, Ko-
m'isyonun A. P. li Başikanlık Divanı tarafından 
Af Kanunu teklifinin çı'kması önlenmiş bulun-
ımalkltadır. 

Adalet Komisyonu Başkanlık Divanı üyele
rinin Af Kanunu teklifini Komiisyon gündemi
ne almamak: suretiyle, görevlerini ihmal etme
leri bir yana, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 2 
nci fıkrası ıgereğince Komisyon Başkanlık Di
vanı teklif üzerinde görüşme yapimama neden-
ilerini Genel Kurula bildinmeleri gerekirken, 
İçtüzüğün bu hükümlerini ide ihlâl etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Bir teklifin Komisyonda görüşülmesini sağ
lamak Başkanlık Divanının görevidir. Başıkian-
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İ lık Divanı kendi mensup olduğu siyasî partinin 
Af Kanunu teklifi hakkında olumsuz (görüşleri
nin etkisi altında İçtüzük hükümlerini uygula-
ıma'ktan sarfınazar edemez. Oysa, Adalet Par
tisinin Adalet Komisyonundaki Başkanlık Di
vanı üyeleri, Komisyonu kendi siyasî partile
rinin görüşlerini uygulama alanı haline getir
mekle görevlerini kötüye kullanmışlar ve İçtü
zük hüfeümHerini ihlâl etmişlerdir. 

36 ncı maddenin 3 ncü fıkrası bu gibi hal
lerde tdklifin doğrudan doğruya gündeme alın
masını Genel Kurula bırakmıştır. 

Başta Hükümet olmak üzere A. P. dışında 
siyasî partiler genel affa bâzı farklarla taraf
tar olduklarını kamuoyuna ilân etmişlerdir. 
Cumhuriyetin 50 nci yıllından sonra çıkarılacak 
af, anlamını kaybedecektir. Ulusça sosyal ve 
siyasal bir barış dönemine geçilmesine bir baş
langıç olmak üzere kamu vicdanını yansıttığı
na emin olduğumuz Genel Af teklifimizin bir 
buçuk ay geçmiş olması nedeni ile, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınmasını 
saygı ile öneririm. 

Denizli 
Hüdai Oraıl 

C. H. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde söz 
I istiyorsunuz, buyurun Sayın Oral. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Aleyhinde 
Grup adına söz istiyorum. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ben de Grup 
adına söz istiyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi C. H. P. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grubu, demokratik rejimimizin, 
geçirdiği sarsıntı ve bunalımlardan kurtularak:, 
daha sağlıklı bir ortama 'kavuşabilmesi için, 
Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünde ulusça 
soısıyal ve siyasal bir barış dönemine geçilmesi
ne başlangıç olmak üzere, hazırladığı Genel 
Af Kanunu teklifini 2Q . 4 . 1973 tarihinde Mil
let Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığı, teklifi 24.4.1973 
günü Adalet Komisyonuna göndermiştir. Ada
let Komisyonu Başikanlılk Divanı, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince, teklifi bir buçuk 

I ay içinde görüşüp Millet Meclisi Genel Kurulu-
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na göndermesi, ya da teklifi görüşüp, sonuç
landırmama nedenlerini Genel Kurula arz etme
si gereMrken, bunu yerine getirmemiştir. 

iBu nedenle; 'af teklifimizin Millet Meclisi 
Genel Kurulu Gündemine alınıp görüşülmesini 
istetmek hakkı doğmuş bulunmaktadır. Öner
gemizi bu gerekçe ile Yüce Meclise vermiş bu
lunuyoruz. Yüce Meclis, önergemizi kabul et
tiği takdirde, Genel Af Kanunu teklifi günde-
ıme alınacak ve görüşülmesi olanağı sağlanmış 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 64 ncü maddesine göre; 

«...geneli ve özel af ilânına, mahkemelerce veri
lip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilme-
ısilne karar vermek, Türkiye Büyük MMet Mecli
sinin yetkilerindendir.» Afla ilgili tekliflerini 
Hükümet; tasarı biçimi ile, partiler, Türki
ye Büyüfk Millet Meclisindeki üyeleriyle teklif 
biçiminde, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
rebilirler. Affın sadece bir Hükümet tasarru
fu olduğunu ileri sürmek yanlış bir görüştür. 
Af teklifinin yapılmasında Hükümetin imıtiyaz-
ilı bir yeri yoktur; «iadece, yapılan teklifler hak
kında Komisyon ve genel kurullarda görüşünü 
bildirir, kararlar Yüce Meclisindir. 

Kaldı iki, Başbakan Sayın Talû, Hükümet 
programı ile ilgili olarak Millet Meclisinde 
yaptığı konuşmada, tutanaklara geçen fconuş-
ımasında; «Cumhuriyetimizin 50 nci yılı gibi 
çok önemli bir devrede affın karşısına çıkmak 
isteyenlerin 'bulunacağını zannetmiyorum. Ben 
eminim ki Parlâmentomuz ve Hükümetimiz bu 
meseleye gerekli önemi verecektir.» demiştir ve 
affın, 'Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümünden ev
vel, yıl dönümüne yetişmek üzere Parlâmento
dan çikması gereğine inandığını, Hükümet 
Başkanı olarak bu kürsüden Türk kamuoyuna 
ilân etmiştir. 

Bu açıklama, Hükümetin genel affa taraf
tar olduğunu göstermektedir. Eğer Hükümet 
ortakları arasında genel affa taraftar olmayan
lar var idiyse, o zaman bunu bu kürsüden ka
muoyuna açıkça ilân etmelidirler. 

Meclisler tatile girmek üzeredir. Cumhuri
yetin 50 nci yıldönümünden sonra çılkarıilacak 
ibir affın anlamı kalmayacaktır. Genel seçim
lerden sonra çılkarılacak af vaadi, seçimlerde 
bir politik istismar konusu olabilecektir. Bu-

! güne kadar bâzı partilerimiz af konusunda 
i olumlu tutumlarını kamuoyuna açıkladıkları 

gibi, muhtelif zamanlarda âdi ve siyasî suçla
rı kapsamına alan af teklifleri, çeşitli partilere 

I mensup senatör ve milletvekilleri tarafından 
i Yüce Meclise verilmiştir. Halen ceza evlerinde 
| G5 bini aşkın-tutuklu ve hükümlü vardır. Tu

tuksuz yargılamaları devam edenlerin adedi 
bunun birkaç mislidir. 

'Milyonlarca vatandaşıımızı, halkın huzur ve 
sükûnunu, sosyal barışı yakından ilgilendiren 
genel af teklifimiz üzerine Yüce Meclisin ıeği-

! leceği inancımızı muhafaza ediyoruz. 
Değerli arkadaşlar; toplumumuzda iktisadî 

ve sosyal bakımdan meydana gelen derin deği
şiklikler, genel bir barışmayı gerekli kılmak
tadır. Bozulan kamu düzenimizi yeniden kur
mak, siyasî, ekonomik ve sosyal bozukluk ve 
bunalımların kişiler üzerindeki olumsuz etki-

; lerinin yarattığı suç işlemedeki faktörleri göz-
' önünde tutmak suretiyle sosyal faydayı sağla

mak, demokrasimizi daha iyi koşullar altında 
, işler duruma getirmek amacıyla verdiğimiz, top-
! lumumuz çıkarları bakımından alınması gerekM' 
I bir siyasî tedbir niteliğindeki genel af teklifi-
j mizin gündeme alınması lehinde oy kullanıma-
i nızı saygıyla arz ederim. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar...) 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, aleyhte buyu

run efendim. 
I A. P. GRUBU ADINA SEYRİ ÖZTÜRK 
; (Eskişehir) — Sayın Başjkan, muhterem ar-

kadaşlaram; 
Genel af kanunu çıkarılması konusu bir sü-

ı reden beri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
bir istismar ve propaganda mevzuu halinde 
talkdim edilmektedir. 

Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına konuşan Grup Sözcüsü ve Başkanve-
kili arkadaşımız, af kanunu çıkarılması husu
sunda kararlı ve ısrarlı bir görünüm gösterdi
ler burada, Ama, hemen arkalarına bakıyo
rum, kendilerinin dışında 15 arkadaşları var, 
bir de Sayın Oral, 16 kişi. Bu kadar kişi af 
kanununu çıkarma kararlılığı içinde... 

Muhterem arkadaşlarım, hemen görülüyor 
ki, konu af kanunu çıkarmak değil, seçim ön
cesinde bunun istismarını yapmak ve bundan 
bâzı neticeler elde etmek. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 
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Muhalefet partilerinin af (kanunu çıkardı
ğını gören olmamıştır; dünyanın hiçbir yerinde 
yoktur. Bizim memleketimizde de af kanunu
nu mahalefet partisinin çıkardığı bugüne (ka
dar görülmemiştir. 

HÜDAİ ORAL (Denizili) — Kanunu Mec
lis çıkarır ve Meclis ilân eder. Bu da yeni 
bir hukuk mantığı mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SEYEİ ÖZTÜRK (Devamla) — Adalet Par

tisi bugüne kadar mütaaddit aflar çıkarmıştır. 
Bunların hepsi sosyal gayeye müteveccih ka
nunlardır; zaman ve şartları, hudut ve şümu
lü tâyin edilmiştir ve buna göre kanunlar çı
karılmıştır. 

Şimdi, Hükümet kurulmuş, Hükümet pro
tokolünde ne varsa o var. Eğer böyle bir şe
yin çıkarılması lüzum ve ihtiyacı, zamanı be
lirirse hiç şüphesiz gerçekleşmesi için gerekli1 

teşebbüsü yapacak güçte parti vardır, Hükü
met vardır. 

Değerli arkadaşlarım, af konusu, derhal 
ifade edeyim, ilâhi bir tasarruftur; hattâ be
şerî, af ilâhidir. Nitekim, Yüce Meclisler bu 
konuda pek çok örnekler vermişlerdir. Ama, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Meclisin tatile 
girmesine çok kısa bir süre varken bu veya 
buna benzer pek çok tasarıları alelacele, hemen 
Meclise getirip ıbunclan bâzı neticeler elde et
mek istedikleri görülüyor. Yalnız, bu af ka
nununda başka özellikler de mevcut. 

Değerli arkadaşları/m, bu ımesele kamuoyun
da takdim edilip istismarı yapılmaya başlanın
ca nasıl bir sonuç verdi, evvelâ bunu tahlil 
edelim: 

Bir tarafta, af, bir tarafta ceza; her ikisi
nin de sosyal gayesi vardır. Cezanın gayesi ib
reti müessire olmasıdır. Affın gayesi, nedamet 
hissinin doğması, toplumda sosyal faydanın ke
sin olarak belirmesiyle görülmesi ve bir yara
nın sarılması muamelesidir. Burada ise aksi

ne, af mevzuu birinci hedefi yani cezanın mü
eyyide olma, ibreti müessire olma vasfını or
tadan kaldırmaktadır. Hangi zamanda? Anar
şik olayların en yaygın hal aldığı noktadan bu 
noktaya kadar henüz tasfiye edilmemiş dâvalar 
var, cereyan eden muameleler üzerinde ceza
nın tesirini ortadan kaldıracak bir başka tesir, 
menfî tesir icra etmektedir. 
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Böyle bir zamanda bu konunun istismar 
edilmesinde, rejim hesabına, (memleket hesa-
ıbına büyük zararlar vardır arkadaşlarım. 

İkinci konu: Aylardan beri mütemadiyen 
istismar edilen bu af meselesi1, istatistiklerle sa
bittir ki birçok suçların hızla artmasına sebep 
olmuştur. «Nasıl olsa af çıkacak, şu suçu ra
hat işlerim, falanı yaralar, filânı öldürü
rüm...» gibi âdeta suç işlemeyi teşvik eder bir 
hal almış. 

Muhterem arkadaşlarım, teşriî ıgörev ya
panlar, siyasî partiler, toplumdaki bu hassas 
noktaları çok iyi tespit etmek zorundadırlar. 
Ulu orta istismarlar yapılırsa, bundan cemi
yetimiz, Devletimiz çok zarar görür. Nitekim, 
eldöki istatistiklere göre af mevzuu ortaya 
atıldıktan sonra suç adedi büyük bir süratle 
artmıştır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ne kadar artmıştır, hangi istatistikten tespit 
ettin?.. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Büyük bir 
süratle artmıştır. 

Şimdi bunu ne yapacağız? Demek ki Cum
huriyet Halk Partisinin gücü olmadığı halde 
'ortaya getirmiş olduğu bir teklif, çıkarma gü
cü olmadığı halde siyasî maksatla ortaya at
mış olduğu bir teklif, hem anarşik olaylar ba
kımından ısllah edici değil bilâkis cezanm tesi
rini ortadan kaldırıcı tesir göstermiş, netice 
doğurmuş, diğer taraftan mahkemelerin çalış
malarında tereddütlerin hâsıl olmasına sebep 
olmuş ve bunun yanı sıra da birçok kişinin suç 
işlemesini teşvik ve teşci etmiş.' 

Hükümet Başkanının beyanına temas etti
ler. Hükümet Başkanının beyanının altında; 
«Af konusu Hükümet protokolümde mevcut 
değildir.» tarzında bir başka cümle de var. O 
beyanla şahsî beyanı bir arada mütalâa etmek 
lâzım. 

Cumhuriyet Halik Partisinin anarşik olayla
rın takip edildiği1, Sıkıyönetim şartları içinde 
malûm hâdiselerin mahkemelerde, yargı önün
de muhasebesinin yapıldığı bir devrede alela
cele bu konuyu getirip böylesine ısrardı bir tu
tum içine girmesini biz yadırgamıyoruz. Çün
kü iki ısuçlu vardır. Bir hakiki fail vardır 
(faili hakiki) suç işler. Bir de onun teşvikçisi, 
müşevviki, fer'an zi-methal olanı, fikrî suç-
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llusu vardır. Hazırlayıcısı vardır, manevî suç
luları vardır. Af teklifinin altına imza atan 
Cumlıuriyet Halik Partisi, asıl suçluları kur
tarma bahanesiyle, 'tarih, ve milletin önünde 
'kendi ımanevî suçluluğunu beraat ettirmek is-
temdktedir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Buna müsaade etmeyeceğiz. 14 Ekimde 
millet, mahkemesinde sizi muhakeme etme
den, tarih ve milletin hükmünü sizin hakkı
nızda tescil ettirmeden böyle bir şeye müsaade 
etmeyeceğiz. 

Saygılar sunarım. (A. P. •sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

AHMET DURAKOÖLU (Sivas) — Boyu
nuzun ölçüsünü alacaksınız. 

• HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen 12 Martın 
hcsaibmı venmedin. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — 12 Martın hesa
bını kim verdi, mahkemelere bak, % 99,5'u si
zin arkadaşlarınız. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaş]arım. çok rica, 
ediyorum. 

Aleyhte, Sayın Atabeyli. Affedersiniz Sa
yın Atabeyli çok özür dilerim. Lehte, aleyhte 
konuşuldu. Şimdi lehte söz vereceğim. 

Sayın Çanga... 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, daha evvel bizim vardı grup adına. 
BAŞKAN — Efendim, ıSayın Önsal da bir 

tezlk'ere göndermişlerdi. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — İşte, benim 
adıma. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz bir dakika, Sa
yın OangT, da. Sayın Çanga'nm tezkeresi idaha 
önce geldi. Ama o zaman halihazırda sunuş
lara geçmemiş bulunduğumuz için, Sayın 
Çanga'nın önergesi daha önce .gelmiş olmasına 
rağmen 'bir mâna ifade etmiyordu. Ancak tez
kere okunduktan sonra Sayın Çanga «Grup 
adına» diye seslendi. Elimdeki kâğıtta da grup 
adına söz istiyor, oradaki beyanına göre de 
söz istiyor. Herhangi bir yanlış anlama olma
sın riea ediyorum. 

Sayın Çanga, buyurun. 
O. İT. P. GRUBU ADINA SADRETTİN ÇAN

GA (Bursa) — Sayın Başkan, saygıdeğer arka
daşlarım ; 

Gönül isterdi ki, Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü münasebetiyle çıkarılan veyahutta çıka

rılması düşünülen bir af konusu Meclis kürsü
sünde geniş tartışmalara yol açmasın. Ben şimdi 
öyle düşünüyorum ki, konu burada konuşulur
ken ve hatta bu konunun aleyhinde düşünen 
veyahutta konuşan arkadaşlarımın bunu bir 
vazife telâkki ederek yaptıklarını, yürekten bu 
işe katıldıklarını zannetmiyorum. Biraz sonra 
oylanacak bu konu muhtemelen (Benden evvel 
konuşan sözcüleri, konuştukları şekilde reddini 
istiyor) belki de bu çokluk o şekilde oy kulla
nacak. Ama oyu bu şekilde kullanan arkadaş
larımız, siyasî partilerimiz ne olursa, yürekten 
ret oyu vereceğini zannetmiyorum. 

Biliyorsunuz, 47 arkadaşımızla bilikte bir 
Genel Af Kanunu teklifini Meclis Başkanlığına 
vermiştik. 21 . 4 . 1973 tarihinde Meclis Baş
kanlığına vermiş olduğumuz bu Genel Af Kanu
nu teklifi 24 . 4 . 1973 günü Meclis Başkanlığın
ca Adalet Komisyonuna sevk edilmişti. "Aradan 
bir ayı geçmiş olmasına rağmen 26 . 5 . 1973 gü
nü Meclis Başkanlığına yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere bir önerge vermiştik. Önergemizi 
verdiğimizden bugüne 16 - 17 gün geçmiş olma
sına rağmen halen bir cevap verilmiş değildir. 
Bu önergemizdeki isteğimiz şu idi: Millet Mec
lisi Başkanlığına verdiğimiz ve Meclisçe Adalet 
Komisyonuna sevk edilmiş bulunan ve bir ayı 
geçmiş olmasına rağmen hâlâ Komisyon günde
mine alınmamış "bulunan bu Genel Af Kanunu 
teklifinin akıbetinin ne olduğunu soruyorduk. 
Millet Meclisi Başkanlığı her ne sebeple ise buna 
da cevap verme zahmetini bulmamış ve bu kere 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince bu konunun 
doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine indi
rilmesi hususu Sayın Hüdai Oral arkadaşımız 
tarafından haklı olarak talep edilmişti. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Genel Af ka
nunu teklifi lalettayin bir kanun teklifi değildir. 
Meclis bir hafta sonra veyahutta ay sonunda ta
tile girecektir. Bu tatil nedeniyle, 29 Ekim günü 
de 50 nci yılını doldurmuş bulunan Cumhuriye
timiz nedeniyle çıkarılması düşünülen Af Kanu
nu ister istemez seçimler sonuna kalacaktır. Şim
di durum böyle olduğuna göre, Komisyon ele 
alınmayan, gündeme girmeyen ve 45 gün geçtik
ten sonra konuşulamayan bu önemli konunun, 
bilmiyorum çoğunluk partisinin takdiri ne şekil
de olacaktır, sözcüleri bulunan arkadaşımın ifa
de ettiği şekilde düşünürlerse muhtemelen recl-
dolunup gidecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de mil
yonlarca insanı içine alan bu konu Cumhuri
yetin 50 nei yılı münasebetiyle bugüne kadar 
hazırlıklarını yaptığımız veyahutta Cumhuriye
tin 50 nci yıldönümünü, şanına lâyık bir şekilde 
kutlamaya çalıştığımız şu günlerde eğer bu 
Meclisten çıkmazsa, bu milletin içinde büyük 
bir eksiklik olarak yer tutacaktır. 

Şimdi benden önce konuşan Sayın Öztürk ar
kadaşım, konuşmasının daha başlangıcında, 
Cumhuriyet Halle Partisinin genel af konusunu 
siyasî bir istismar «mevzuu halinde mütalâa etti. 
Şimdi sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisinin veyahutta bu kanun teklifini hazırla
yanların bu konuyu siyasî bir istismar konusu 
yaptığı başından beri düşünülemez. Sayın ço
ğunluk partisinin genel başkanının basında ge
çen beyanları ve Adalet Partisi sözcülerinin 
muhtelif vesilelerle bu konuda ifade ettikleri 
sözler, Sayın Hükümet Başkanının ve Sayın 
Adalet Bakanının söylediği sözler, şu anda dahi 
her birimizin kafası içindedir, düşüncesi içinde
dir ve gönlümüzün içindedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi siyasî affı istismar ediyorsa Cumhuriyet 
Halk Partisinin Meclisteki sayısı bellidir. Bugün 
iktidarda bulunan bir parti gerçekten genel af
fın çıkarılmasını düşünüyorsa. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Kendisi ya
par. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Bunu 
pekâlâ Meclise getirebilir ve şu önerge vesilesiyle 
burada söylenmesi icap etmeyen sözler... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Mecbur mu 
sizin teklifinize angaje olmaya 

BAŞKAN —Rica ederim Sayın Cengiz. 
iSADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Had

dizatında bu kanun teklifi eğer gündeme alı
nırsa, gündeme alındıktan sonra 'kanunun mü
zakeresinde yapılacak sözlerdir bunlar. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — O zaman parsa
yı sıiz toplarsınız. 

İSADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarımı, genel af gibi önemli bir konuda 
parsa toplamak veyahutta huna benzer birtakım 
teşhislerle, ıneclislerden çıkan kanunları şu ve
ya bu sdyasî partinin malı addetmek gibi bir dü
şünceye sahip değiliz. Mühim olan, genel af gi
bi bir önemli konunun, şu Meclisten çıkmasını 
sağlamaktır. Arkadaşım böyle Mr 'sataşmaya 

lüzum gördüğü için söylüyorum; hu Mecliste 
Af Kanununu istemeyen bir tek üye yoktur. 
Bu Mecliste, önümüzdeki' seçimlerde gddip de 
gelmeyecek olan arkadaşlarımız da vardır. Pe
kâlâ, böyle bir vazife için oyunu 'kullanmak is
teyen arkadaşlarımızın, hu duygu ve düşünce
lerine engel olmak nedendir? Bunu anlamak 
cihetteki mümkün değil. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Öztürk, Cumhu
riyet Halk Parltdsıi Grubundan, bu af kanunu 
müzakeresi yapılırken, salonda 16 kişin'in ol
duğundan bahsetti. Mesele, bu işin adetlerle 
veyahut görüntülerle ölçülmesi değildir. Şim-
dıi 220 kişilik Adalet Partisi Grubundan da şu 
anda salonda 40 - 50 kişi kadar var. (A. P. sı-
ı al a rıın dan gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Say 
say... 

ABDÜLKADİR ÖZMıEN (Mardin) — Say-
sana 200 kişi yok mu? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çok rica ederim. 
SADRETTİN ÇANGA (Devamla.) — Mesele, 

salondaki... 
BjAŞKAN — Sayın Çanga, bir dakikanızı 

rica ediyorum. 
Çok muhterem a r'ka d aklanımdan iisitıirham 

ediyorum, bil* önerge verilmiştir, hir mesele
nin görüşülmesi için. Başkanlık Divani' olarak 
Mr usul tartışması açmış bulunuyoruz İçtüzü
ğe göre. Şimdıi, 'buraya, sayın sözcüler g'elmek 
suretiyle, gruplarının fikirlerini veya şahsî 
fikirlerini izah ediyorlar. Şu halliyle, burada 
konuşan arkadaşlara (sataşma yapmak suretiy
le vakit almaya hiçbir surette lüzum yokltur. 
Çok istirham ediyorum. Bu usul yıllardır ya
pılıyor ve siizler de daha iyi bilirsiniz. 

Buyurun Sayın Çanga, 
SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarım, şayet dikkat ediyorsanız, Mec
liste siyasî gruplar olarak dağılışımız. Ne olur
sa olsun, kimseyi tahrik etmek için söylemiyo
rum; ne öyle sert, ne de 'başkalarının sataşma
sını eelbedecek bir konuşma yapmıyorum. 
Önemli olan 'bir konuyu, huzurunuzda ve Mec
lisin huzurunda say asî partftil erimiz olarak 
(Xe olursa olsun) elbirliği ile 'bir noktaya ulaş-
tıraıbilirmiyiz; bunun çarelerini söylemeye ça
lışıyorum; bütün mesele bu. Bunda da alına
cak veyahutta gocunacak bir taraf olmadığı
mı zannediyorum. 
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Af kanunu (teklifi, diğer kanun tekliflerin
den farksızdır. Bu Af Kanununu, sadece Hükü
met hasırlar veyahutta çıikarır diye bar kaide 
yoktur. Af kanunu teklifi, bir parlomanterin 
g'örevi olduğu kadar, Parlâmanto içinde grubu 
bulunan bir siyasî parti grupunun da ödevi
dir, vazifesidir. Cumburiyet Halk Partisine 
(mensup 4/7 arkadaşımız bu kanun teklifini ha
zırlayıp M'eıclis Başkanlığına vermişlerse, sa
dece bu Parlâmentoda vazife görmenin bir ge
reğini yerine 'gelinmişlerdir. Bunu da bu şekil
de telâkki ekmekte fayda vardır. 

Sayın Öztürk, bu Itelklifin acele 'olarak ha
zırlanıp Meclis gündemine verildiğini ve do-
layıstiyle seçimlerde Cumihuriyet Halik Partisi
nin bu af kanunu nedeniyle kendisine bir avan
taj sağladığımı zannediyorlar. Yanılıyorlar bu 
düşüncelerinde. Çünkü, 1'961'den bu yana bu 
Parlâmentoda vazife gören bir aıkadaışımız sı-
fatiyle ve Sayın Öztürk de o tarihten bu tarihe 
kadar bu Parlâmentoda vazife gördüğüne gö
re, bu Parlâmenltiodan af kanunlarının veya
hutta buna benzer önemli 'kanunların ne şekil
de çıkarıldığını hep beraber gördük, hep be
raber yaşadık. Dailıa uzağa gitmeye de lüzum 
yolk; taze bir örneğini vereyim:. 

Geçen ıhafta içinde, Adalet Partisi Grup Baş-
kanve'kili Sayın Naih.it Menteşe'nin Seçim Ka
nunu ile ıllgili bir kanun teklifi daha Meclis 
Başkanlığınca Genel Kurulda okunur okunmaz, 
Geçici Bir Kjomisyon teşekkül ettirildiğini ve 
bu Geçici Komisyona teklifin . sevk edildiğini 
gördük; daha beş .gün önce gördük. Şimdi, bir 
kanun teklifi için, - adı ister seçim Kanunu ol
arın, ister başka şey olsun - mutlaka çoğunluk 
partisine mensup bir milletvekilinden veya
hut da bir milletvekili topluluğundan gelecek 
de Meclis Başkanlığınca veyalıut da Meclis Ge
nel Kurulunca buna iltifat edilerek, iltimaslı bir 
muameleye tabi tutulacak demek doğru ola
maz... 

PüAFET EKER (Antalya) — İltimas değil. 
tercih; 

ıSADRMTTİN ÇANGA (Devamla) — Bu dü
şünce, hem hulkuk bakımından ısakattır ve hem 
de gördüğümüz siyasî görevler bakımından sa
kattır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Özitürk'ün Cum
huriyet Halk Partisine yapmış olduğu bir isna
dı burada cevapsız bırakmadan geçemeyeceğim. 

iBu af kanunu vesilesiyle Sayın Öztürk, anar
şistlerin aflarının da bu af kanunu teklifi için
de yer aldığını ve binaenaleyh, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, sade vatandaşın affından zi
yade anarşiisltlerin affını düşünür bir durumda 
olduğunu ifade ettiler. Bu, başından sonuna 
kadar sakat ve tamamen yanlış bir hükme var
madır. Genel af içinde, (Elbetteki suçların nevi
lerine göre bir genel af düşünüldüğüne göre) 
her çeşit suç mutlaka yerini alır; ama bu ka
nunun daha usulî müzakeresinde, gündeme alı
nıp alınmaması müzakere edilirken, arkadaşla
rımızın, genel affın gereği olan hukukî sorun
ların yerine, siyasî birtakım oyunları tercih 
etmesini doğrusu haklı bulamadık ve kendisi
ne de yakıştıramadım. Af kanunu hazırdır. 
Eğer', Adalet Partisi Grubu da istiyo.rsa ki, 
onlar da bir günde hazırlarlar ve (Takımin ede
lim, Hükümetin de esasen bu noktada bir ha-
zırbğ:ı vardır) Hükümet de isterse bu af kanu
nu teklifi yarın, öbürgün Meclis Başkanlığına 
verilir ve üç kanun teklifi binden, bir anda 
müzakere edilir. Elbelttelki, siyasî grupların 
çokluğuna veya çoğunluğuna göre bu af ka
nununun metni ilcinde yer alacak hususlar kem 
Komisyonda 'Ve hem de Genel Kurulda, tespit 
edilir; ama her halükârda, Cumhuriyetin 50 
nci yılı müna'sebeliyle çıkarılacak af kanunu 
bütün Türkiye'de, en ücra köşelerde daihi, 
gönüllerde ve düşüncelerde yer etmiş olduğu
na göre, bu kanunu bu meclislerden de çıkar
mak mümkün olur. 

Arkadaşlarım, arzım şudur : Polemik ya
pacak zaman yaklaştı. Elbetteki siyasî parti
ler siyasî çekişmelerini, siyasî (tartışmalarını, 
polemiklerini 14 Ekim seçimleri münasebetiy
le yapacaklar; ama genel af konusu, bu Par
lâmentoda, hele şu günlerde bir siyasî polemik 
konusu halinde düşünülmemelidir, mütalâa edil
memelidir. 

BAŞKAN — Sayım Çanga, iki dakikanız var 
efendim. 

SADRETTÎN ÇANGA (Devamla) — Bağ
lıyorum. 

.Değerli arkadaşlarım, özetliyorum; konu 
önemlidir. Bugün Türkiye'de hepimiz Parlâ
mento üyesi olduğumuza göre, dolaştığımız 
her yerde ve bize gelen mektuplar bu affın, 
Meclis tatilinden önce mutlaka çıkarılması is-
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tikâmcitıindedir. Şayet Adalet Partisi çokluğu, 
bunu Cumhuriyet Halk Partisinin siyasî bir is
tismar konusu haline .getirdiğimi kabul ediyor 
veyahutda bu fikrinde İsrar ediyorsa - ki, tama
men yanılıyordur - bunun hesap verilecek yeri 
seçim meydanlarıdır ve seçim zamanıdır; ama.. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Hiç me
rak etme... 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Ama, 
bir tarihî vazifeyi, bir önemli vazifeyi eğer 
şu Parlâmento olarak yerine getirmeyi düşünü
yorsak; birbirimize sataşmaktan ziyade, bir
birimize yerimizden uygunsuz lâflar atmaktan 
ziyade, hepimizi düşündüren ve hepimizi bir 
ölçüde zorluk içinde bırakacak bulunan bu ge
nel af kanunu teklifinin görüşülmesine, lüt
fen evet deyimiz ve bu kanun Cumhuriyetin 50 
ncl yıldönümünde bu Meclisin- âtufeti olarak 
yayınlansın. 

Saygılar sunarını. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — -Sayın Atabeyli, aleyhte. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri ; 

Genel Af kanun teklifinin, (Üzeninden 45 
gün geçmiş olması dolayısiyle) gündeme alın
ması konusunda verilmiş bulunan takrir üze
rinde durumu muhakeme ediyoruz. 

Bizce meselenin iki yönü var: Evvelâ bir 
şekil yönü; ondan sonra da bir esas yönü. 

Dünyanın her parlâmentosunda, iktidar 
grupları, memleketin temel meselelerinde çı
karacaklar*, yapacakları işleri, iktidarın ver-
mıiş olduğu güçle, seçim beyannamelerinde ve
ya bilhassa Hükümet programlarında tespit 
ederek bir taihhüt altına girerler ve bu tahıhü-
dün gereklerini de meclislerde yerine getirir
ler. / 

Genel af konusunda, ne Hükümetin, ne 'ikti
dar partilerinin bir taahhüdü bulunmadığı 
gibi, efkârı umumiyeye hiçbir suretle yapılmış 
bir vaatleri dahi mevcut değildir. Binaenaleyh, 
•muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi
nin getirmiş bulunduğu af teklifine Adalet 
Partisinin veya iktidar partilerinin i«Evet» de
melerini ve bu suretle onu desteklemelerini1 

'kendilerinden (beklemek tamamen yersizdir, ha
tadır ve Meclis usullerine ve teamllerfne, Ba

tı usulü Meclis teamüllerine hiçbir suretle uy
maz, aykırıdır. Yani tâbiri âmiyanesi-ile, «Yö
rük: sırtından deve kesme» sine biz müsaade et
miyoruz. 

Kanunu getirdiniz, hani siz nasıl «Gücünüz 
varsa gelin çıikarın. işte reformlar önünüzde, 
işte şu önünüzde» diyordunuz; şimdi biz de si
ze gayet açıklıkla ve Türk halkının önünde, 
«Geürsiıuiz, çıkarırsınız diyoruz 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
O lâf önce.sizden geldi, 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
Genel affa taraftar mısınız, değil misiniz, onu 
söyle ? 

BAŞKAN — Lütfen, arkadaşlarımı, lütfen. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Adalet Partisi1, hududunu, şümulünü, zamanı
nı kendisinin tespit ve .tayin edeceği bir dö
nemde, bu meseleyi düşünür ve bunu. düşünür
ken memleketin menfaatlerini, mahkûmun ve 
mağdurun menfaatlerini aynı şekilde terazi
ler; âmme yararı, kamu yaranı olup olmadığı 
n'oiktasını itina ile inceler ve zamanını da tes
pit etmek suretiyle getirir. 

Şimdi dikkat buyurulııyorsa 'muhterem üye
ler, Genel Af kanunu teklifinin zamanıı bizim 
bakımımızdan enteresandır. Hiç. şüphe yok ki, 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü önemli bir hâ
disedir. Bu hâdisede bir af düşünülebilir; ama 
zamanından önce, yani bu af kanunu teklifi 
yapılmadan daha önce bu meselenin istismarı 
vatan sathında yapılıp gelmeye başlanmuşltır. 

Biz öyle görüyoruz ki, Genel Af kanunu tek
lifi ile takibedilen esas hedef, hapisaneleri dol
durmuş bulunan adi suçlar değildir. Adi suç
lar, bu genel af teklifi içerisinde bir kamuflâf, 
bir örtüdür. Asıl hedef, siyasî suçlardır. Siya
sî suçlar ki, bugün halen muhakemeleri de
vam etmekte bulunan Devlet düşmanlarına 
aidolan duruşmaların sonucunda doğacak mah
kûmiyetlerdir. Yani asıl hedef budur. Bu he
def, genel af perdesi altında maharetle gizlen
mek istenmiştir; ama bu gizlenmeye imlkân bu
lunamaz. 

İMuhterem. üyeler, 1.960 yılından itibaren, 
Yüce 'Meclisinizden 9 tane af kanunu çıkmış
tır. 9 af kanunu ki bir hesapla 1,5 seneye bir 
af kanunu geliyor. Özel aftan bahsetmiyorum, 
genel ve hususi af olaraik dokuz af kanunu çık-
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mıştır. Bunların, hiçbirisi, suç ve suçluları1 azalt
madığı gibi bir nevi) teşvik vazıifesi de gör
müştür; nedamet hissini temin edecek, telkin 
edecek bir fonksiyonu da icra etmemiştir. 

İBu itibarla genel af teklif ederken memle
ketin bu gerçeklerini de nazaran itibara alma
ya mecburuz. Ayrıca, 'bugün 'bilhassa örfî Ma-' 
re malh'kemelerinde cereyan eden muihakeme-
ler fevkalâde önemlidir. Bu (muhakemelerin ne
ticesine 'tesir edebilecek tekliflere, 'hattâ mec
lislerimizin şu misullu müzakerelere sahne ol
masına dâhi muhalifiz. Çünkü, hâkim de, bir 
insandır; hâkim, vereceği hükümlerin netice
sinin, bir af ile ortadan kaldırılmasını, düşün
düğü takdirde, o tedbiri •kendisinin alması ci
hetine gider ki, bu, memleket için fevkalâde 
hatalı, tehlikeli birtakım neticeler doğurur. 

Bu itibarla meseleyi bir istismar, bir pole
mik konusu yapmadan, vakti merhununa ve 
kuvvet sahiplerine, yetki sahiplerine bırakmak 
yerinde «kır. Kjimiıı gücü varsa, gelip Meclis
ten af kanununu çıkaracaktır. 

Sayın Çarııga, «'Kıymetli azınlık, kıymetsiz 
çoğunluk» imajını bir ölçüde vermek istediler. 
Yani buyurun beraber çıkaralım demek iste
diler. 

Biz, sözlerimizin başında da ifade ettik, ne 
yapmak istiyorsak biz kendimiz düşünüp ya
pacağız. Sizin teklifleriniz 'istikâmetinde ha
reket tarzını hiçbir surette benimsemiyoruz. 

İBRAHİM, ÖKTEM ((Bursa) — Mecliste ço
ğunluk diktası kuruyorsunuz demektir. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Çoğunluğun diktası yoktur, çoğunluk vardır. 

AHMET SAKİP HÎÇERİMEZ (Ankara) — 
Öyle buyurdunuz. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyelim 'arkadaş
larımı. Çok rica ediyorum... 

HÜSAMETTIN ATABEYLI (Devamla) — 
Eğer bunun adına «Çoğunluk dilktası» diyorsa
nız, bunun adı dikta ise; bu böyledir. Ama Sa
yın Öktem, Batı tipi demokrasilerde, pekâlâ bi
lirisiniz, Üsleri çoğunluk halleder, rey halleder; 
bunun başka şekli yoktur. 

İBRAHİM ÖKTESM (Bursa) — Fikir esas
tır. 

BAŞKAıN — Çok rica ediyorum efendim. 
Sayın Öktem, istirham ediyorum, 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Demokratik n'izamsa reyinize güveneceksiniz, 
reyinizle meşe 1 e 1 erinizi haİledecek-siniz. 

BAŞKjA.N —• Sayın Atabeyli, siz de konuş
manıza devam ediniz efendim. Başkanlık ola
rak önlemeye çalışıyorum. 

HÜSAMETTİN ATABBYLİ (Devamla) — 
Sayın Çamga (işbirliği teklif ettiler. .Meclisimiz
de af kanunundan çok daha önemli kanunlar gö
rüşüldü, çok daha önemli teklifler kanuniye! 
keslbetti geçti. Bunların hiöbirisinde ne işbir
liğine ışalhidolduk, ne de böyle tekliflere şahit 
olduk. Şahidolmak bir yana, bilâkis engelleme
lerine muhatap öldük. Bu itibarla bu teklifin 
samimiyetine de Üt im at etmiyoruz, inanmıyo
ruz. 

Sözlerimi toparlayarak tekrar arz ediyorum. 
Sayın Öztürk'ün ifade etmiş bulunduğu husus
lara mutlak surette iştirak halindeyiz. Affını 
espri. olarak kendisine karşı olmamıza imkân 
yoktur; ama zamanını, şümulünü, hududunu, 
kamudaki faydasını Adalet Partisi kendi tak
dir ölçüleri içerisinde takdir edecek ve bunu 
ancak kendi gücü ile gerçeıkleştirme inancı ile 
Yüce Meclisin huzuruna gelecektir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)' 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna sataşıl mis
tir. 

HİLMİ BİÇER (iSinop) — Asla, katiyen 
böyle bir 'şey yok. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN —• Sayın üyeler, çok rica ediyo
rum. Lütfen... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Hüsa
mettin Ataiıeyli'nin tutanaklara geçen ko
nuşması aynen .şöyledir: «'Cumhuriyet H;alk Par
tisinin hazırladığı bu genel af tekliflinde asıl 
kaslit adi suçlar değil, Devlet düşmanlarınla ait 
suçların affıdır» (A. P. sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Çoık rica ediyorum arkadaş
lar. Çok istirham ediyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) —<Bu bir isnattır; 
İçtüzük hükümlerine göre bunu izah etmek 
için söz istiyorum efendim. 

•BAŞKAN _ Sadece bahsettiğiniz hususlar
la sınırlı kalmak kaydiyle size söz veriyorum. 
•Buyurun Sayın OraT. 
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,HİLMİ BİÇER (Sinop) — Veremezsiniz ;Sa- I 
yın Başkan. Kabul etmiyoruz. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Çanakkale) — Par
tizanca hareket ediyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, Başkanlıığa dur
madan yelinizden lâf atıyorsunuz. Çok iist'irham 
ediyorum yerinize oturunuz lütfen. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Atarım tabiî.. 
Kürsüyü, zevkinize göre kullanıyorsunuz. 

BAŞKAN; — Lehte ve aleyhte konuşan dört 
sayın üyeye de yerinizden lâf attınız Sayın 
Biçer. Çok rica ediyorum... 

MİLMİ BİÇER (Sinop) — Atarım tabiî.. 
KEİMjAL BAĞCIOÖLU (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, sataşma bunun neresinde var? 
Meclisi partizanca İdare ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Bu sizin görüşünüz (Sayın Bağ-
cıoğlu. Hayatımda tek partizan görüşü beımm-
sem!!ş insan değilim, milletvekili 'olduğum za
manda dahi. I 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Çanakkale) — Par
tizanca, I 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize lütfen, otu
runuz. O sizin kendi görüşünüz. I 

Buy urun Sayın O rai. 
OSMAN TARI (Balıkesir) — Muhterem 

'Başkan, bir dakika efendim, ses tonunuzu ayar
layın ; konuşmalarımızda lütfen siz de nazik olu
nuz, b'izden nezaketimizi istiyorsanız. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, teşekkür 
ederini efendim. ı I 

NEDİM KARAHALİL (Tekirdağ) — Teh
dit ediyorsunuz. I 

BAŞKAN — Sayın Karahalil, benim konuş
ma stilim, biraz, belki kaiba kaçtı. O 'halkım
dan sözlerimi bundan sonra biraz daha ya
vaş alacağım. IS esim biraz gür çıkıyor; kabul I 
ediyorum; evet. I 

Buyurun Sayın Oral. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAÎ ORAL 

(Denizli) — Değerli arkadaşlarını, Cumhura-
yelt Halk Partisinin Genel Af kanunu tekliffiml&ı, 
vermiş olduğumuz önerge ile gündeme alın
masını istedik; İçtüzük hükümlerinin uygu- I 
lanmasmı Yüce Meclisin takdirine sunduk ve 
bu konuşmayı yaparken de, hiçjbir partiye bir I 
sataşmada bulunmadık. Bu bir atılfettir, bu bir I 
m'eıhamet duygusunun, bu toplumdaki huzur I 
ve sükûnun ve harısın sağlanması ile dlgüM îbir I 
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konuydu; mümkün olduğu kadar arkadaşları
mıza, genel hatlariyle, bunun gündeme alın
ması zorunluluğunu ifade etmeye çalıştık. 

Talihsiz bir konuşma ile Sayın Hüsamettin 
Atabeyli, demin burada arz etmiş olduğum 
konuşmayı yaptı v'e Cumhuriyet Halk Partisi
ni, Devlet düşmanlarının affını istemekle it
ham etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu tamamen gerçek 
dışıdır; bu konu üzerinde bir iki noktaya de
ğinmek istiyorum. 

^Değerli arkadaşlarım, Parlâmentoya bugü
ne kadar, Sayın Vehbi Engiz, Sayın Celâl Kar
gılı, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Kemal Satır ve 
arkadaşları ve Sayın Abdurrahman Şeref Lâç 
arkadaşımız afla ilgili tekliflerde bulunmuş
lardır. Bu teklifler eğer Sayın Hüsamettıin Ata
beyli arkadaşımızın, «Devlet düşmanlarının af
fı isteniyor» şeklindeki görüşlerini ciddiye al
saydık ve bunun içinde 141, 142, 16:] ve 146 ııcı 
maddelerde ve suç işleyenleri Devlet düşmanı 
olarak kabul etmiş olur isek; ki, maksatları 
öyledir), değerli arkadaşlarım, hu görüşe kar
şılık olarak Sayın Adalet Partisi Grubunun mu
vafakatiyle Parlâmen'toya verilen Sayın Ab
durrahman Şeref Lâç'in kanun teklifinin bir 
maddesini size arz etmek isterim. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Çanakkale) — Sa
taşma ile ne alâkası var Sayın Başkan. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, bunu söyleyişimin sebebi şu; 
Sayın Ahdurrahman Şeref Lâç... 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Çanakkale) — Sa
taşmaya cevap vermek için kürsüye geldin, 
ona Cevap ver. 

BAŞKAN — Cevap veriyor Sayı/n Bağcıoğ-
lu, cevap veriyor. 

İHÜDAİ ORAL (Devamla) — 23 . 12 . 1968 
tarihini esas alarak... 

KEIMAL BAĞCIOÖLU (Çanakkale) — Tü
züğün hangi maddesine uygun 'Sayın Başkan? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sataşma
ya cevap verecekti.. 

BAŞKAN — Lâzımgeldiğli manian müdaha-
l»e edeceğim Sayın Bağcıoğlu. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Basın yoluy-
ie işlenmiş olan her çeşit suçlar ve Türk Ce
za Kanununun 141, 142, ve 163 neü maddelerin
de yazılı suçlar affedilmelidir.,» diyor ve ge-



M. Meclisi B : 128 

rekçCskıİ şimdi yüksek huzurunuzda arz edi
yorum. Bakınız gerekçesinde ne diyor... 

REPET BEZGİN (Çanakkale) — Muvafa
kat nerede? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Muvafakati ne
reden çıkarıyorsun ? 

IIÜDAİ ORiAL (Devamla) — Bu, «ayın Ab-
durraihman Şeref Lâç/ın, Adalet Partd&i Grup 
^başkanvekillerinin, grup yönetim kurulunun 
muvafakatiyle Meclise vermiş 'olduğu af tek
lifi. 

jKomisy onlarda. bu.. 
RLFET SEZGİN (Çanakkale) — Tarihi kaç T 
jKEMJAL BAÖCIOĞLU (Çanakkale) — Mu

vafakat nerede1? 
IIÜDAİ ORAL (Devamla) —. Bundan baş

ka, «Basın yoluyle işlenen suçların dışımda 
kalan Türk Ceza Kanununun Mİ,. 142 ve 163 
neti maddeleriyle 5816 ve 6187 sayılı kanunla
rın şümulüne giren suçların da aynı şekilde 
umumî afların dışında tutularak, millî 'mer
hametten istifade elttlirilmemiş olması, âmme 
vicdanında umumî bir huzursuzluk doğurmuş
tur.» diyor. (A. P. sıralarından «'Doğru» sesle-
Yi.) 

REFET iSEZGİN (Çanakkale) — Tarihi kaç? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım. Sayın Hüsamettin Atalbeyli'nin, Dev-
lelt .düşmanlarından kasti1 bu dse.. 

JIl*LM!l BİÇER ('Sinop) — Demagoji yap
ma, tarihini söyle. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — 141, 142 ve 
163'ü kastediyorsa, evvelâ kendi arkadaşı ile 
kendi parti bünyesinde 'bunu çözümlemeli ve 
ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisini itham 
altında tutan konuşmayı yapmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim af telditfimijzi 
incelememiş olan Sayın Hüsamettin Atabeyli; 
konuyu dej enere »etmek için, kamuoyunda 
Cumhuriyet Halk Partisi diğer suçları, genel
likle adi suçları kapsamayan ve s'aniki Dev
let düşmanlarının suçlarını affeitmek içlin bir 
teklif getirmiştir intibaını... (A. P. sıralaraıdan 
«Doğru, doğru» sesleri.) bu kürsüde vermek 
için bu konuşmayı yapıyor. Yalan. Gerçek dı
şı bir konuşma. 

HİLMİ BİÇER («Sinop) — Tarihlini söy
le 
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IIÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi, genel affın anlamının kapsamı
na girecek şekilde; adi suçları, malî suçları re 
bu arada genel olarak idam talebinin karşısın
da olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi, ge
nel affın şümulüne giren... (A. P. sıralarından 
gülüşmeler)... İdamların da müebbet hapse tah
vili ve siyasî suçların, basın suçlarının, fikir 
suçlarının affını derpiş eden ve anarşist suç
larla... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ve arkadaşları-
mız de de çık şunun içinden. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok istir
ham ediyorum arkadaşlarım. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Tethiş eylem
lerini... 

BAŞKAN — Sayın O rai, siz de bağlayınız 
efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu affın şü
mulüne, hukukî ve teknik zaruretler dışında, 
aynı anlamda ve mahiyette affın şümulüne 
sokmamak suretiyle bir teklifle huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Kamuflaj yap
ma, 'boş ver. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bımıda, Ada-
lelt Partisinin bugün oylarını almış olduğu De
mokrat Parti zamanındaki bir affın gerekçesin
den de söz etmekte fayda var. Fayda var ki, ge
nel af ne demektir, dünya kamuoyunda, hu
kukunda bununda anlatııl'ması gerekir 'bura
da. 

Bakınız, tutanak burada; Kemal Yörülkoğ-
lu Demokrat Parti milletvekili. «Arkadaşlar.. 

BAŞKAN — 'Sayın Oral, Sayın O rai bir da
kika... (A. P. sıralarından sıra kapaklarına ş'id-
detli ve sürekli vurmalar, gürültüler.) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Suç unsurla
rını net olarak görebilir misiniz?» (A. P. sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar ve gürül
tüler.) «Kati kıstas yoktur. Nihayet bu bir si
yasî suçtur. Bir fikir ve kanaat mahsulüdür.». 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral... 

IIÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu Demokrat 
Partili bir milletvekili ve ondan sonra da.. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral bir da
kikanızı rica edeceğim... (A. P. sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar ve gürültüler.) 

90 — 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hapse sokan 
insanlar... (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler ve «Yuh» sesleri.) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Size... (A. P. 
sıralarından «sesini kcssenize» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Oral, sözünüzü kesece
ğim aksi halde, lütfen. 

Çok muhterem arkadaşlarım, asabileşm'eyin, 
lütfen efendim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Nasıl asa-
oileşm'eyalim, her şeyi söylediniz. 

.BAŞKAN —• Anlatacağım efendim, anlata
cağım lütfen. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Oral, 
Sayım At-abeyli'nin «Devlet düşmanlarının affı 
isteniyor» 'beyanını, sataşma olarak gördüler 
ve sataşma (babında söz istemiştir. Aynı be
yanı sarf ettiğini fiilen... 

REFET SEZGtN (Çanakkale) —Sayın:Baş
kan, müzakere mi açtınız? 

KEM]AL BAĞC10ĞLU (Çanakkale) —Anar
şistlere af yok. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum arka
daşlarım. Eğer karşılıklı müzakere yapacak
sak, bunun yeri burası değil, burası Meclis. 
Lütfediniz, bir de kendi fikrimi söyleyeyim. 

ÖMER EKEN (Antalya) — Siz yol açtınız 
Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Şimdi, Sayın Oral, bu saflaş
maya cevap verirken, bizim getirdiğimiz ka
nunların 'emsalleri daha önceden Yüce Mec
lise verilmiş, muamele görmüş.. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 
O zaman anarşi var mı idi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum. 

REFET SEZGİN (Çanakfkale) — Fiilinizi 
ortaya koyuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sezg&n, çok istirham 
ediyorum, mugalâta ediyorsunuz, istirham ede
lim. 

•REFET SEZGİN (Çanakkale) — Her şeyi 
konuşun, ondan sonra da sadede geçiniz!.. 

BAŞKAN — Şimdi, bu bakımdan, Sayın 
Oral'ın şimdiye kadarki konuşması sadet 'içi
dir. 

Sayın Oral, rica ediyorum, sözlerinizi bağ
layınız, buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) -? Ne 
ala/kası var? 

(BAŞKAN — Tamamen sadet içi konuşuyor. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Varmı idi o za

man anarşi? 
BAŞKAN — Dört senedir Sayın Biçer sizi, 

böyle görmüyordum, ilk defa vaki oluyor bu. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, buradalki teklifleri, teker teker Adalet 
Komisyonunda ve Parlâmentoya verilen af tek
liflerini burada okursnm... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Tarihini veriniz? 

HÜDAİ ORAL (-Devamla) — Tarihlerini 
verdim. Hepsinde, sizin bugün, Devlet düşmanı 
diye nitelediğiniz kişilerin suçlarının affı yat
maktadır. Onların vermiş olduğu af, sizin arka
daşınızın vermiş olduğu af teklifinde (141 ve 
142 nci maddede) Devlet düşmanlarının affı is
tenmemiş-olacak da, siz, Kamuoyuna Cumhuri
yet Halk Partisini, burada politika yapmak için, 
Devlet düşmanlarının affını istemekle itham 
edeceksiniz. (A. P. sıralarından «Doğru, doğ
ru» sesleri.) Bunu Türk Milletine, Türk halkı
na anlatamazsınız ve onlar sizin gerçek hüviye
tinizi bütün çıplaklığı ile ortaya koyaealklar ve 
bunun hesaibmı... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın.Oral, bağlayı
nız. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Özellikle, bu
günkü huzursuz ortamın, bugünkü bozuk orta
mın meydana gelmesindeki gerçek sorumlula
rın, bir gün Türk halkının önünde hesap vere
ceklerini, ondan, Türk hakandan af dileyecek
lerini bilmeleri gerekir. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler) Siz Türk halkından af dileye
ceksiniz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından şiddet
li gürültüler, «Yuh» sesleri) C. H. P. sıraların
dan alkışlar, «Bravo» sesleri) 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Sayın Başfcan; aynı ölçüler içerisinde bize sata-
şılmıştır. 

BAŞKAN — Hangi hususta Sayın Atabey
li? 

HÜSAMETTİN A-TABEYIl (Erzincan) — 
öruıpumuza izafe edilmeyecek bir mesele üze
rinde Sayın Başkan. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Grubumu
za sataşılmış'tır efendim. 

.: (BAŞKAN — Hangi mesele Sayın Atabeyli? 
Bana madde gösteriniz. 
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SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sataşma 
var, direniyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Atabeyli, size söz vere
bilmem için, lütfederseniz... 

iSABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sataşma 
var, direniyoruz. 

iBAŞKAN — Çok istirham ediyorum beye
fendi. Usulü muaımeleyi ifa edeceğim. Eğer 
P>aşkansanız, buyurunuz yerime oturunuz, siz 
görüşünüz. 

(SABRI KESKİN (Kastamonu) — Daha sa-
- kin olunuz, efendim. 

BAŞKAN — Siz daha nezaketli konuşabilir
siniz. 

Sayın Atabeyli, size söz verebilmem için, 
hangi meseleler üzerinde, hangi sataşmayı yap
tı! a usa onu lütfeder inisiniz? 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Sayın Başkan, ben grubum adına, yani Adalet 
Partisi Grubu adına konuşurken, arkadaşımız 
oradan, Adalet Partisi Grubuna mensup 1 - 2 
arkadaşımızın vermiş olduğu teklifi öne sür
mek suretiyle grubumuzu itham ettiler. Bu nok
tadan söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Evet. Buyurunuz bu hususta 
size söz vereceğim. (A. P. sıralarından «Bravo 
Atabeyli» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, normal konuşmalar bitler, onıdan 
sonra söz Verilir. Sataşmalar yapılmış filân di
ye söz veriyorsunuz. Bu ne biçim müzakeredir? 

•BAŞKAN — Sayın Önsal, çok rica ediyo
rum. 

Arkadaşlar, (A. P. Grubuna hitaben) ne si
zin tezyif edici beyanlarınıza, ne de alkışlarını
za ihtiyacını var, lütfen, çok istirham ediyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler, «Alkışlar 
size değil» sesleri) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Alkışlar 
hatibedir. 

BAıŞKAN — Sayın Atabeyli, buyurunuz; 
beyan ettiğiniz hususlar çerçevesinde kalmak 
'kaydıyle, rica ediyorum. 

A. P. GRUBU ADINA HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Konuyu çığırından çıkararak, Meclisinizi iş
gal etmek istemiyorum. Biz, görüşmelerimizde 
meseleyi bir normal baza irca etmek istedik ve 

dedik k i ; «ıBu baz bir güçtür. Bu güce sahiıbo-
lan, bir neticeyi istihsal eder.» 

I O E N G İ Z H A N YORULMAZ (Ankara) — 
Belli. 

OBAŞKAN — Sayın Yorulmaz, çok rica edi
yorum, çjdk istirham ediyorum. Müşkülât içinde 
yönetim yaptığımı görüyorsunuz. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Gücünüz varsa, bu neticeyi itsihsal edersiniz, 
gücünüz yoksa edemezsiniz. 

tBiz, sizin af teklifinizi tahlil ederken, bu 
teklifinizi, münhasıran kanun teklifinizi ve ge
rekçelini okumak suretiyle tahlil etmedik. Bu 
teklifinizin tahlilini meydanlarda köylerde, 
kaiSaibalarda, halen yapımış olduğunuz konuşma
ları taikibederek yaptık ve onun gerçek mâna
sını talhlil ederek, kamuoyu önüne sermek iste
dik. Yapmış olduğumuz iş budur. 

«Adalet Partisi Grulbu, ne zaman bir af tek
lifi verileceğini bilir» dedik. Mazide böyle bir 
af teklifine lüzum hissettiği zaman, bunu geti
rip Yüce Meclislerden geçirmiştir. Grup içeri-
ısinden bir üyenin af teklifi vermesi, Adalet 
Partisi Grubunu ilzam etmez. Üstelik, verilmiş 
olan böyle bir af teklifi, Yüce Parlâmentodan, 
Adalet Partisi Grubundan geçmek suretiyle 
kanunlaşmamıştır da. 

Binaenaleyh, bu nıoktadıakti ithamlarınız, 
keoıdkıM1 zo;ra]ki 'savutnlmıamun ötelsinde bir kıy
met lifiade etmez. 

iSABRİ KESKİN (Kaıstaımomu) — Komis
yondan da geçmemiştir. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Yalnız bir şeyi (İfade (eder. 

!Süz ıbu meseleyi burada görüşürken sayın 
Öna'l, yine, «Biz lidam suçlarına Ika.rşı olduğu-
(muz üçüm, biz siyasî taftam yana okluğumuz idin..» 
ıdiyenclk, yine hliziım, sizin bu <af ıkanunu tekli
fi dolayrsiyle yapmış 'dlduğufmuz tahminli tahlli-
11, doğralamıaktam ötıe; bir üş de yapmadınız. 
(A.P. snrıa'l'arımdam «Bravo» sesleri) 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Ana
yasada fikir hürıtiyetli vardır, yaşaınna hakkı 
vardır. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Defamla) — 
— «F'İkir suçları» ımeiseleısi ayrıdır. Fikir suç
lan da, Af Kanunu şümulüne giner; «Pür fiildi* 
suçu» vardır. Ama ıfükir suçu Üşlliyorum diye 
anarşist yetiştirenim, füilinli fijkir suçu mu saya
caksınız ? 
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CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Toplum yetişbimılez, siz yetiştirirsiniz. (C.H.P. 
sıralarımdan1 gürültüler) 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Fikiiir suçunu, gazetede her gün, saıbahtan ak
şamla kadar şahıslıara ısövieln bir gazeteci için' 
sayabilir misimiz? Ama, bir filkrin müdafaası 
zıımınıincla yazdığı yazı d ol ay isliyle gazete cinin 
uzumboylu malbkûm olmasına biz do .taraftar 
dalmayız. 

iSonra hiç yeri yok ilken, Demokrat Partili-
Iferin affını sahneye getirdiniz. Bu af meselıesi-
ni hiç bir surette Mimısenlin istismara 'gücü yet
mez. Çünkü, bu af, taahhüdümüz altında cere
yan1 'Gitmiş. Mıeclisiere gelmiş, intaç 'edilmiş; 
Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmuştur. 
Meclisin Baışkaınlıjk Divanının ve Başkanlık, 
Divanımı işgal edem şallısın veya heyetlin yap
mış olduğu usul hatalarımı, Adalet partisi Gru-
pumum üz'eıfae yükilfeimıeye Ümikâm yoktur. Onu 
/kim yaptı ilsıe, gider ondam ıso narsınız. 

ıSABETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Sen ne 
zaman Adalllet Partili oldııln? (D.P. .Sina'larım
dan gürültüler) 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Bu itJilbarla, sinirliliğinizi gayet iyi laınlıyoruz. 
Sinlrılliiiğıinlizi gayet iiyi • -anlıyoruz. Çünkü, 
«Takke düşmüş, 'koli igönünmüştür.» (Sayın Bil
giç, süz hiç... (D.P. sınaiarimdattı şiddetli gürük 
tüller). 

BAŞKAN — Çok istirhamı <edliyorum, arka-
daşflanım, çok niea ediyorum. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
ISayın Bilgiç, siz hiç kızmayın. 

MUSTAFA VEDAT ÖMSAL (ıSakarya) — 
Hesap verecelksinliz. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Bunların helsabı da ıgörülıccek, hiç mıemik etme
yin. Evet muhtıeiıiem üyeler;... (D.P. sırallarım-
danı gürült'üller) 

SADETTİN BİLGİÇ (İstambul) — Bern ,na-
fsi'l Adalet Partili oidıııı, maısıl? 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, sayın Bilgiç çok 
rica edliyorum. 

HİLMİ BİÇER (.Sinop) — Çilbaııınıa (hastık, 
çıbanıma.. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Anlaşılıyor iki, Adalet Partisi Grulbu fevkalâde 
hassas bir noktaya basmıştır. 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Doğru bir İş 
yaptığımız arilaışıilıyor. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Gerdk Deıniıoknatlik Partli Gruibu, gerek Cumhu
riyet Halk Partisi Gruibu, (beklemem ve gercfkctı 
(kemdi ölçülerinde) reaksiyonu veıimıiştir. Ka
muoyu ve Yüce Heyetinliz Ibu reaksiyonu i'tiima 
ile değerlendirecek ve kanarımı Verecektir. 

iSaygı'lar sunanım. (A.P. ışımalarından şid
detli alkışlar, «Bravo» ısesfcrü) 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — ftüz iietiyo-
rıım sayımı Başkam. 

BAŞKAN — Bir dakika efemdim, rica edıl-
yoru'nı. Ne istiyorsunuz saym-Enoğain ve hangi 
(bakımdan ? 

NURİ EROĞAN (İıstaınibul) — Evvelâ öner-
gle için; eğer Söz vermlilyorsaımız Grubuma yapı-
llam sataişma için ööz istiyorum. 

BAŞKAN — Şöylıe rica ıcdeyiimı. Ve evve
lâ şumıu sıöyHeyeyim sayın Enoğıam ; ünerıgesûrJ;) 
(izalh teden sayını ÖmPra,' feonuşmiaisını, öıneı iğcinin 
vlıeHıindıe (olıanajk kalbul (ettik; öyle o'üması iktiza 
ediyor. • 

Aleyhte ikji sıayım üye görüşlerimi ifade et
ti.'Lemte sayım Çamga komuştu. Böylece iki 
lehte, lilki aieyhte komuşma vâki oldu. 

Sayım1 Oral, Cumhuriyet Halk Partisinin 
vermiş oiduğu... (Gürültüler) Beni dinliyor 
ımusumuz e<femdim? 

NURİ EROĞAN (tstaınbul) — Diniliyorum, 
dimİiyorum. Bu anada ısıizi de dinliyorum. Bir
kaç kişjiyii fbirdlem din'lemeye iktidarımız var 
efendim. 

BAŞKAN •— Rica 'ederim, omu dlelmısk iste
nmedim sayım Eroğaım. 

Şirii'dii, sayım Onal, Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşma olduğumu iddila lettıi. Ve sataşma
dan dolayı tkemdilerilnie söz verdim. 

'Sayım Atabeyli, sayım Onal'ım Adalet Parti-
aine'isıabaşması bulunduğunu iddia etti; keın-
diletrimie söz verdim. 

Şu haliyle, lehte ve aleyhte konuşmalar bit
miş loiduğıımdan, size lleihte veya aleyhte her 
hangi bülr ısöz vermek iimkâmıma mâlik değilim. 

Ş'ilmdli, sataşma ihamımda söz istediniz. Han
gi hususta olduğunu !bem şalhsen amlayamıadi'm. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efcındümı... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

ıSayıln Başkan, 'evveiâ (bir noktayı haıllcdeBm. 
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BAŞKAN — Sayın Yorulm'az, rica 'ediyo
rum. 

Evet, saym Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — İSayın Baş-

'kan, usulü taftlbükle biraz yanılıyorsunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Usulün tam içindeyim sayın 
Eroğan, evet. 

NURİ EROĞAN ( tombul ) — Müsaade bu
yurunuz. BİL- önerge 'sahibi, önlergıelsini iza'h 
ıctderken, (aleyhimde konuşmaısı mümkün 'değil
dir.) ellhctte|k!i lıeMndıe .klomuşur. Bunu, öner
genin (lehinde konuşuimııştur dliye îtefsir et
mekte mana ve ımahall yoktur. Biinıaıenaleyh, 
«iki lıdhte, iki 'de ajlleyhte konuşulmuştur» de* 
mök, önerge' sahibimin izahımdarm »omrıa yapıla
cak 4 konuşma, defmlejktlir. Bu izaihat elbetteki 
ileli to olacaktır. Ama, tüzük bulma, «önerce m-
hibliınlin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, çdk rica »ediyo
rum ; sayın üyemin ıbeyam ettiği ıhususliarı anlta-
yaım ıy ora m, 1 üt fejn. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — önerge sahi
binim lehte 'konuştuğu, yolundaki Baişjlcıaaıife Dî
vanının takdiriyle (bu adet 3'ıe İTidıiJr'ülleıoekse, o 
zaman Tüzükte böyle bir hükmün, bıılrunma'ma-
sı lâzım •ge'lrdli; Iböylıe biir şey yoktur. Tüzük 
sarihtir; «önerge sahibi önergesini izah eder. 
Biradan ısonra, İki Mitle, i|kî aleyhte üyeye söz 
verilir.» diyor. 

Şilmdi, önerge sahihti, ıbüiraz evveli artz ettü'-
ğim. glilbi, elbette lelhiındie konuşacaktır. Bu 
işin tefsire, taikdi'rıe ihtiyacı yoiktur. 

BAŞKAN — Şimdi omu arz edeyim şu hal
de, evvelâ onu tespit eıde'Hi'm ısayım Eroğan. 

Şimdi, İçtüzükte veya ıkanunda, tıam amlla-
ımı ile bu im(e<'sele!ye ait <bir çözüm yolu ıbulüınima-
sa dahi; Medenî Kanunun 1 nci maddesi sa
rihtir : 

«Kamun ılâfzilıe veya ruMle teîmıas eıtttiği bü
tün meselelerde mer'idir. Halkkıınıda kanunî bir 
hüküm büluınmayan bir mıcîselıedie hâildim örf ve 
âdete göre, örf ve âdet dıalhi yok b e kıemldlM 
vazı ılkanun olsaydı, Ibu meseleye dair nasıl bir 
kaide vazedecek idiyse ona göre hükmeder.» di-
yoı-. 

Şilmdi su ana kadar, 1973 .yıilmm1 18 Ha^it-
raınnııa kadar yapılan Uyguliaımıada teamül, aytnı 
şeku'lde; önergesinin lehinde konuşanı «Lehte»! 

[ olarak kabul ediyor. Şu halliyle, beiyan ettiği-
nliz hususiların hilç 'b'inimıdıef Tüzük dışı hane'ket 

I etmiş değilim «ayın Eıtığatm. Bunu tespit etmiiş 
builunuyorum, o 'hususta size -söz veremeyece
ğim. 

'MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Baışkan, daha geçen seferki oturumda 
•böyle bir durum oeıle'yain 'etti, ilki lıeh'tie, iki 
aleyhte ısöz hakkı doğdu. Misâli var sayın Baş
ka/n; aina .tatbikat höyle oluyor. İçtüzüğü bir 
defa okuyunuz. 

I BAŞKAN — iSayun Ömsal çok ıfea ediyorum, 
çok istirham ediyorum. Açınız 89 neu ımıaddeyi, 
okuyunuz; 'aynı kanıya varacağımıza ıınmııyo-
rum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Balkarya) Ha-
I tanız var eifemldim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Erioğan, 
I ikinci hususta ime istiyorsulnuz î 
I NURİ EROĞAN (İstanbul) — Hüküm ver

me mevkiinde olduğunuza göre; buna riayet et
mek bize düşer. Bunu değiştirmek mümkün de-

I ğildir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Usul bu Sa

yın Eroğan. 
MUSTAFA VEKAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Hatanız var Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Bir hata yaptığımı zannetmi-
{ yorum. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Aynen tek
rarlamayacağım; ama herhalde dikkatinizi çek
miştir, Sayın Atabeyli'nin son cümlesi, Demok
ratik Parti Grubuna bir taamdır, bir tecavüzdür. 
Bunu cevaplandırmaya mecburum. 

BAŞKAN — Hangi mesele? Çok istirham 
ediyorum. Sizi temin edeyim Sayın Eroğan... 

ÖMER EKEN (Antalya) — Şu anda konuş
mamız usulsüz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, lütfeder misiniz, 
sizi temin edeyim, Ben, Sayın Atabeyli Baş
kanlık Divanını işgal eden kişilerden bahsetti
ği zaman, «Benim mi bir hatam oldu?» diye Sa
yın Kanunlar Müdürünü çağırdım sordum; 
«geçmişe ait bir hususu beyan etti» diye bu
yurdular. Ben dahi anlayamadım. Buyurun söy
leyin, eğer cidden bir sataşma mevcut ise, ben 
size söz vereyim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Anayasa 
Mahkemesi bu gerekçeyle bozdu, bir gerçeğin 

I ifadesidir. 

94 -



M. Meclisi B : 123 İ8 . 6 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, rica ederim; 
lütfen... 

Buyurun Sayın Eroğan. 
NUKİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Ata

beyli konuşmalarında, siyasî hakların iadesi 
mevzuunda Anayasada yapılan değişiklikte, o 
zamanki Meclis Başkanı olan Genel Başkanımı
zın kusuru olduğunu beyan etti; duymadınız 
m i l . (A. P. sıralarından gürültüler.) Duymadı
nız mı?.. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bu bir itham 

idi. 
Bundan sonra, Sayın Bilgiç oradan cevap 

verdi ve bunun üzerine, Atabeyli resmen parti
mizin adını zikretmek suretiyle, «neye gocunu
yorsunuz» dedi. «Demokratik Partinin reaksi
yonu bize göstermiştir, Halk Partisiyle aynı yol
da gidiyorlar ve «takke düştü kel. göründü», 
bunun hesabı da görülecektir Sayın Bilgiç» de
diler, bu ibareyi kullandılar. 

Kelimeleri aynen tekrar etmem mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, çok istirham 
ediyorum; şimdi Anayasa Mahkemesi, herhan
gi bir kişinin başkanlığında Meclisin yönetildi--
ği bir devrede çıkan bir kanunu iptal ettiği tak
dirde, onu herhangi bir şahıs, o günkü başkanın 
hatası olarak niteleyebilir. Bu bakımdan zatı 
âlinize sataşma babında söz veremeyeceğim.. 
(D. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, böyle idare olmaz. Olmaz böy
le Başkanlık. 

BAŞKAN — Şimdi söz veremeyeceğim. (D. 
P. sıralarından gürültüler.) Sayın Eroğan, be
yanda bulundum. Direndiğiniz takdirde usulî 
muamele yapacağım, başka türlü çıkar yol yok. 

' NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «takke düştü kel göründü» dediler. İster
seniz milletvekilliğimi alınız; haksız hareket 
ediyorsunuz, usulî muamele yapacağım diyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır o bakımdan deme
dim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — öyle söyle
diniz. 

BAŞKAN — Usulî muameleden kastım, di
rendiğiniz takdirde oya sunacağımı ifade et

mektir; demek istediğim bu. Sataşmadan müte
vellit usulî muamele derken başka bir şey dü
şünmedim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, Halk Partisi Grubu adına söz is
tenmemişti, Demokratik Parti Grubu adına söz 
istenmişti. Orada partizanlık yaptınız ve Halk 
Partisi Grubu adına söz istenmiştir dediniz. 
Nedir bu? (A. P. sıralarından «yuh» ses
leri.) İçtüzüğü bir okuyun, geçmiş zabıtla
rı bir okuyun, ondan sonra kürsüye çıkın. Mil
leti birbirine sokmayın lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Önsal, size cevap vere
yim. Şimdi... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Vermenize lüzum yok. 

BAŞKAN — Biraz evvel Adalet Partisi Gru
bundan birkaç sayın üye, tehevvüren tahmin 
ediyorum, beni partizanlıkla itham etti. Şimdi 
zâtı devletleri beni partizanlıkla itham ediyor
sunuz. Şunu size söyleyeyim.,. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Ediyorum, evet ediyorum. 

BAŞKAN — Divanda bir Kanunlar Müdü
rü var; Kanunlar Müdürü meseleye şahittir, 
önerge buradadır. Sayın Çaııga'nm... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sonra gönderildi. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen.. Tehevvüre ka
pılmayın, dinleyin, dinleyin; ben sizi dinledim 
Sayın Vedat önsal, dinleyin çok rica ediyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sonra gönderildi önerge; kimseyi kandıramaz
sınız. 

BAŞKAN — Yalan söylemek şerefsizliktir 
Sayın Vedat önsal. Ben şerefli insanım; bunu 
böylece cevaplıyorum. Sizden gelen önergeden 
çok evvel gelmiştir Sayın Çaııga'nm önergesi. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Grup adına söz istiyorum diye bağırıyordu Sa
yın Eroğan. 

BAŞKAN — Sizi de şerefli bir insan olarak 
kabul ediyorum; o halde sözüme inanınız. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Mesele bitmiştir. Eğer dilleni
yorsanız oya sunacağım. (D. P. sıralarından gü
rültüler.) 
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NURİ EROĞAN (İstanbul) — «itmedi. 
«Takke düştü kel göründü, Demokratik Partili
ler gocunuyorlar» demek suretiyle bize sataş
tılar*. Bize bir müdafaa hakkı 'düşmez mi? 

BAŞKAN — Bu hususu duymadım, getirte
yim zaptı o halde. Son cümlenizi... 

NURİ EROGAN (İstanbul) — Zabıtlara 
geçti. 

V. - GÖRÜŞ 

1. -— Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Karma 
Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi : 1/612; 
C. Senatosu : 1/100) (M. Meclisi S. Sayısı : 583 
ve 583'''e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler kıs

mında yer alan, 583'e 2 nci ek S. Sayılı Danış
tay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bâzı maddeler ve geçici mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı, Meclisimiz
de daha evvel kabul edilmiş, C. Senatosundan 
değiştirilerek geri gelmiş ve Karma Komisyona 
intikal etmiştir. 

Tasarının gündemdeki sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail. Hakkı Tekine! 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

(1) 583 S. Saydı basmayazı 3.7. 1972 ta
rihli 118 nci; 583'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
7 . 3 . 1973 tarihli 73 ncü ve 583'e 2 nci ek S. 
saydı basmayazı bu tutanağın sonuna ellidir. 
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BAŞKAN — Getirteceğim, sonunda eğer 
böyle bir mesele varsa, ona ayrıca karar verece
ğim. 

2/865 esas numaralı teklifin, İçtüzüğün 36 
nci maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
Sayın Ora,! tarafından verilen önergeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

G ün dem e geçiyo ruz. 

,EN İŞLER 

BAŞKAN — Çerçeveye maddeyi takdim edi
yorum. 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 24 . 12 . 1964 tarihli ve 521 

sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 43i, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 114, 
115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 1.24, 125, 126, 
128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 
Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine 

havale olunan dâva dosyalarını inceleyerek hu
kuk bakımından düşüncelerini en geç bir ay, 
yürütmenin durdurulması isteminde iki gün 
içinde yazılı olarak verirler, bu süreler geçiri
lirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkamın-
sözcüsüııe bildirirler. Birinci Başkanın ve Baş
kamın sözcüsünün vereceği diğer görevleri ye
rine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık 
aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri 
gibi işlem (dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen 

serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korun
ması ve işveriminin artırılması için Birinci Baş
kanın ve Başkanunsözcüsiinün alacağı tedbir
lere uyarlar. 

Dava daireleri veya Dava Daireleri Kuru
lunca, gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcü
leri, önceden haber verilmek suretiyle, düşün
celerini sözlü olarak da açıklarlar. 
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BAŞKAN — Danıştay Kanununun 110 neu 
maddesi Millet Meclisince kabul edilmiş, ancak 
Senatoca değiştirilmiştir. Kurulan bir Karına 
Komisyonca tanzim edilen 110 neu madde tak
dim edilmiş bulunuyor. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
110 neu madde üzerinde açılmış olan görüş

menin esası şudur : Danıştay kanunsözcülerinin 
re'sen kararın düzeltilmesi yetkileri olmalı mı
dır, olmamalı mıdır? 

Arkadaşlarım, bu metin Millet Meclisine gel
diği zaman Millet Meclisinde müzakereler sıra
sında verdiğimiz bir önerge ile Danıştay kaııun-
sözeülcrinc re'sen kararın düzeltilmesi hakkının 
tanınmasını savunduk. Yüce Meclis bunu kabul 
etti ve metne dercoluııdu. 

Arkadaşlarım, teklifimizin mucip sebebi ve 
yüce Meclis bu teklifi kabul ederken hareket 
noktası şu idi : Ortada tatbikat vardır, uygula
ma vardır; Yargıtaydaki Başsavcının ve Baş
savcı adına tebliğname tanzim eden başsavcı 
yardımcılarının nasıl inceledikleri dosyalarda 
re'sen itiraz hakları mevcut ise, yani daha ev
velce alınmış bir kararı haksız bularak Başsav
cı yardımcısı adaletin tecellisi için nasıl re'sen 
itiraz hakkını kullanıyor ve bir kez daha ada
letin tecellisi için bir yol arıyor ise, aynı prose
dürün Danıştayda da cereyan etmek suretiyle, 
düşünce vermiş olduğu bir daireden aksine ka
rar çıktığı takdirde kanuıısözcüsünihı de bu 
hakkını kullanmasını istirham etmiştik ve bu, 
adaletin tecellisine bir yol olur diye yüce Mec
lisçe çok isabetli bir şekilde kabul edilmişti. Ne 
yazık ki yüce Senato bu metni geri çevirdi 
arkadaşlarım. Haksızdı, kanunsözcülerini bir 
görev sahibi yapmaktan uzaklaştıran bir tek
lif, bir değiştirme idi bu. Metin buraya geldi, 
burada tekrar müzakeresi yapıldı, yüce Ku
rulunuz eski görüşünde, kararında ısrar etti 
arkadaşlar. Yani, Cumhuriyet Senatosundan ge
len metni reddetti. Böylece, Anayasaya göre bu 
tasarı, bilindiği gibi Karma Komisyona gitti. 

Arkadaşlarım, burada, ciddî bir hukukî me
seleyi «Cumhuriyet Senatosu - Millet Meclisi» 
dâvası yapmak hakkına sahip değiliz. Gerek 
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Danıştayda tebellür eden kanaat, gerek hukuk
çuların görüşü, gerek bu uygulamanın içinde 
bulunan hukukçuların mütalâaları elbette ki 
buna en âdil -bir çözüm yolu bulmamızı emret
mektedir. Sizin oylarınızla geçmiş olan son de
rece isabetli bir hüküm, yani kanunsözcül erine 
hak tanıyan, adaletin tecellisi için haksız bir 
karara karşı re'sen tashihi karar hakkı veren 
hüküm, üzüntülerimle ifade edeyim, çok isabet
siz bir şekilde Karma Komisyondan tersine geç
miştir ve böylece ne yazık ki çok isabetle yüce 
Meclisinizin tespit ettiği bir hüküm metinden 
çıkarılmıştır arkadaşlar. 

Danıştayda, kanunsözcüsüne, haksız bir ka
rar aleyhine re'sen karar düzeltilmesi yetkisi
ni tanımakla ne kaybedeceksiniz? Bundan ada
let kazanır arkadaşlarım. Heyetler hata edebi
lir, ediyor, adlî hatalar oluyor. Kanunsözcül eri
ne bir yetkiyi tanımamakta ısrar ediliyor ve bu 
Millet Meclisinin ikinci kez malı olmuş bir me
tin üzerinde yapılıyor. Karma komisyonun yap
mış olduğu bu değişiklik hem Anayasanın ru
huna aykırıdır, hem de Danıştay Kanununun 
maksadına açıkça aykırıdır ve kanunsözcülüğü 
müessesesini bir gölge müessese haline getir
mektedir arkadaşlarım. 

Lütfen, insaf ile, vicdan ile, memleketin, hu
kukun çıkarları düşünülerek, adalet için en son 
bir hak kapısı olan, adaletin tecellisi için en 
son yol olan böyle bir imkânın, tıpkı yüce Yar-
gıtayda olduğu gibi Danıştayda da kanunsözcü-
lerine bahşedilmesine yol açın arkadaşlarım. İki 
defa Millet Meclisinden geçmiş olan bir metni, 
Karma Komisyonun çok yanlış olarak değiştir
miş olduğu bu metni iade etmek suretiyle yüce 
Meclisin almış olduğu kararda yüce Heyetinizin 
ısrar etmesini, bilhassa adaletin tecellisi için 
tekrar tekrar istirham eder, vsaygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına buyu
run Sayın Cengizhan Yorulmaz. 

C. H. P. GRUBU ADİNA CENGİZHAN YO
RULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Kanunsözcülerinin ödevlerini tespit eden 110 
ucu madde yüce Meclisimizden en salim bir so
nuçla neticelenmişti, çıkmıştı. Kanunsözcülerine 
bir hayli yetkiler tanıyan bu maddede bir süz
geci önlemenin anlamını tespit etmek mümkün 
değil. «Düşüncelerinde tamamen serbesttirler.» 
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Maddede aynen böyle geçiyor kanunsözcüleri 
için. «Ancak çalışma düzeninin korunması için 
Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün ala
cağı tedbirlere uyarlar.» deniyor. Bir adaletin 
tevziinde eğer uzama yönünden mahzur telâkki 
ediliyorsa (Ki, gerekçeyi görmediğimiz için an
lamak mümkün olmadı, bunun kaldırılmasının, 
tashihi karar yolunun kaldırılmasının gerekçe
sini bulamadık.), eğer adaletin bir an evvel te
cellisi için bu yolun seçildiği düşünülüyor ise, o 
zaman adaletin tecellisinde tüm süzgeçleri kal
dırmak lâzım. Hele hele, «Bidayet mahkemeleri 
bu işi bitirir» demek lâzım faraza adliye mah
kemelerinde; «Temyiz mahkemesi bu işi biti
rir» demek lâzım adliye mahkemelerinde, tas
hihi karan kaldırmak lâzım adliye mahkemele
rinde, iadeyi mahkemeyi kaldırmak lâzım adli
ye mahkemelerinde. Mümkün değil. . Süzgeçler 
arttıkça adaletin tecellisine daha çok hizmet et
miş olduğumuz tarihî bir vakıadır. Bizde icat 
edilmiş bir usul değil, dünya kurulduğundan 
beri adaletin tecellisi için süzgeçler konmuş ve 
en salim sonuca varma imkânları aranmıştır. 
İşte, Büyük Meclisiniz bundan evvelki kara
rında Danıştay kanunsözcülerine de tashihi ka
rar imkânı vermiş idi. Bu, Karma Komisyona 
geçti, Karma Komisyon Senatonun görüşünü 
benimsedi ve bugün tekrar garip bir teklifle 
karşımıza çıkıldı, bu cümle kaldırıldı. Lütfen 
bize, Komisyon, bunun kaldırılmasmdaki ge
rekçeyi izah ederler mi1? Yani hukuken bunun 
izahı mümkün müdür? Tatmin olmak kabil de
ğil. Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu l)iı görüşü benimsemektedir ve Büyük Mec
liste evvelce kabul edilen şekil yönünde oy ve
recektir. 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, bir be

yanda mı bulunacaksınız? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul) — Hükümet adına cevap ve
recektim. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun Sa
yın Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekin el. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE
KİNE L (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 
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İki sayın arkadaşımız görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısının 110 ucu maddesindeki, 
«Kanunsözcüleri lüzum gördükleri hallerde, dâ
va daireleri nezdinde re'sen kararın düzeltil
mesi isteminde bulunabilirler.» hükmünün Cum
huriyet Senatosunca çıkartılmış olmasından ve 
Millet Meclisi Geçici Komisyonunun da Cum
huriyet Senatosunun yapmış olduğu bu değişik
liğe uymasından şikâyet etmektedirler ve bu 
arada bu değişiklik gerekçesinin ne olduğunu 
Sayın Yorulmaz arkadaşım grubu adına sormuş
tur. 

Bu gerekçeyi takdim ediyorum : 
Bir defa Yargıtayııı yapmış olduğu görev ile 

Danıştaym yapmış olduğu görev arasında fark 
vardır. Yargıtayda Cumhuriyet savcıları ve ad
lî yargıda Cumhuriyet Savcıları mevcuttur; 
bunlar taraftırlar. 1.10 ncu maddede belirtildi
ği veçhile kanunsözcüleri kendilerine havale 
olunan dosyaları inceleyerek, hukukî bakımdan 
düşüncelerini söylemekle görevlidirler ve bu 
nedenle, kanunsözcüsü, incelenen bir dâvada 
mahkemeyi hukuk yönünden aydınlatan bir 
kimsedir; Cumhuriyet savcısı gibi dâvanın ta
raflarından değildir. 

Yine Danıştay Kanununda, Danıştayda.n ve
rilen kararların kimlere tebliğ edileceği yazılı
dır. Bunlar, genellikle hukuk dâvaları niteliğin
deki olan kararlardır. Bu itibarla bir dâvâlısı ve 
bir de davacısı vardır. Dâvâlı ve davacıya, ka
nunda gösterilen bu karar düzeltme yetkisi ve
rilmiştir. 

Bu sebeple, dâvalarda taraf olmayan ve sa
dece dâvayı hukukî yönden aydınlatmakla gö
revli bulunan kanunsözcülerine, dâva., hakkı sa
hibi gibi, yeniden bir tashihi karar isteme hak
kının tanınmasında hukukî sakıncalar da var
dır. 

Nihayet, Danıştay Kanununda kararların 
kimlere tebliğ edileceği yazılmıştır. Bunlar ara
sında kanunsözcüleri yoktur ve bu itibarla hü
küm o şekilde kaldığı takdirde, bir an için ka
bul edilirse, düzeltme süresi bunlar için geçerli 
olmayacaktır. Tarafların Damştaydan verilen 
bir karara rıza göstermeleri, yani her iki ta
raftan birinin karar düzeltmesi yoluna gitme
mesi halinde dahi, karar uygulamaya geçtikten 
ve tarafların rızalarıyle de mevkii meriyete gir
dikten sonra, hiç umulmadık bir anda kanun-
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sözcüsünün karar düzeltme gibi bir işlemde bu
lunması sakınca doğurur. 

Nihayet bu, fevkalâde kanun yoluna müra
caat yollarından bir tanesidir ve bu hakkı sui
istimal edenlere, gerek Hukuk Usulü Kanunun
da ve gerekse Danıştay Kanununda' birtakım 
müeyyideler uygulanmaktadır. Bu halde, ka-
nunsözcülerine böyle bir yetki verildiği takdir
de, kanunsözeüleri böyle bir müeyyideden de 
mahrum kalacaklardır. 

Adaletin süratli tecelli etmesi ve özellikle 
kanunsözcülerinin dâvalarda, taraf olmamaları 
nedeniyle Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu 
değişikliği Hükümetimiz de uygun mütalâa et
miştir. Karma Komisyonun tavsiyesine uyulma
sını saygıyle arz ve rica ederim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOflLU (Ankara) — iSayın 
Başlkan, değerli arkadaşlarım; 

İSayın Tekincl'i dinledim. Kendisi bir hukuk
çudur; hiç ışüphe etmiyorum ki, Hükümete 'gir
meden evvel kendileri de meseleyi bizim gibi 
mütalâa ediyorlardı. Hukukçu olup da, Damş-
tayda 'kanunsözcülüğünün . yetkili (bir makam 
olmasını istemeyen kimseye rastlamadım. 

Değerli arkadaşlarım, «Yargıtaydaki muha
keme usulü tamamiyle ayrıdır, Danıştayda ta-
mamiyle ayrıdır, kanunsözeüsüyle Yargıtay 
Başsavcısı ya da yardımcılarının münasebeti 
yoktur» demek istediler. 

Arkadaşlarım, ibıı iki makam arasında çok 
yakın münasebet vardır. Malûm olduğu üzere, 
eskiden Danıştay 'kanunsözcülerinin adı «Devlet 
Şûrası müddeiumumisi» idi. Bunlar doğrudan 
doğruya kamu hukuku yönünden meseleyi ele 
alırlar ve tarafların kaybolmuş haklarını, tıp
kı bir Cumhuriyet savcısı îgibi, Danıştayda ta-
lebolarak (getirirler arkadaşlarım. Bu maka
mın yetkisini kaldırdığınız takdirde, Danıştay 
taraflar karşısında kamu hukukunu savunan 
bir güç, ibir makam 'kalmayacaktır. Uygulama 
da böyledir. Ne yazık ki, kanunsözcülerinin bir 
düşünce vermekten öteye hiç bir yetkileri kal
mamıştır. 

Arkadaşlarım, eğer '.kanunsözcülüğü mües
sesesini o haliyle bırakacaktanız, o zaman lüt-
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fedin bu makamı kaldırın. Çünkü, tamamiyle 
bir gölge müessese haline ıgeleeektir. 

Şimdi lütfedin, taraflar itiraz, temyiz etmi
yorlar; (belki 'buna imkânları yoktur, ama bu
nun yanında, kanunsözcüsü çıkıyor, 'bir haksız
lık için resen tashihi karara gidiyor. Bunun 
adalet adına faydası mı var, zararı mı var, so
ruyorum. Bir defa bunu, Hükümet olarak, et
raflı şekilde incelemişlerse lütfen açıklasınlar. 
Kaybolmuş bir hakkı meydana çıkarmak için 
bir müesseseye, yani kanunsözeülüğüne bir yet
ki tanımaktaki mahzur nedir? Ayın şey şüp
hesiz Temyiz Mahkemesi için de söylenebilir. 
Taraglar, özel daireden çıkmış olan bir karara 
karşı temyiz haklarını kullanmadıkları takdir
de, Temyiz Başsavcı yardımcısı resen itiraz 
hakkını :kullanmayacak mıdır? Kullanacaktır 
ve kullanıyor. Böylece, tarafların meydana çı
karamadığı, tarafların meydana çıkarmakta 
acz gösterdikleri bir konuda adaletin tecellisi
ne yardım ediyor. 

Arkadaşlarım, tüm kanunların hedefi ada
letin tecellisini sağlamak değil midir? Bu de
rece insan akliyle ve memleketimizin ıgercek
leriyle bağdaşmayan bir teklifin bu kürsüden 
savunulmamasmı çok temenni ederdim. Kaldı 
ki, bu metin daha önce Yüce Meclisinizde iki 
defa. görüşülmüş, Cumhuriyet (Senatosunun de
ğiştirgesi reddedilmiş ve Yüce Meclis bu tekli
fi benimsemiştir; kanunsözcüsülerine yetki ta
nımıştır. Karma Komisyon meseleyi inceleme
miş, meseleyi lâyıkıyle ve derinliğine bilmiyor, 
Türkiye'deki uygulamasını da bilmiyor ve bir 
müesseseyi tamamiyle işlemez, gölge müessese 
haline getirmek için bu yetkiyi kaldırıyor. 

Arkadaşlarım, lütfedin... Bu ne parti mese
lesidir, ne yatırım meselesidir, ne de şu, bu. 
Bu bir inat meseleside değildir. Tekrar ediyo
rum, huzurunuza daima inandığı meselenin 
adamı olarak çıkmış bir arkadaşınızım. Adalet 
için son derece yararlıdır; bu yolu kapatma
yınız. Daha evvel Yüce Meclisin malı olmuş bir 
metne lütfen yine salhip çıkınız. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başlcan, grup adına tekrar söz istiyo
rum. 
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'BAŞKAN — Sayın Cemgizhan Yorulmaz, 
'grup adına, buyurunuz ©fendim. 

O. H. P. GRUBU ADINA CENGİZHAN YO
RULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

/Sayın Bakanı rahatlıkla dinledim; hukukî 
{fikirlerine çoğu yerde saygılıyım, komisyonlar
da beraber çalıştık, gerçekten değerli fikirle
rinden istifade ettim. Ancak, bir noktada ken
dileriyle birleşmem ımümkün olmuyor : Danış
tay 'kanun s öze illeriyle Cumhuriyet savcıları ay
rı ayrı tavisif edildiler, Cumhuriyet savcıları 
için «davalarda taraftırlar» kanun sözcüleri 
için de «taraf değildirler» buyurdular. 

Şimdi evvelâ şunu «tespit edelim : Cumhuri
yet savcıları taraftırlar. Cumhuriyet savcısı ne
yin tarafıdır? 'Cumhuriyet savcıları gerekirse. 
sanığın yanında, gerekirse nnüdaıhilin yanında; 
bu bir vakıa. Hangisi haklı ise onun hakkını 
ısavunur, Ama Cumhuriyet savcısı bir şeyin ta
rafıdır. Doğru. Amme haklarının savunucusu
dur, Peki, kanunsö'zcüsü?.. Kanunsözcüsü de 
amm'e haklarının savunucusudur. Şu halde yol
lar aynı oluyor. Hiçbir zaman bir kanıunsözcü-
sünü muayyen bir noktada bağlamak mümkün 
değil. Dava açılmış, iki «taraftan hangisini ;hak
di görmüşse kanunsözcüsü, (Çünikü serbesttir, 
fikrini Ibeyan eder diyor aynı ma elde) serbestçe' 
fikrini beyan eder. Taraf olmuyor. Ammenin 
menfaati, hak ne tarafta is'e, kanunsözcüsü de 
aynen Cumhuriyet savcıları gibi hakkın tara
fı ndadır. 

Hal böyle olunca, Cumhuriyet savcılarına 
bu hakkı tanıyacağız, taraflardan birinin yanın
da olabilecek, ammenin savunucusu olacak ve 
(Temyiz Mahkemesinden çıkan karara tashihi 
(karar imkânını ver'eceğiz; buna rağmen, dava
yı, dosyayı ya'kinen takip etme imlkânuna sahip 
olan, evrak üzerinde daha çok tetkikat yapma 
imkânına sahip olan kanunsözcülerinden Ibu tas
hihi karar hakkını alacağız. Bu, çelişme olur 
ikanaatindeyiz. Bu, yüksek mahkemelerde Ibirbi-
'rine ters düşme hali olur kanaatindeyiz. Büyük 
Meclisiniz bunu kabul edenken, aynı .gerekçe
lerle 'kabul etti. Aradan ne geçti, ne değişti? O 
gün kanunun savunucusu olan kanunsözcüleri, 
ammenin savunucusu olan kanunsözicüleri bu--
igün davada taraf olmadılar diye bir hüküm mü 
Igeldi ki bunu değiştirme imkânını arayalım.,. 

Bu nedenledir ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
'evvelce Büyük Meclisimizden çıkan .görüşün ya
nındadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen

dim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Madde gayet basit ve uzatılmaya gerek ol

mayan bir açıklıktadır. 
Şöyle ki : 
Sayın Bakan da çok güzel izah buyurdular; 

Yargıtay Başsavcısı amme hukukunu müdafaa 
'eden bir taraftır. Danıştay kanunsözcüsü, mese
leyi, getireceği umumî heyete izah eden Ibir ki
şidir. Bir defa ikisini aynı kategori içinde mü
talâa edemeyiz. 

Bu sebeple; 'Senatodan Meclisimize gelen ve 
Karma Komisyonda kabul edilen metnin aynen 
,kabııl edilmesi daha uygun olacaktır. Mesele 
açıktır, durunu "da aydınlanmıştır, bu yolda oy 
(kullanılmasını saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen başka sayın üye?... Yolk. Maddeyi okun
muş bulunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

,'Kaibul edenler... Kabul etmeyenler..,. Kabul 
edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 14. — 5(21 sayılı Kanunun 155 nci 

maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir : 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununum 15 ve 21 

nci maddelerinde yazılı kovuşturma ve usul hü
kümleri, Danıştay Birinci Başkanı, dair'e baş
kanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü hakla
rında uygulanmaz, 

Kanunsözcüleri, başyardıırneı ve yardımcılar' 
hakkında bu hükümlerin uygulanması, Başkan
lar Kurulunun iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde müza
kere açıyorum. Görüşmek isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi okunmuş bulunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Kalbu'l et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum 'efendim : 
Madde 18. — 521 sayılı Danıştay Kanunu

na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 
,Ek geçici madde 7. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte 3 ncü derece kadroda bu 
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derece aylığını kazanılmış hak olarak almış Da-
jrıış'tay başyardımcıları veya bu derecedeki ka-
nunsözcüleri 8 nci madde hükmünden yararla
nırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
iteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi okunmuş bu
lunduğu şeikli'yle oylarınıza sunuyorum : Ka-
/bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu haliyle tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı ol
sun. 

2. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın (Jumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve fitil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; (hımhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum. 

0 Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemin (Tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler) bölümünün 42 nci sırasında yer alan 
417 ve 417'ye 1, 2 ve -'3 ncü ek Sıra sayılı Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
teşkiline ve Vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 
tarihli ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrası (K) bendinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve bununla ilgili 
Karma Komisyon raporunun bâzı maddeleri be
lirli bir tarihe kadar kurum bünyesinde yapıla
cak işlemleri hükme bağlamaktadır. Bu itibarla 
biran önce son görüşmesi yapılacak kanunlaş
ması gerekmektedir. 

(1) 4177 S. Sayılı basmayazı 19 . 6 . 1972 ta
rihli 108 nci, 417'ye 1 ve 2 nci ek S. Sayılı bas-
mayazılar 12 . 2 . 1973 tarihli 55 nci ve 417'ye 
3 ncü ek S. Sayılı basmayazı bu tutanağın sonuna 
eklidir. 

Tasarıda yer alan maddelerin tatbikine im
kân vermek için gündemdeki diğer bütün işlere 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
İsmail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu takdim ediyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — İçtüzüğün 109 ncu maddesi ge

reğince bir tashih talebi vardır, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 417'ye o ncü ek Sıra Sayı

lı kanun tasarısı hakkındaki Karma Komisyon 
raporunun : 

Birinci sayfasının altıncı satırında yer alan 
(aynı toplantıda) kelimelerinden sonra (alman) 
kelimesi, 

İkinci sayfasının sekizinci satırında yer alan 
(Olunan şekilde..) kelimelerinden sonra, (düzel
tilmesi) kelimesi baskı hatası olarak çıkmamış
tır. Bu kelimelerin. Raporun bahsi geçen yer
lerine yerleştirilmesini, 

Ayrıca, Karma Komisyonun değiştiriş met
ninin ikinci maddesinin (a) bendinin son keli
mesi (ederler) yerine, (eder) olarak basılmış
tır. 

Aynı maddenin (b) bendinde yer alan (ar
keoloji) kelimesi de baskı hatası olarak (arke
olojik) olarak yov almıştır. 

Aynı maddenin son fıkrasının baş kısmı, 
(Kurulca seçilecek üç üye, lüzumlu görülen sa-
net dallarındaki boşlukları doldurmak üzere se
çilirler) olacak yerde, baskı hatası olarak, 
(Kurulca seçilecek :> üye, lüzum halinde sanat 
dallarında görülen boşlukları doldurmak üzere 
seçilirler) şeklinde basılmıştır. 

4 ncü maddenin (5 nci sayfasındaki son sa
tırındaki (Bakanlıklarının) kelimesi de, yine 
baskı hatası olarak «bakanlarının» şeklinde me
tinde yer almıştır. 

Bu maddî hataların yukarıda belirtildiği şe
kilde (İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre) dü
zeltilmesi gerekmektedir. 

(Saygılarımla arz ederim. 
Karma Komisyon Başkanı 

Prof. Dr. 
Hüseyin Avni Göktürk 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Önerge ver
meye lüzum yok ki, bunu Divan ve Başkanlık 
yapar. 

BAŞKAN — Sayın Şener, 109 ncu maddede 
«talep» diyor. Talep istiyor. Bu bakımdan ta
lepte bulunulmuştur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi takdim ediyorum efendim. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bâzı 

değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

Madde 1. — Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine 
dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Ka
nunun 2, 8 ye 4 ncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

|«Madde 2. — Bu Kurul; beşi tabiî üye ve ge
ri kalan onaltısı da seçilmek suretiyle gelen 21 
üyeden ibarettir. 

a) Vakıflar Genel Müdürü, Millî Eğitim 
Bakanlığı Kültür Müsteşarı ile Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürü, İmar ve İskân Bakan
lığı Plânlama ve İmar Genel Müdürü, Turizm 
Genel Müdürü bu Kurulun tabiî üyesidirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce1 ve Millî Eği
tim Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığınca 
seçilecek birer üye, 

Tabiî üyelerle yukarıda belirtilen Genel Mü
dürlük ve bakanlıklarca seçilen üyelerin, üni
versiteler tarafından gösterilecek adaylar ara
sından seçecekleri on üye, 

Yukarıda gösterilen 18 üye tarafından ayrı
ca, seçilecek 3 üye, Kurulun diğer üyelerini teş
kil eder. 

Ib) Kurula seçilmek suretiyle girecek üye
lerin yüksek öğrenim görmüş olmaları, arke
olojik, tarih, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mi
marlık, şehircilik ve restorasyon sahalarının bi
rinde veya birkaçında temayüz etmiş ve bu sa
halarda etütler yaparak eser vermiş kimseler 
arasından seçilmeleri şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve adı geçen 
bakanlıklarca seçilecek üyelerin bu kuruluşlar
da görevli olmaları gerekmez. 

Üniversitelerce gösterilecek adayların her 
birinin, yukarıda belirtilen ayn bir sanat da-
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lıııda ve istenilen vasıfları haiz olmaları ve her 
halde aday gösterildikleri üniversitenin öğretim 
kadrosunda görevli bulunmaları lâzımdır. Bu 
sıfatları sona eren, her ne sebeple olursa olsun 
üniversiteden ayrılan veya ilgisi kesilenlerin 
üyelik sıfatları da düşer. Üniversiteler her sa
nat dalından ancak bir aday seçebilirler. Bula
madıkları dallarda aday göstermek mecburiyet
leri yoktur. 

Kurulca seçilecek )> üye, lüzum halinde sanat 
dallarında görülen boşlukları doldurmak üzere 
seçilirler. Bu üyelerin yukarıda adı geçen Ba
kanlık, Genel Müdürlük veya üniversitelerde 
görevli olmaları şartı aranmaz.» 

BAŞKAN — 2 nei madde üzerinde müzakere 
açıyorum. Görüşmek isteyen sayın üye?.. Yok. 
2 nei maddeyi önergede derpiş edilen hususlar 
dikkate alınmak kaydiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde •). —'• Tabiî üyelerin, yukarıda belir
tilen asıl memuriyetleri devammea Kurul üye
likleri de devam eder. 

Diğer üyelerin bu sıfatları 65 yaşma bas
tıkları tarihte sona erer. Ancak, Kurul üye tam
sayısının üçte ikisinin kararı ile bunlardan Ku
rul çalışmalarına faydalı görülenlerin üyelik sı
fatları 5 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Ayrıca, tabiî üyeler dışındaki üyelerden ça
lışmalara faydalı olamadıklarına kanaat geti
rilen veya Kurul çalışmalarının ciddiyetiyle bağ
daşmayan davranışları tespit olunanların üyelik 
sıfatları, haklarında işlem yapılanlar dışında ka
lan üyelerin en az üçte ikisinin bu yolda karar 
vermesi halinde Kurulca kaldırılabilir. 

Bu şekilde üyelik sıfatları sona eren, Kurul 
üyeliğinden çıkartılan, ölen, istifa eden, maze
retsiz olarak üst üste üç veya aynı takvim yılı 
içerisinde altı toplantıya katılmayan üyelerin 
yerine 2 nei maddede belirtilen usul ve esaslara 
göre yenileri seçilir. 

Kurul üyeleri kendi aralarından, oy çokluğu 
ile bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler. 

Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya 
katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyları ile 
karar verir. 

Kurul çalışmalarının yeri ve gündemi Baş
kanlık Divanınca tespit olunur, 



M. Meclisi B : 128 18 . 6 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — 3 neü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi okun
muş bulunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanuna göre yapılacak aday 
tespitleri, üye seçimleri, aday ve üyelerde ara
nacak diğer vasıflar ile toplantılar, alınacak ka
rarlar, bu kararların tatbikata intikalini göste
ren esslar ve tatbikatla ilgili diğer hususlar, bu 
kanunun yayımını takibeden altı ay içinde, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün, Millî Eğitim, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma bakanlarının gö
rüşleri de alınarak, Kurulca hazırlanacak yö
netmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Sayın Komisyon buyuru
nuz. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (C. Senatosu Niğde Üyesi) 
— 4 ncü maddenin sonuna doğru «... bakanla
rının» kelimesi okunan tashih önergesinde ol
duğu gibi «... bakanlıklarının» olarak okun
ması gerekirdi. «... bakanlarının» diye okundu, 
düzeltilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Zaten takdim ettiğiniz önerge
de var efendim. 

Madde üzerinde konuşmak isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi önergede derpiş edilen 
husus dikkate alınmak kaydiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci madde 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü 
maddeyi kapsamış bulunduğundan çerçeve 1 nci 
maddeyi tekrar takdim edip oylarınıza suna
cağım. 

(Çerçeve 1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza sunu

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

Madde 2. — Aynı kanuna ikinci geçici mad
de olarak aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«Geçici madde 2. — 2 Temmuz 1951 günlü 
ve 5805 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre 
seçilmiş olan üyeler, bu kanunda belirtilen üye
lik sıfatları sona erinceye kadar görevlerine de
vam ederler. 

Ancak, bu kanunla Kurula yeniden seçilme
leri gereken üyelerin seçimi 1 Mart 1974 tari
hine kadar tamamlanır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... K a 
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürülüğe girer. -

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TEKİ-

NEL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

3. — Üniversite Personel kanunu tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı : 
903) (1) 

BAŞKAN —• Üniversite Personel kanunu 
tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan bizim sözümüz ne oldu?... 

BAŞKAN — Zabıt şimdi geldi efendim. Bir 
taraftan devam ederken, bir taraftan da baka
cağım efendim. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerle
rini alsınlar. 

Üniversite Personel kanunu tasarısının tümü 
bitmiş, 1. nci maddeye gelmiş bulunuyoruz. 1 nci 
maddeyi takdim ediyorum. 

Üniversite Personel kanunu tasarısı 
Kapsam : 
Madde 1. — Bu kanun Üniversiteler Kanu

nuna tabi üniversite öğretim üyelerinin ve öğre
tim yardımcılarının aylıklarını, ödeneklerini ve 
diğer özlük işlerini düzenler. 

Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin öğretim üyeleri, öğretim yardım-

(1) 903 S. Sayılı basmayazı 14 . 6 . 1973 ta
rihli 127 nci Birleşim tutanağının sonuna ekli
dir. 

— 103 — 
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cılarmm aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük 
hakları bıı kamın hükümlerine göre tespit olu
nur ve ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı : 
Madde 2. —• Öğretim üyeleri ve asistanlar 

sınıfı; profesörler, doçentler ve asistanlardan 
oluşur. 

Bu sınıfta : 
a) Profesörler, profesörlüğe yükseldikleri 

ve atandıkları tarihi takibeden ay başından iti
baren, birinci derecenin ilk kademe aylığını, 
(kazanılmış hak olmamak şartıyle) almaya baş
larlar. 

Ib) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri ve 
atandıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren, 
4 ncü derecenin ilk kademe aylığını (kazanıl
mış hak olmamak şartıyle) almaya başlarlar. 

Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarına göre üst 
dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak 
olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl 
için bir kademe ilerlemesinden faydalanırlar. 

c) Asistanlar, (657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin 
«Ortak hükümler» i ile getirilen (kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi hariç) (Devlet Me
murları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim 
niteliği ile süresine göre, girebilecekleri sınıfın 
derece ve kademesinin bir üst derecesinden işe 
başlarlar. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sı
nıfı : 

Madde 3. — Öğretim görevlileri ve diğer yar
dımcılar sınıfı; öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlar ve çeviricilerden oluşur. 

Bunlardan, öğretim görevlileri, açık öğretim 
üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşı
lık gösterilmek suretiyle, Devlet Memurları Ka
nununa göre girebilecekleri sınıfın derece ve 
kademesinin iki derece üstünden, diğerleri ise 
bir derece üstünden işe başlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 2 nci ve 3 ncü maddeler uyarın
ca elde edilen dereceler, üniversiteden ve bu ka
nuna tabi diğer müesseslerden ayrılma halinde 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kadrolar : 
Madde 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile 

asistanların ve diğer yardımcıların kadroları, 
üniversitelere bağlı fakülte ve diğer öğretim ve 
araştırma kurumlarının görüşü alınarak, üniver
site sentaoları tarafından tespit ve ilgili maka
ma teklif edilir ve her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esas
lar, üniversitelerarası kurulca ve bir yönetme
likle saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Boş kadroların kullanılması : 
Madde 6. — Öğretim üyesi, asistan ve diğer 

yardımcılara ait boş kadrolara atanma yapıl
masına, yetkili organlar karar verdiği takdirde, 
bu kadrolar, gerekli nitelikleri taşıyan bütün 
üniversiteler mensuplarına ve ilgililere açık
tır. 

Bu husus yayın organları ile ilân edilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gösterge tablosu : 
Madde 7. — Üniversite öğretim üyeleriyle 

asistanların ve öğretim görevlileriyle diğer yar
dımcıların aylıklarının hesaplanmasında Devlet 
Memurları Kanununa ekli gösterge tablosu esas 
alınır* 

Aylıklar Devlet Memurları için bütçe kanun
larında gösterilen katsayı ile çarpılmak sure
tiyle hesaplanır. 

Ancak, üniversite rektörlerine 200, rektör 
yardımcılarına, fakülte dekanlarına, yüksek 
okul müdürlerine 150, profesörlere 100, doçent
lere 50, gösterge üstü uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen... 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Sayın Başkan, takririmi izah edip, madde üze
rinde konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde, takriri okutalım ondan 
sonra efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun. 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 

Sayın Başkan, madde üzerinde konuşup, takri
rimi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, ikinize de söz verece
ğim. Ama, evvelâ konuşmak istiyorsanız buyu
run, siz konuşun. 

Sayın Şener, çok özür dilerim. Sayın Sun
gur, kendileri önergesini izah edeceklerini söy
lediler, ben de «Sonra söz vereyim» dedim, 
sonradan da madde üzerinde söz istediklerini 
beyan edince mecbur kaldım. 

Buyurun Sayın Sungur. 

OBLÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Üniversite 
Personel Kanununun 7 nci maddesine dikkat 
buyuruliduğu zaman, üniversite öğretim üyele
rine ve. Öğretim üye yardımcılarına bekledikleri 
imkânın sağlanmamış olduğu müşahede edil
mektedir. 

Zira, gelmişi hatırlayacak olursak, 23 Tem
muz 1965 yılında çıkarılmış olan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile üniversite öğretim 
üyelerinden profesörlere, doçentlere, doktor 
asistanlara ve asistanlara, tıpta uzmanlık yet
kisini almış olanlara şu şekilde bir kademe uy
gulanması yer almıştı: «Profesörlere 200, do
çentlere 150, asistanlara 100 doktor asistanla
ra 50.» 

Bilâhara, o zamanki Anayasanın 120 nci 
maddesine göre, bu ek göstergelerden daha bâ
zı im/kânlar beklenmesi dolayısıyle Anayasa 
Mahkemesi 657 sayılı Ka-ıunun üniversitenin 
maaşlara ait kısmını iptal etmiş idi ve o tarih
ten bu tarihe kadar da 7244 sayılı Kanunla üni
versiteler idare edile/gelmişlerdir. 

Şimdi, dikkat buyurulaeaık olursa, profesör
lere Hükümet tasarısında maalesef hiç bir gös-
tei'ge üstü getirilmemiş, ancak, Meclise niyaibe-
ten vazife gören Bütçe Hân Komisyonunun de

ğerli üyeleri, orada, maddenin okunan şeklinde 
olduğu gibi profesörlere 100, doçentlere 50 gös
terge üstü uygulanmasını getirmişler ve sadece 
9 adet olan, 9 rektöre 200, rektör yardımcıları
na ve dekanlara da 150 gösterge üstü (ki; bun
lar hep geçici görevlerdir) tatbikini uygun 
görmüşlerdir. 

Bu, eşitlik prensibine uymamaktadır. Çün
kü, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile 
ve ek geçici maddeye yapılan ilâve ile Anayasa 
asıl ve yedek üyeleri/ birinci sınıf hâkim ve 
savcılar, Danıştay ve Sayıştayda birinci derece
de bulunanlar (artı 200) ek göstergesini almış
lardır. Hattâ, ilâveten, hâkimlik ve savcılık 
mesleğinde ve bu meslekten sayılan görevlerde 
bulunanlara, Anayasa raportörlerine, Danıştay 
ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay sav
cı, savcı yardımcılarına da bu tarzda bir ek gös
terge ilâvesi ödeneği yapılmıştır. 

Bu kadar geniş olan saydığım müesseseler
de 10 ncu, 9 ncu, 8 nci, 7 nci derecede bulunan
lara, ta, 7 nci dereceye kadar olanlara ek gös
terge olarak, 100 ek göstergesi tatbik edildiği 
halde, burada sadece ek gösterge profesörlere 
100 olarak konmuştur. 

Halbuki, yine meriyette olan 657 sayılı Ka
nunu tadil eden 1327 sayılı Kanuna göre, 6, 5, 
4 ncü derecede bulunanlara da bu saydığım hâ
kimler sınıfındaki 150 ek göstergesi tatbik edil
mektedir. 

Simidi arkadaşlarımı, hâkime verilmesi uygun
dur, doğrudur. Büyük MecHs 200 ek göstergesi
ni veriyor, hâkimin hocası profesöre 200 ek gös
tergeyi esirgiyor. Bu; Anayasaya, adalete, eşit
liğe uygun düşmemektedir. Bir muvazene ve 
eşitlik temin edebilmek için; hiç olmazsa, De
mire! Hükümetinin 1965 yılında 657 sayılı Ka
nunla getirdiği imkânları bugün vermemiz ge
rekmektedir. O zaman dahi buna lüzum ve za
ruret görüldüğü için bu tasarı sevk edilmiş ve 
arz ettiğim tarzda kanunlaşmıştı. Bilâhara Ana
yasa Mahkemesi, «üniversitelerin malî özerkli
ğini zedeler» mülâhazasıyle 657 sayılı Kanunun 
o kısmını iptal ederek, üniversiteler için kendi
ne has bir personel kanunu hazırlanmasını tav
siye etmiş ve falkat bu da, bugüne kadar geci-
kegelmiştir. 

Şimdi, ben profesörlere 200, doçentlere 150, 
asistanlara 100 (ki, bunlar doktor asistandır) 
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doktora öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğren
cilerine (yeni Üniversite Personel Kanunu de
yimlerine göre) de 50 gösıtersge üstü; rektörlere 
600 dekanlara da 400 lira maktueıı temsil öde
neği verilmesi hususunu değişiklik önergemle 
Büyük Meclise arz etmiş bulunuyorum. 

iAziz arkadaş]arım, buna lüzum ve zaruret 
vardır. Çünkü Büyük Meclis yakın günlerde 
(Plânlamadan da geçmiş olan) kurulması dü
şünülen üniversitelerin kuruluş kanunlarını çı
karmak azmindedir. (Diyarbakır Elâzığ, Adana 
Konya, Samsun ve Bursa üniversiteleri etütleri; 
plânlamadan geçmiştir ve burada da kanunlaş
tırılacaktır. Buna ilâveten, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi kuruluş 
kanun teklifleri de Büyük Meclisin gündemine 
girmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, lâf ile üniversitelerin 
açılması mümkün değildir. Bilhassa geri kalmış 
mıntakalarımızıda açacağımız üniversitelere, bu 
yeni kurulacak üniversitelere; eleman yetiştir
mek, üniveristeleri cazip bir hale sokabilmek 
ve yeni üniversiteler kanununda full - time sis
temine doğru bir yönelme olduğuna göre üni
versitelerin cazibesini artırabilmek balkımı nidan 
Büyük Meclisin, Türkiye'deki üniversitelerin 
geleceğinin gelişmesi yönünde, önergeme iltifat 
buyurmalarını istirham eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Gösterge tablosunu gösteren 7 nci madde
min 3 ncü fıkrası üzerinde bâzı beyanlarını ola
cak. 

C. H. P. Grubu olarak; 657 sayılı Kanun ve 
bunu değiştiren 1327 sayılı Kanunla, Üniversi
te Personel Kanununun paralel hale getirilme
sinin zorunlu olduğunu, kanun tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmelerimizde iafde etmiş
tik. 

Memlekette bilimsel araştırmaları, ilmî araş
tırmaları yapacak profesör doçent ve asistan
ları yetiştirmek ve günümüz gençliğimi mem
leket ve milllet mıenfaatinin öngördüğü pren
siplere kavuşturmak bakımından üniversite ho
calarını hem onore etmemiz gerekir; hem de, 
ilmî araştırıma yapacak olan bir kişiye artık 
maddiyatı düşündürmek doğru değildir. 

Gösterge üstü zaitleri hâkimlere veriyoruz; 
biz de milletvekili ve senatörler olarak alıyo
ruz bunu. Önergemle; profesörlere verilmesini 
teklif edeceğim zaitlere Maliye Bakanlığı; 
«İleride emekliliğe sayıldığı zaman, büyük bir 
malî porte karşımıza çıkar» diyerek muhalefet 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, biz kanun yapıyo
ruz. Hakkı, kimin ise ona vermeye mecburuz; 
hakkı vermeye mecburuz. Bu hakkı verirken, 
sosyal adaleti ve o makamın buna lâyık olup 
olmadığını belirtmeye., göstermeye mecburuz. 

Profesörlere zait 20O'ü vermeyi grup ola
rak uygun görüyoruz. Ve «Üniversite rektör
lerine, rektör yardımcılarına • ve profesörlere 
2'dO1; yüksek okul müdürlerine 150; doçentlere 
100 ve doktor asistanlara 50 göstergesi uygula
nır» şeklimde bir değiştirge önergesi veriyo
rum. 

Muhterem, arkadaşlarım, buna iltifat edile
rek, üniversite Öğretim üyelerinin; Türkiye'de 
bulundukları mevkie lâyık olduklarını dünya
ya ifade etmesi bakımından bu küçük raka
mı, yani gösterge üstü zaitleri vermemizin bü
yük önemi var. 

Bugün geri kalmışlığımızı ortadan kaldıra
cak olan müesseseler; üniversitelerdir. Mütema
diyen üniversite açıyoruz; bunlara hoca bul
mak, öğretim, görevlisi bulmak güç oluyor ar
kadaşlarım, Örnekler çoktur; bir tanesi de be
nim vil âyetimdir : On seneden beri, orada 
üniversiteyi tamamlayamıyoruz, imkân bula
mıyoruz; ama lütfediniz, Türkiye Büyük Mil
let Meclîsi olarak; hocalara lâyık oldukları 
ınevkiî vermek suretiyle onları biraz daha ono
re ettikten sonra bizim de onlardan bir şeyler 
istemeye hakkımız olacak. Zaten, çıkartmış ol
duğumuz Üniversiteler Kanununda rotasyon 
mevzuu bahistir: Doçent olabilmek, profesör 
olabilmek ilcin bunlar, o geri kalmış bölgele
re giderek muayyen kariyerleri o bölgelerde 
yapmaya mecburudurlar. 

Bu gösterge üstü rakamları sayın hâkim ar
kadaşlarımıza verdik, müsteşarlara verdik, 
iimeml eke timizin başka elemanlarına verdik. E.. 
lütfediniz, bir profesörden bunu esirgemeyelim. 
Maliye bunu çok kısıtlı tu t tu; Bütçe Komisyo
nunda bunu görüşürken, uzun uzun münaka
şası oldu: Maliye; «Emekli olunduğu zaman, 
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bunlarda emekli maaşına dahil edilecek o za
man Emekli Sandığı büyük bir malî porte ile 
karşı karşıya kalacak» korkusu ile bunu ver
medi Bunun malî portesinin ne olduğunu sor
duğumuz zaman, «Halihazırda bunun hakkın
da da bir hesap yapılmış değildir» cevafbmı al
dık. 

Lütfederek bu önergemize iltifat ederseniz, 
adaletsiz görünen hususun tashih edileceği ka
nısındayım ve arkadaşlarımın buma iltifat ede-
oeklerün'i umarım. 

•Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Madde üzenilndıe görüşmek iste

yen başka sayın üye ? 
ıSayın Alaca, buyurun. 
ÜSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Bendeniz, Üniversite Personel kanunu ta

sarısının 7 nci maddesi ile tespit edilen haksız
lıklar üzerindeki ıgıörüşümü arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış (bulunuyorum. 

'Görüştüğümüz kanun tasarısının 3 ncü mad
desinde, üniversite öğretim görevlileri ve diğer 
yardımcıları tadat ve tasrih edilmiştir. Ezcümle, 
«öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sını
fı; okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerden olu
şur» denmektedir. 

Yardımcı öğretim üyeleri meyanmda bulu
nan asistanlar, okutmanlar, uzmanlar ve çevi
riciler umumiyet itibariyle, ilim müesseseleri
mizden bulunan üniversitelerimizin ıgenç, dina
mik ve irfan ordumuzun değerli öncüleri sayıl
maktadırlar. Bilhassa, asıl öğretim üyelerinin 
verimli çalışmalarına birinci derecede yardımcı 
ve destek olan münevver kimselerdir bunlar: 
Tatbikat yaparlar, yardımcı olarak derslere gi
rerler; velhasıl, kendilerine mevdu bulunan ve 
talebenin yetişmesi mevzuunda profesörlerin 
verdikleri dersin daha verimli neticeye ulaşma
sı hususunda önemli çabalar gösteren ıgenç un
surlardır. 

Şimdi ıburada bahsedilen asistanlar, okut
manlar, uzmanlar, çeviriciler, öğretim üyeleri 
yardımcıları da, üniversite irfan ordusunun bö
lünmez parçalarıdırlar; bir kül teşkil ederler. 

Burada yalnız rektör, profesör ve doçente 
gösterge üstü tahsisat vererek diğerlerini ih
mal edersek, geniş üniversite camiası içerisinde 
'büyük 'bir adaletsizliğe ve eşitsizliğe sebebiyet 
veririz. Aynı zamanda bir onur meselesi de or

taya çıkar: O, asistan veya okutman veya tercü
man diye tavsif ettiğimiz gençler de, aşağı - yu
karı îbir iki lisan (bilen kimselerdir. Onların da 
pek çoğu doktora vermiştir. Hocanın yokluğun
da veya müşkül anlarda onlar da, hoca yerine 
ders verir, talebeyi tenvir ederler. Talebelik 
hayatımızda gördük; öğrenci hocadan kaçar; 
fakat bilgisini diğer muallim muvaininden ta
mamlar. Talelbe, asistana dalıa çok yakınlık du-

. yar ve asistan da o talelbenin sorularına, dert
lerine mâkes olur. 

Biraz evvel konuşan ıSaym Şener, yargıçla
ra bu hakkın tanındığından ıbahsetti. Hakikaten 
(biz, hâkim muavinine gösterge üstü 100 verdik 
zannederim. Şimdi, 'bir iki lisan hilen asistan
dan, okutmandan gösterge üstü elliyi (bile esir
gedik; yalnız doçente verdik bunu. Aslında bi
zim mütalâamızı hükümsüz kılacak ıbâzı esibabı 
mucibe öne sürüldbilirse de, bu da kâfi değildir. 
Çünkü, 16 ncı madde ile Hükümet teklifinde, 
iş güçlüğü veya v.s. için '% 40 bir zam tanınmış
tır. Ancak, Komisyon bunu öğretim üyelerine, 
profesörlere ibir cemile olarak % 40'm dûnun
da, % 35 olarak vermişse de, bu hak esasen he
yeti umumiyesine cari ve full - time karşılığın
da verilmiştir. Bu ise, demin arz ettiğim asis
tan, uzman, okutmanlara 10O0 üstü 50'nin esir
genmesi için bir mazeret teşkil etmez. 

Bu itibarla, hem eşitlik bakımından, hem 
üniversite camiasında huzurun: sağlanması ba
kımından bunlara (asistan, okutman, tercüman 
gibi gençlere de) 1000 üzeri 50'yi vermek ge
rekir. Bu fazla bir yekûn da tutmayacaktır. 
7 nci maddenin son fıkrasında geniş bir adalet
sizlik müşahede ettiğim içindir ki, doçentlerle 
birlikte bunlara da 1 '000 üstü 50 verilsin arzu 
ediyorum. Gönül isterdi ki, doçentler de profe
sörler arasına girsin; ama höyle dört kademe 
olarak tanzim edilmiş. 

Binaenaleyh, benim takririmle asistanlara, 
uzmanlara, okutmanlara ve çeviricilere de (ki 
ıbunlar dersleri tercüme ederler, ilim irfan mev
zuunda öğrencilerin daha çok tenevvür etmele
rine yardımcı olurlar) 1 000 üstü 50 gösterge 
teşmil edilerek bu adaletsizlik önlenmiş olsun. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — .Sayın Hiçerimez, buyurun. 

AHMET ISAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Görüşülmekte bulunulan tasarının 7 nci 
maddesine bir son fıkra eklenmesi ^zaruretine 
işaret edeceğim. 

Hatırlarda olduğu ıgibi, 1101 sayılı Kanunu 
değiştiren 1425 sayılı Kanunun bir maddesi Ana
yasa Mahkemesi tarafından, eşitlik prensibine 
aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu 
iptalden sonra 'belli bir süre içinde Hükümetin 
Meclise ıbir kanun tasarısı sevketmesi gereki
yordu; bu vecibeyi yerine getirdiler. Fakat, ta
sarı Maliye Komisyonunda tetkik edildiği za
man, Anayasaya aykırı hükümler taşıdığı görü
şünde birleşildi ve Maliye Komisyonu Hükü
met tasarısını" tümden reddetti. 

[Bunun üzerine; hangi kesimde olursa olsun, 
ek gösterge alan memurların emekli kesenekle
rine esas aylıklarının ne olacağı konusundaki 
boşluk, devam edegidiyor. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği karar «Ek 
göstergelerin, maaşın içinde kabul edilmesi ge
rekir» şeklindedir. 

İBu takdirde şimdi, üniversite öğretim üye
lerinin aylıklarını da tespit eden bu maddede, 
emekli keseneğine esas aylıkların tespitinde ek 
göstergelerin ne durumda olacağı açıklığa ka
vuşmamıştır. Bu bakımdan bu maddenin son 
fıkrasına bir ilâve ile, «emekli keseneğine esas 
aylığın tespitinde ek göstergeler de dikkate 
alınır.» ibaresinin konması, ibu arkadaşlarımı
zın kesenekleri kesilmediği için ileride mağdur 
olmalarını önleyici bir tedbir olacak ve bundan 
sonraki çalışmalara da ıbir ışık tutmuş olacak
tır. 

Bu hususta bir de önerge vermiş bulunuyo
rum; iltifat etmenizi rica eder, saygılar suna
rım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Ülker. 

REŞİT ÜDKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, önümüzdeki madde, üzerinde dikkatle 
durmamız 'gereken bir madde-. Gösterge tablo
sundan bahsediyor ve «...aylıklar, Devlet me
murları için 'bütçe kanunlarnda gösterilen kat
sayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanır; ancak 
üniversite rektörlerine 200; rektör yardımcıla
rına, fakülte dekanlarına, okul müdürlerine 160; 
profesörlere 100; doçentlere 50 gösterge üstü 
uygulanır» diye ifade ediyor. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım 
ve sayın Şener de meselenin üzerine eğildi. Ada-

I let bakımından; bir memlekette hizmetlerin 
önemi arasında hakikaten eşitlik sağlamak lâ
zımdır. Bugün üniversitelerin Anayasadaki, Ana
yasada olmasa 'bile; tarihimizde ve dünya tari
hindeki yeri; ibilim ocakları olmaları, bütün bi
lim adamlarının, çocuklarımızın'; memleketi ida
re edecek insanların buradan yetişmesi dolayı-
sıyle, en üst derecede olmak gerekir. 

Buralarda hadiseler çıkabilir; o hadiseler 
başka yerlerde de çıkıyor; yani, ibu olayları gün
lük politik meseleler olarak ele alamayız. Zaten, 
'bu hadiselerin içerisine katılanların miktarının 
esas camia ile mukayese edilmek imkânı yoktur. 
Binaenaleyh, (böyle önemli bir tasarıyı konuşur
ken hissî olmaktan, mümkün olduğu kadar uzak 
bulunmak (gereklidir. 

Ben de değerli .arkadaşıma katılıyorum; bu
rada gösterge üstü, yalnız rektörlere tanınmış; 
yani, «rektörlere 200» diyor: Rektör, dekan, pro
fesör arasında ilmî bir fark yoktur; bilimsel ola
rak belli bir noktaya ulaşmışlardır. Bunların, bu 
seviyedeki çalışma durumlarını; dışarıdaki du
rumlarını; dışarıda çalıştıkları takdirde ne ka
zanabileceklerini; kendilerine ne değer verildi
ğini ele almak mecburiyetindeyiz. Dışarıda ra
hatlıkla; orada verilenin pek üstünde değerleri, 
karşılıkları elde etmek imkânına sahip bir pro
fesöre onlardan aşağı bir şey vermek; ilmin 
aleyhine, Türkiye'nin gelişmesinin aleyhine bir 
şeydir. Çünkü, o da insandır; oradan çekilip 
gidebilir ve nitekim bugün tatbikatta buna ben
zer pek çok şey olmaktadır. Biz burada profesör
leri Anayasa Mahkemesine getiremedik ve ben 

I o zaman üzüntü ile kürsüye çıktım konuştum. 
Çünkü, bir profesör 10 - 16 bin lirayı rahatlıkla 

I sağlıyor. Biz onları; «Devlet kademesinde en 
yüksek ücrettir, aylıktır» diye onun çok altında 
bir parayı verdiğimiz için getiremedik -ve ben, 
ibu kadar önemli ibir ıgöreve gelmedikleri için 
onları, o zamanlar bu kürsüden kınamış idim. 

I Ama, bunun içinde bir başka hakikat de yatı
yor; !bu hakikati de »görmemezlikten gelemeyiz: 
«Memleket içerisinde bizim her şeyimiz hakika
ten üniversitelerden çıkıyor; çocuklarımız ora
da okuyor, ilim orada yapılıyor» diyerek özerk
lik tanıdığımız üniversitedeki insanlara aynı im
kânları sağlamamız lâzım. Onun için; «rektör, 
dekan, profesörlere 200; yüksek okul müdürle-

] rinıe 160; doçentlere 100; doktor asistanlara 50 
I gösterge üstü verelim» diyorum. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, asistanlık statü
süne biz katılmadık. Bunun nasıl sakat bir iş 
olduğu zamanla görülecektir: Burada kabul edi
len tasarı ile; doktorasını yapan kimseyi asistan 
kaibul ediyoruz. Dalha kesinleşmedi; ama kesin
leşeceği tahmin edilebilir; yani, Senato konuş
masa ibile o şekliyle kesinleşeceğini kabul ede-
Ibiılir. Doktor 'oluyor; doktor olmak kolay bir 
şey değil. Doktor olduktan sonra asistan oluyor. 
Arttık bunu, evvelki sistemde olduğu gibi gelişi gü
zel bir asistan olarak görmeye imkân yok. Sayın 
Bakana buradan da ifade ettiler: «Biz bu asistanla
ra, kürsüde ders verdireceğiz» dediler. Yani, dok
tora yapmış asistanı alacağız; fakat bu asistan o 
evvelki asistan değil; evvelki aisistan muayyen bir 
süre çalışacak, sonra doktorasını verecek idi; 
doktorasını verdikten sonra asistanlığına de
vam ediyordu; buradaki asistan o asistan değil; 
doçent olmaya namzet olan bir asistandır: Dok
torasını vermiştir, doktor asistandır. Bundan 
dolayı da, doktor asistanlara 50 gösterge üstü 
teklif etmiş olan .arkadaşımıza iltihak ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, Buyurun. 
MEHMET SIDDIK AYDAlt (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Üniversite öğretim üyelerinin, gösterge 

tablosunda mevzu olan maaşlarının ek bir gös
terge ile kendilerine verilmesi hususunu bura
da eleştiriyoruz. 

Tahmin ediyorum ki, Sayın Hükümet ve 
Komisyon da; konuşan arkadaşlarımızın sözle
rine iltifat edecekler. Çünkü burada, eşitlik 
prensibi içerisinde mütalâa edilemeyecek bir 
husus vardır. Arkadaşım Alaca'nın önergesine 
katılıyorum ve üç grup halinde ifade edilmiş 
bulunan okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerin 
de bu 7 nci madde içinde mütalâa edilmesi lâ
zım geldiği kanısındayım. Aksi takdirde, üni
versitede vuıkubulacak birtakım çekişmeler 
olur; yani, bir eşitlik prensibi gelmez. İdareci
liğimiz zamanında bunun zorluğunu biz de ken
di bünyemizde, birinin diğerine fevk telâkki 
edilmesi sebebiyle gördük. 

Getirilen prensibe uyuyoruz; fakat bu pren
siple hiç kimseye hiçjbir şey verilmediği tak
dirde birtakım sızıntılara, acılara, tenkidlere, 
adaletsizliklere meydan yerilmiş olacaktır. 

Ben arkadaşlarımdan, Komisyon ve Hükü
metten rica ediyorum; bu mevzuu eleştirsinler, 

| uzmanları, diğer okutmanları ve çeviricileri de 
I bunun içerisinde mütalâa etsinler. İstirhamım 

budur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurun efen

dim. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaş] mm,; 
Birçok arkadaşlar burada, asistanlık mües

sesesini dile getirdiler. Bendeniz de aynı istika
mette konuşmak istiyorum ve bir hissei temed
dün olmamak kaydı şartıyle, bir hoca olarak 
bunu Yüksek Meclise izah etmek isterim. 

Nerede olursa olsun, hangi şartlar altında 
olursa olsun; ister üniversite, ister Sağlık Ba
kanlığı istikametinde; ister başka müesseseler
de olsun; o müesseselerde çalışan ilim adamla-
rıyle beraber onların rahlei tedrisinde bulunan 
en mühim müessese, asistanhk müesessesidiir. 
En büyük cefayı en büyük ıstırabı asistan, çe
ker. Çok özür dilerim; tıp mesleğinde 35 sene
yi aştık, asistanken, hastabakıcımı^ hemşirenin 
yetişemediği hastanın altına küveti ben kendi 
elimle koyardım. 

Hoca ne yapar? Hoca; ilmin üst seviyesini, 
kendisiyle beraber çalışan elemanlara vermeye 
•gayret eder. Adeta bir direktiftir. Zaten, «pro
fesör»' kelimesini, tabirini tahlil edersek ve bu-, 
mı lügat mânasına çevirirsek; «profesör» «pro-
fesyon» dan gelir : Yani, o işin profesyonudur, 
profesyonel ehliyeti haizdir, öğreticidir. Bende
niz hiç unutmuyorum; Fransa'da stajımı yapar -

I İken, gece tedrisat kursları vardı, bütün bu kurs
larda doçentler konuşurdu. Profesöre sordum., 
dedim ki; biz yabancı olarak buraya geliyoruz, 

I bir profesörün nasıl ders verdiğini öğrenmek 
isteriz. Acaba, neden siz ders vermiyorsunuz? 
«tBîz işimizi bitirdik» dediler. «Şimdi bunlara, 

I nasıl ders vermeleri lâzım geldiğini öğretiyoruz. 
Onun için dersi biz vermiyoruz, onlar veriyor* 
lar.,»t Belki, bu işe şahit olan arkadaşlarımız da 
vardır. 

Şimdi bu sebepten dolayı, asistan 'müessese-
I si katiyen küçümsenmemelidir. Bence en büyük 

geniş kalpliliği asistan müessesesine bağlamak 
mutlaka şarttır. Profesörü de, doçenti de; ted
risatta asistana muhtaçtır. Eğer, siz asistan mü
essesesini küçük çapta tutarsanız, bu müessese
ler asistan bulamayacaklardır. Buna da emin' 

j olunuz. 
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Başımızdan'-büyük tecrübeler de geçmiştir : 
Biz, 'asistana, hoca olarak emir veririz; o fiili 
asistan yapar. Gece, hastayı asistan kabul eder; 
(hastanenin kapısını, kliniğin kapısını açan asis
tandır ; sabahleyin (hocasından, doçentinden ev
vel vizitesini yapan ve fortra'k'ı hasta başında 
hocasına veren, asistandır. Asistan o istikam et-
te yetişecek ve nihayet yarın o kürsünün başı-. 
ora geçecektir. 

Eğer, siz asistan müessesesini kısır tutarsa
nız; o zaman, arz ettiğim gibi büyük güçlük
lerle karşı karşıya gelirsiniz. Bu kadar üniver
site açıyoruz.. Geçenlerde Komisyonumuzda üç 
üniversite için verdiğimiz karardan sonra bir-
içıok arkadaşımız, kendi vilâyetlerinde de üni-* 
versite açılması için bizi âdeta kınadılar. Hal
buki, esasen Hükümet bunu düşünmüş; altı vi-
lâyette daha üniversite açmayı karar altına al-
imıış, Plânlardan geçirmiş ve 'kısa zamanda da 
'getirecek; ama maalesef zamanımız yok. Ben 
ibu vesileyle şunu da arz etmek isterim İki; Mil
lî Eğitim Komisyonundan g'eçen tasarı ve teklif
ler se'behiyle; teklifleri geçmeyen arkadaşlar 
ve onların seçim çevresi bulunan vilâyetler mü
teessir olmasınlar : Hükümet bunu düşünmüş
tü r ; bu vazifeyi de ifâ etmenin çabası içinde
dir. 

(Sözümü; Yüksek Komisyondan, Hükümet
ten, mümkün olduğu kadar, imkânım müsait va
ziyete geldiği nispette asistanlık müessesesini 
ihya buyurmalarını rica ile 'bitireceğim., Aksi 
takdirde, yarın ne asistan, hattâ ne de hoca bu
labileceksiniz. 

İİ945 senesinde Ankara Tıp Fakültesi açuldı-
iğı zaman hoca bulamadılar ve 'hocaların nere
lerden, nasıl toplantığmı ben 'bilirim, ben bili
rim... (A. P. sıralarından «Bravo Hoca» sesle
ri.) Ama, herş'ey zamana tabidir, bugün artık 
(böyle şeyler olmuyor çolk şükür. 

O 'bakımdan, «asistan» deyip geçmeyiniz; her 
türlü 'ezayı, cefayı, külfeti üzerine alacak; ama 
nimete g'elinıce mahrum kalacak... Olmaz muh
terem arkadaşlarım;, insan 'bünyesine de, tabi
atı eşyaya da aykırıdır. Külfeti vereceksin; ama 
külfetle beraber nimeti de vereceksin : Nimeti 
esirgersen olmaz. 

Bâzı arkadaşlar 16 ncı maddede bu işin ih
ya edildiği şeklinde kanaate sahipler. Ben 16 
ncı maddeyi okudum. 16 ncı madd'e risk vesai-
reye aittir. 

Onun için !ben, bilhassa Yüksek Komisyon
dan, Hükümetten rica ediyorum, nasıl tanzim 
ederlerse etsinler, (tanzimi onlara bırakmak su
retiyle) bu maddenin üzerinde bir faaliyet gös
terip ; istikbalin hocası, istikbalin doçenti ve ni-
ihaye't bugünün büyük külfetini üzerine almış 
'bulunan asistanları ihya etsinler. Hiçbir şey ol
masa, en azından dualarını almış olurlar. 

Hepinizi hürmetle selâmdanım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
takdim ediyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, okutayım efen
dim. 

;Saym Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
.Saygılarımla. 

Nevşehir' 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Aleyhte, huyurun Saym Do
ğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, sa- ' 
yın milletvekili arkadaşlarımı; 

Bilhassa, 'Sayın Hocamız Mehmet Yardımcı 
Bey, asistanların hastanelerdeki durumunu en 
sarih ve vazıh şekilde 'anlattı. 

Ben de bir âciz arkadaşınız olarak, sizler gi-
fbi hastanelerde kapı kapı gezen 'bir milletveki
liyim. Istırap içinde inleyen hir beldenin mil
letvekiliyim. Ben, hastalarımın başında her da
kika 'asistanı görüyorum. Hattâ bâzı asistanlar;' 
hemşirenin, hastabakıcının vazifesini dahi ya
pıyor. Allah bütün hastalara şifa versin; b'enim 
de bir çocuğum şimdi hastadır; hangi saatte 
(gitsem, başında asistanı huluyorum. Bütün has
talar çocuklarımız, kardeşlerimizdir. 

Sayın arkadaşlar kusura bakmayın; sayın 
profesörlerimizin, hocalarımızın kulaklarına da 
gidecek; onlar da alınmasınlar : Onlar hastane
ye girdiklerinde «Azrail» gibi, («Allah'ın Yeğe
ni»1 gibi giriyorlar. Biz, hasta sahipleri olarak' 
kaçıyoruz, yani gizlenecek delik arıyoruz; ama 
asistanlar derdimizi, hastamızın derdini anlıyor
lar, hattâ 'bizzat hastamız dertlerini, işkencesi
ni, sıkıntısını çekinmeden bunlara söylüyor. 
Hastanın yarasını pansuman yapan asistanları 
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biliyoruz. Bunlar da yarının hocası olacak, pro
fesörü olacaklardır. 

Benim hepinizden istirhamım şudur : Büyük 
Türk milletinin büyük bütçesi içerisinde kısır 
bir görüşle bu hükme varmayalım.ı 

Yeterliği kabul etmeyiniz ki, sayın asistan-
llarımızı; yarının profesörlerini, hocalarını şim
diden, mesleklerine en iyi bir şekilde zevkle, 
şevkle teşvik etme imlkânmı bulalım. 

Bu arada, 7 nci maddeye; «Doçentlere ve 
asistanlara 50 gösterge üstü uygulanır» fıkra
sının efelenmesi hususunda izah için bana fırsat 
Verdiğinizden dolayı teşekkür ederim. 

Yeterlik önergesine itibar göstermemenizi 
diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. K'albul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Madde üzerinde önergeler vardır, takdim 
edeceğim. 

ISayın Başkanlığa 
7 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Doç. Dr. Celâf Sungur 

Madde 7 (Fıkra 3. «Ancak profesörlere 20O, 
doçeritlere 150, asistanlara 100, doktora öğren
cilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine 50 gös
terge üstü uygulanır. 

Ayrıca Üniversite Rektörlerine 600, dekan
larına da 400 lira temsil ödeneği maaşlarına ilâ
veten ödemede bulunulur.» 

ıSaym Başkanlığa' 
Görüşü1 mekte olan Kanunun 7 nci maddesi-

ınin 3 ncü fıkrasına aşağıdaki teklifimin ilâve 
edilerek değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılar. 
TraJbzori 

Ahmet Şener 

Ancak; Üniversite rektörlerine, rektör yar
dımcılarına, dekan ve profesörlere 200, yüksek 
;okul müdürlerine 150, doçentlere l'OÖ, doktor 
asistanlara 50 gösterge uygulanır. 

'Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini dilerim. 
(Ancak, üniversite rektörlerine 200, rektör 

yardımcılarına, fakülte dekanlarına, yüksek 

okul müdürlerine 150, profesörlere 100, doçent
lere, asistanlara, okutmanlar, uzmanlar ve çe
viricilere 50 gösterge üstü uygulanır. 

Kars 
îsmaiî Hakka Alaca 

Sayın Başkanlığa 
Üniversite Personel Kanun tasarısının 7 nci 

maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde ta
dilini arz. ve teklif 'ederim1. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Madde 7. Ancak, üniversite rektörlerine 
15Ö, rektör yardımcılarına, fakülte dekanları
ma, yüks'ek okul müdürlerine, profesörlere 10O, 
doçentlere 50, gösterge üstü uygulanır. 

ISayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan tasarının 7 nci mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

•Saygılarımla, 
Ankara 

Ahmet (Sakıp' Hiç erimez 

«Emekli Ikes'eneğine esas aylığın tespitinde 
ek göstergelerde dikkate alınır.» 

BAŞKAN — Önergeleri yeniden takdim edi
yorum. 

((Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sungur' 
un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — 'Sayın Başkan, öner
gelerin hiç birisine katılmadığımızı beyan etmek 
istiyorum. 

Katılamayışımızm sebebini kısaca arz ede
yim : Dok'bor asistanların 1044 sayılı Kanun ge
reğince döner senmayeden aldıkları hizmet taz
minatı ve bu kanunun 16 nci maddesi ile geti
rilen, maaşlarının '•% 40 tazminatı gibi yan ge
lirler, kendilerini her bakımdan tatmin edecek' 
maaş alaıbileceklerini temin ediyor. Bu cihetle 
'bu göstergelere yer verilmesinin, maddî imkân-. 
sızlıklar ve hiyerarşi bakımından mümkün ol
maması ; Plân Komisyonunun görüşüdür. 

Bu itibarla, önergedeki gösterge değişiklik
lerine katılmamız mümkün değildir. 

Saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet i . 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet katılmıyor. 
Önergenizi izah sadedinde îbuyurun Sıaym 

Sungur. 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — İzah. 

etmeyeceğim efendim. Önergemin içerisinde 
,hepsi yazılıdır, Genel Kurulu meşgul etmeyece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Sungur'un biraz evvel 
okunan önrcgesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler... Etmeyenler... Kabul edi'l'metmiş-
(tir; 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon katılmıyorlar. 

Sayın Şener'in, okunmuş bulunan önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..,. Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon önergeye katılmıyorlar. 

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

ı( Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN :— Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon önergeye katılmıyorlar. 

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

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, önergelerin 'hepsi aynı... 

BAŞKAN — Sıaym Kazova, verilen önerge
leri takdim edip oya sunmaik benim görevim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Ama öner
geler hep aynı... 

BAŞKAN — Önergeleri Divanda tasnif edi
yoruz efendim., Aynı olsa idi, o takdirde iki 
'önergenin birbirine uygun bulunduğunu ifade 
eder, ona göre hareket ederdik. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmıyorlar. 

Önergenizi izah sadedinde buyurun Sayın 
Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde görüşürken bu konuya de
ğinmiştim. Anayasa Mahkememiz, 1101 sayılı 
Kanunu 'değiştiren 14215 sayılı Kanunun, ek gös
tergelerin maaştan -sayılmayacağına dair olan 
hükmünü iptal ederek; ek göstergelerin de ma
aş tan sayılması, emekli keseneğinin, bu göster
gelerin ilâvesi ile elde edilecek rakam üzerinden 
kesilmesi ve emekli olunduğunda bu ek göster
geler de hesaiba katılmak suretiyle emekli aylı
ğının tespit edilmesi .gerektiği şeklinde 'bir karar 
vermiş idi. Bu karar gereğince Hükümetin sü
ratle bir kanun tasarısını Meclise getirmesi lâ
zımdı; getirdi; fakat o kanun tasarısı ilgili ko
misyonca Anayasaya aykırı 'bulunduğu içim 
reddedildi ve böylece iptal edilen bu maddenin 
yerine yeni bir hüküm konamadı. 

İptal edilen 1425 sayılı Kanunun ilgili mad
desinin yerine Yüce Parlâmentoca bir hüküm 
konmadığıma ve önümüzdeki günler içinde de 
böyle bir hükmün konmasına (sürenin kısılması 
bakımından) imkân olmadığna göre, (yakında 
Meclis tatile girecek, ondan sonra seçim çalış
maları vesaire, yeniden hükümetin kurulması, 
Meclisin toparlanması için en az bir yıl ıgeçecek-
tir) Ibu süre içinde öğretim üyelerinin emekli ke
seneğimin tespiti aylıklar üzerinden yapılacak, 
ek göstergeler dikkate alınmayacaktır. 

İptal edilen bu maddenin yerine bir hüküm 
koymada ne kadar gecikirsek, 'başta öğretim1 

üyeleri olmak üzere birçok kimse ('bir hüküm 
ıge.ldiği takdirde ki, Anayasa Mahkemesinin âmir 
lıükmü karşısında (gelecektir) 'bu- kadar süreyi 
ıborçlanmak durumunda kalacaklardır. Şimdi, 
bu fıkrayı buraya ilâve etmediğimiz takdirde 
öğretim üyelerinden en azından bir seme ek gös
tergeler üzerinden emekli keseneği kesilmeyece
ği için ileride 'bu kadar süreyi o kimseler borç
lanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Farkına 
varmadan onlara, bugünden bir külfet yükleme 
gibi bir duruma giriyoruz. 

Bu fıkranın ilâvesinde, ne bütçeye, ne şuna, 
ne buna hiçbir yük tahmil etmiyor ve aksine 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara 
uygun hareket ediyoruz. Aynı zamanda Hükü
metin Yüce Meclise sevk ettiği; fakat bâzı mad
deleri yüzünden kalbul edilmeyen tasarısına da 
uygun hareket etmiş olacağız. 
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Önergeme iltifat etmenizi tekrar rica eder, 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul -edilmemiş
ti].'. 

'7 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Doktora ve uzmanlık öğrenimi : 
Madde 8. — Yüksek öğrenimini tamamla

dıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hiz
met sırasında yüksek lisans veya yüksek öğre
nim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere 'bir kade
me ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla 
diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir 
derece yükselmesi uygulanır. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktatn sonra, 
yurt içinde veya yurt dışında öğretim, araştırma 
ve inceleme kurumlarında birinci fıkrada yazı
lı dereceler dışında ayrıca lisans üstü öğrenim 
veya akademik çalışma ile geçirilmiş hizmet dışı 
sürelerinin üçte ikisi; her yılı için bir. kademe 
ilerlemesi verilmesi ve. her üç yılı için bir derece 
yükselmesi yapılmak suretiyle, üniversiteler
arası kurulca, ayrıca değerlendirilebilir. 

Bu fıkra uyarınca değerlendirilecek süreler 
kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde na
zara alınmaz. 

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

Maddeyi okunmuş bulunan şekli ile oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Derece yükselmesi : 

Madde 9. — Giriş derecesinden gayrı bir de
recedeki kadroda açılma okluğu takdirde bir alt 
derecedeki öğretim üyelerinden; 

a)i Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve 
ıbu derecenin üçüncü kademe aylığını fiilen bir 
yıl almış, 

lb) Yükümlü bulunduğu görevleri yerine 
Igetirdiği ilgili kurumun yetkili kurulunca ka
rarlaştırılmış olanlar, 

Bir üst dereceye yükseltilebilirler. 
Giriş derecesinden gayrı bir kadroda açılma 

olduğu takdirde bir alt derecedeki öğretim yar
dımcılarından ; 

a) Derecesi içinde en ıaz üç yıl bulunmuş 
ve bu derecenin üçüncü kademe, aylığını fiilen 
bir yıl almış, 

lb)1 Yönetmeliği gereğince bir üst dereceye 
yükseltilebilecek nitelikte olduğu tespit edil
miş olanlar, 

Bir üst dereceye yükseltilebilirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi okunmuş bulunan şekli ile oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kademe ilerlemesi : 
Madde 10. — öğretim üyeleri ve asistanlar 

ile öğretim görevlileri ve diğer yardımcıların 
kademe ilerlemesi, bulunduğu kademede en az 
bir yıl çalışmış olmasına ve aynı derecede ilerle-
nebile'cek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Asistanlar ve öğretim görevlileri ile diğer öğ
retim yardımcılarının kademe ilerlemesi için yu
karıdaki şartlara ilâve olarak olumlu sicil almıa 
şartı aranır. Asistanlar ve öğretim görevlileri 
ile diğer yardımcılarının değerlendirilme usul 
ve esasları Üniversitelerarası kurulca çıkarıla
cak bir Yönetmelikle tespit edilir. 

Kademe ilerlemeleri, Devlet memurları için 
öngörülen tarihlerde toplu onayla yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye1?.. Yok. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Komisyondan ıbir sual sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, 10 ncu maddenin son cümlesi, 
«...aynı derecede ilerlenıeibilecek bir kademenin 
bulunmasına bağlıdır.» denmektedir. 

(Biliyorsunuz ki, terfi ve derece ilerlemeleri 
kadroya bağlıdır: Kadroya dayanır, kademeye 
dayanmaz. Buradaki son kademe deyimi midir, 
yoksa son kademede, bildiğimiz kademeler de 
bu deyim içine (girmiş midir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS* 

MET ANGI (Eskişehir) — Giriyor efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Aradakiler de giriyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS-

MET ANGI (Eskişehir) — Evet. 
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AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Ankara) — 
Anlaşılmadı; «aradakiler de giriyor» buyurdu
lar. 

iSöz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAKİP HİOERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Memurların, hangi kesimde olursa olsun ter

fileri, yükselebilmeleri; derece yükselmesi şek
linde olur ve 'derece yükselm esimde aranılan bi
rinci unsur; kadronun müsait olması, kadronun; 
'boş olmasıdır. Aynı kadroda yapılan kademe 
ilerlemeleri birer terfi değildir. Her yıl belli bir 
picil almış, ahlâkını ve çalışmasını ispat eitmiş 
olanı kimseye, ootomaltikman ve belli sürelerde 
toplu onay alnmak suretiyle kademe ilerlemesi 
yaptırılır. Kademeler içinde ayrıca birer kadro 
yoktuı\ 

Ancak, genellikle 9 kademeden müteşekkil. 
olan her derecenin son kademesinden bir kade
me mevcudolımadığı için böyle bir deyim söz 
konusu olabilir. Ama 8 nci, 7 inici, 6 ııcı, 5 nci, 
4 ncü, 3 ncü, 2 nci kademeler için, kademenin 
müsait olması diye bir keyfiyet yoktur. Herhal
de Komisyon bu teknik unsuru gözden kaçır
mış olacaklar, Yüce Heyetinizin, «Aynı derece
de ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına 
Ibağlıdır» deyiminin metinden çıkartılmasını uy-
<gun göreceğini Italhmin 'ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde [görüşmek iste
yen başka sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi, okunmuş bulunduğu şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'İl nci maddeyi okutuyorum. 

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerin
de usul ve onay mercii i 

Madde 11. — Kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi için onay mercii üniversite rektörü
d ü r 

Kademe ilerlemesi, fakülte, yüksek okul ve 
diğer kuruluşlarda bu kuruluşların yönetim ku
rullarının kararı ve rektörün" onayı ile yapılır. 

Derece yükseltilm'esi, fakülte, yüksek okul 
ve diğer kuruluşların ilgili fakülte kurulu, bu
lunmadığı hallerde benzeri kurulun kararı üze
rine rektörün onayı ile yapılır. Bu gibi kararla
rın alınması sırasında kurula, hakkında karar 

alman şaJlııs dışındaki profesör ve doçent unva
nını taşıyan üyeler katılırlar. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunmuş bulunan şekli ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Haklardan yararlanma : 
Madde 12. — Üniversite öğretim üye ve yar-_ 

dımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1827 sayılı kanunla değişik 187 - 2113 ncü 
maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardım
lardan faydalanrlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Etmeyen]er.. .Kaibul edilmiştir. 

18 ncü maddeyi okutuyorum. 
Görevlendirme : 
Madde 13. — Başka bir üniversitede, fakül

te veya bunlara bağlı kuruluşlar ile diğer öğre
tim ve araştırma kurumlarında görevlendirilen-
lere, ,görev süresince, yol giderleri ve gündelik
leri genel hükümlere göre ödenir. 

Ödeme, Üniversite hesalbına görevlendirilen
lere üniiversiitelerce, başka kurum hesalbına gö
revlendirilenlere ilgili kurumca yaıpılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Etin oy enler.. Kaibul •edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Öğretim yükü ve ek ders ücreti : 
Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite için

de, ibir öğretim üyesinin «öğretim yükü», gö
revli olduğu ders, seminer ve uygulama süresi,. 
öğrenci miktarı da dikkate, alınarak Üniversite
lerarası Kurulca hazırlanacak tüzükle tayin olu
nu!". 

Öğretim yükünü kendi kurumunda doldura
nı ayan öğretim üyeleri aynı üniversitedeki öğre
tim kurullarında öğretim yükünü doldurur. 

Üniversiteler Kanununa göre .bağlı oldukla
rı üniversitenin 'dışındaki resmî öğretim kuru
luşlarında öğretim görevi almalarına müsaade 
•edilenlere görev karşılığında ek ders ücretleri 
verilir. Bu ücret o kuruluşun bütçesinden öde
nir. 
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Aslî görevi üniversite dışında bulunan öğre
tim görevlilerine ve diğer yardımcılara ders sa
ati itibariyle ücret ödenir. 

Ders saati başına ödenecek ücretin miktarı 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN —• iSaym Hüsamettin Başer, bu
yurun, 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşcıhir) — Sa
yın. Başkan, değerli milletvekilleri; 

14 neü madde tasarının en önemli maddele
rinden birisidir. Bugün Türkiye'de üniversite 
sayısı mahdut, taldbelerin sayısı • çok, öğretim 
üyeleri azdır. Buna rağmen bâzı üniversiteleri
mizde profesörlerin, öğretim üyelerinin haftada 
'bir saat dalhi ders almadıkları bir vakıadır. El
bet teki. burada kendilerine tüzükle gösteriyo
ruz, Üniversitelerarası bir kurul toplanacak, 
ders saatini az gösterecek ki, bulunduğu şehrin 
dışına gidip ek ücret alacaklar. Bu bakımdan 
Türkiye giibi kalkınan bir- memlekette, hiç de
ğilse günde iki saat (Cumartesi hariç) haftada 
il(0 saatten aşağı olmamak üzere Üniversiteler
arası Kurul, yönetmelikle tespit eder, dememiz1 

lâzım. Aksi takdirde bugünkü sıkıntıya düşe
riz; liselerimizin adedi fazla, öğrenciler fazla, 
üniversitelerin kap sın da, öğrenciler 'beklemekte
dir. Haftada, hiç değilse iki saat çalışsın, fazla 
değil. 

Birçok fakültelerimizde öğretim üyeleri ha
len dışarda iş yapmaktadır. Ben bunları söyle-
meyeyim; Hukuk Fakültesinin, Tıp Fakültesi
nin, Teknik Üniversitenin öğretim üyeleri dışa
rıda iş yapmaktadır. Bu bakımdan, kendilerine 
Ibıraktığımız zaman, ister istemez ders saatini 
az göstereceklerdir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ayıp, ayıp sana. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu 
çok önemli 'bir maddedir. Bir önerge verdim: 
Haftada 10 saatten: aşağı olmamak üzere, bunu 
tahdit etmekte fayda vardır. Aksi takdirde, üni
versitelerimizin kapısında birikenlerin sayısı ar
tar. Eğer maksatlı insanlar da varsa, kasten de 
koyarlar, 

ıBu bakımdan önergeme iltifat gösterilmesi
ni rica ederim. Saygılarımla. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat; 
istiyorum Sayın Başkan. 

Sös 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Komisyon adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayıır Sungur' 
dan sonra mı görüşmek istersiniz, yoksa şimdi 
mil 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Ufak bir izahat ve
reyim, belki konuşmalarına hacet kalmayacak
tı r efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın. Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlar; 

Bil1 öğretim üyesinin ders verebileceği saat 
ve onun imtihan çalışmaları ve araştırmaları gi
bi faktörleri de nazara almak suretiyle, üniversi
tenin veya fakültenin kurulunca tespit edilecek 
'bir «öğretim yükü» tespit edildikten sonra; 
eğer fazla bir saat var ve ihtiyaç da varsıa, buna 
igöre dışarda fazla ders verebileceği Üniversite
ler Kanununda da gösterilmiştir. 

Bu itibarla, sayın üye arkadaşımızın dediği 
<gi)bi, <-'flO saat en az, 16 saat en çok» gibi bir tes
pit yapmak mümkün değildir. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozigat) — öy
le şey mi olur? 

PLÂ>N KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Devamla) — Bu itibarla, 'bu görev 
yetkili organlara verilmiştir, önergelerle, kanun
larla' bunun tespiti mümkün olmadığı cihetle, 
Komisyon olarak bu önergeye katılmaya imkân 
göremiyoruz. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sunıgur, buyurunuz. 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) ıSaym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
'Sayın Başer arkadaşımızın görüşlerine katıl

maya maddeten imkân yoktur. Çünkü, geçen 
hafta Büyük Meclisin kalbul etmiş olduğu Üni
versiteler Kanunundaki 40 ncı maddede, «Üni
versite öğretim üyelerinin yükünü, Üniversiteler-
araisı Kurul açık seç ilk olarak bağlar» hıüfkmü var
dır. Yani, bir üniversite hocası, 1 - 2 saat istediği 
gibi, kcnrfine göre ders veriyor, durumımda değil
dir. Sayın Başer arkadaşımızın beyanlarınım ha-
katle hiçbir suretle uzaktan veya yakındam 
ilişiği yoktur. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
misyon adına mı cevap veriyorsun? 
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OBLÂL AHMET SUNGUR (.Devamla) — 
Şahsim adına görüşüyorum. 

Ayrıca şu hususu da bilmek gerekir ki... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ce

vap veremezsiniz; milletvekili milletvekiline ce
vap veremez. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Davamla) — 
Şu hususu bilmek gerekir k i ; fakültelerin bün
yelerinde enstitüler, yüksek okullar ve okullar 
vardır. Buralarda da, bu hocalar boş zamanları
nı değerlendirirler. Ayrıca, bir öğretim üyesi
nin veya öğretim üyesi yıardımcımun görevi, sa
dece ders vermek değildir; pratikler, seminer
ler vardır. Bunların hazırlanması, ilmî yayınla
rın yapılması vesaire, işte bunlar üniversite 
özerkliğidir. 

Üniversitelerimiz Devletin gözetimi ve dene
timi altındadır. Ama ilmî özerkliğine, «Şu ka
dar ders vereceksin, bu kadar derse gireceksin» 
diye bir şekil verdiğimiz zaman; bu, üniversite 
özerkliğini muhafaza etmemek demek olur. 

8aym Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, mad
deyi gayet güzel izah buyurmuşlardır. Madde 
gayet iyi tedvin edilmiştir. Bu şekli, hem Üni
versiteler Kanununa uygun düşer; hem de üni
versite özerkliğini zedelemeyecek tarzdadır. 'Sa
yın arkadaşımın fikirlerine katılmıyorum; mad
deye. katıldığımı saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Baş er arkadaşımızın, bu maddenin 
Komisyondaki görüşmesini takip etmesine im
kân ve fırsatı olsaydı, çak daha iyi olacağını 
zannediyordum. 

iSaym Başkan, arkadaşımızın vermiş oldu
ğu bu önerge eğer iltifat görürse; Anayasanın 
«Üniversitenin ilmî özerkliği» prensibine, yani 
Anayasaya aykırı düşülecektir. Sebebi şudur: 
Bir profesöre 5 - 1 0 - 2 0 saat ders vereceksin 
demek mümkün değildir. Çünkü, profesör sa
dece ders vermez; lâboratuvar araştırması ya
pacak ve dışarıda, da araştırma yapacaktır. Oku
yacak ve gidecek denetimini yapacak, asistanı
nı yetiştirecek, doktora yaptıracaktır. Bunlar 
kolay değildir ve mevzu sadece talebe yetiş
tirme de değildir. O halde, böyle bir önerge
ye lüzum yoktur. Zaten tüzükte de belirtile
cektir ki; -ayrıca arkadaşımız da belirtti1 

Üniversiteller Kanununun 40 ncı maddesinde 
vardır; Üniversitelerarası Kurulda, hiçbir pro
fesör serbest değildir. Onun ders yükümlülü
ğü orada tespit edilecektir. Ondan sonra, ne 
kadar ders vereceği ve eğer ders saati de dol-
madıysa, ona yüklemiş oldukları yük eğer kâ
fi gelmiyorsa, başka üniversitede veya fakül
tede ders verdirme imkânlarını da zaten bu 
madde tasrih etmiştir. Bunun için, bu öner
geye iltifat edilmesinde zannedersem fayda 
yoktur. 

Saygı ile arz 'ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer, ikinci defa gö

rüşmek üzere buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Arkadaşlarımızın endişeye düşmelerine ma

hal yoktur. Burada ben diyorum iki; «Ders, 
seminer, uygulama süresi haftada 10 saatten 
aşağı olmamak üzere yapılsın.» 

Bugün «Üniversite muhtariyeti» demek, ba
şıboşluk elemek değildi ve biz bunun oezasmı 
da çektik ve bugünkü anarşik olaylara da bu
nun için geldik. «10 saat» demekle, bunun ne
sinde Anayasaya aykırılık var, bilmiyorum. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yani, siyaset yaptıkları için mi anarşi oldu? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Evet 
öyledir. Bugün üniversitelerin maalesef bir1 

bayrakları noksandır, Devlet içinde Devlet ha
line gelecekler. Bunu da söyledik. (O. H. P. sı
ralarından «Oh, oh, Maşallah» sesleri) 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ya
zık be, yazık sana. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Bâzı siyasîler yaparsa anarşi olur. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu 
bakımdan, burada «Ders, seminer, uygulama 
süresi haftada 2 saat, 10 saat» 'denilmekle, hiç
bir zaman ilmî özerklik zedelenmez. Arkadaş
larımız bundan dolayı endişeye düşımesin. Bu 
memleket hepimizin memleketidir. Biz biliyo
ruz ki, (burada söylemeyelim) ders saatleri
nin dışında, bu memlekette rejimi yıkmak is
teyenler, politika yapmak isteyenler ve işin 
ticaretinde olanlar var. Bunları da biliyoruz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Hepsi de öyle mi? Bunları burada söyle. Bu
rada söylemeyeceksen, nerede söyleyeceksin? 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Hep
si değil elbette.. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozat) — Sen 
politika yapıyorsun da, onlar neye yapmasın
lar? Allah Allah... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — İçle
rinde kendisini ilme, talebenin yetişmesine 
vakfedenler ve rejime bağlı olanlar olduğu gi
bi, bunun dışında olanlar da var. Ama bizim, 
hiç olmazsa kalkınmamış olan nıemldketiımizde 
«Asgari haftada 10 saat» demıemizde fayda 
Var. 

Takdir Yüce Meclisindir, saygılar suna
nın., 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Anayasaya aykırıdır. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Söz isti
yorum ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurunuz efen
dim. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzda görüşülen kanun tasarısı, Üni
versiteler 'kanunu tasarısı değildir. Sadece, üni
versitelerin personel rejimini tespit eden bir 
tasarıdır. (O. G. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) o bakımdan, Üniversiteler Ka
nununa taallûk eden hususları, burada bu vesi
le ile dile getirmek yerinde olmayacaktır. 

Kaldı ki, üniversitelerde sadece öğretim ve 
eğitim yapılmaz. Onun dışında, geniş ölçüde, 
üniversitelerin birer araştırma kurumu olduğu 
gözden ırak tutulmamalıdır. Bâzı öğretim üye
leri, ıbâzı öğretim yıllarında sadece araştırma 
yapmakla yetinirler ve gayet faydalı ve yararlı 
hizmet görürler. 

O bakımdan, ders saatlerini üniversitelerde 
tâyin etmek,, hele personel rejimi içerisinde tâ
yin etmek mümkün olmayacaktır. 

Konuyu, değerli arkadaşlarımın önergede 
belirtilen hususun dışında mütalâa edeceklerin
den emin bulunuyorum. Bu ders saatleri konu
sunda üniversitelerde karar alabilecek yetkili 
organlar vardır. Yeni Üniversiteler Kanunun
da da bu hususlar tespit edilmiştir. O bakım
dan, mümkünse sayın arkadaşımın önergesini 
ıgeri almasını istirham ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. ı(A. P., C. G. P., C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek iste
yen başka sayın üye ? Yok. 

Madde üzerinde bir önerge verilmiştir, tak
dim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversite Personel kanunu tasarısının 14 

ncü madesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde tadil edilmesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite için
de, bir öğretim üyesinin «öğretim yükü» görev
li olduğu ders, seminer ve uygulama süresi 
haftada 10 saatten aşağı olmamak üzere, öğ
renci miktarı da dikkate alınarak üniversiteler
arası kurulca hazırlanacak tüzükle tâyjn olu
nur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Aynı sebeple ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet katılmıyorlar. Sayın Başer'in okunan 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

14 ncü maddeyi okunmuş bulunduğu şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Kuruluş ve ,gelişme güçlüğü ödeneği : 

(Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güç
lük olan üniversite veya kuruluşlarda geçici 
veya sürekli görev yapan öğretim üye ve yar
dımcılarına «kuruluş ve gelişme .güçlüğü öde
neği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek «kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği» .her yıl Yüksek Öğre
tim Kurulunun kuruluş ve gelişme güçlüğünün 
derecesine göre tespit edeceği miktarlar göz-
önünde bulundurularak bütçe kanunlarında gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

Buyurun Sayın Sungur. 
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CELÂL AHMET «SUNGUR (Yozgat) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Benim 16 nci madde münasebetiyle yüksek 
Meclise arz edeceğim .husus, geçen hafta kabul 
etmiş olduğumuz Üniversiteler Kanununun 48 
nci maddesiyle Üniversite Personel Kanununda 
ıbir paralellik sağlayabilmek içindir. Geçen haf
ta büyük Meclisin kaJbul etmiş olduğu Üniver
siteler Kanununun 48 nci madesi şöyle demekte
dir; ,bu kanun buradan geçti, Senato Komisyo
nundan geçti ve ıSenato Genel Kurulundadır. 

Bu kanun: .«Yeni üniversite veya fakülte
lerde kadroya bağlı oarlak görev yapanlar ile 
46 ncı madde uyarınca-en az iki sömestr veya 
ayrı ayrı birer sömestr kadroya bağlı olmaksı
zın sürekli görev ifa edenlere verilecek kuruluş 
ve gelişme güçlüğü ödeneği ile, tıp fakültelerin
de ıgiörev alan öğretim üye ve yardımcılarına bü
tün yıl devam eden hastane ve enstitüler hiz
metleri için verilecek hizmet ödeneği, Üniver
siteler Personel Kanunu ile düzenlenir» diyerek, 
Üniversiteler Personel Kanununa atıf yapmak
tadır. 

Bizim yüksek huzurunuzda görüşmekte ol
duğumuz Üniversiteler Personel Kanununda 
ise, dikkat buyurulacak olursa, şöyle denilmek
tedir : 

«Kuruluş ve .gelişmesinde ıgüçlük olan üni
versite veya kuruluşlarda geçici veya sürekli 
(görev yapan öğretim üye ve yardımcılarına ku
ruluşlarda ödenek, kuruluş ve gelişme güçlüğü 
ödeneği her yıl yüksek öğretim kurulunun ku
ruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. Bu ku
ruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre 
tespit edeceği miktarlar gözönünde bulunduru
larak bütçe kanunlarında gösterilir.» 

Arkadaşlarım, kanun tekniği bakımından, 
Üniversiteler Kanununun 48 nci maddesine gö
re, Ibu 15 nci madeyi de tedvin etmek zorun-
luğu meydana çıkmaktadır. 

Bu bakımdan ben, yüksek heyetinize arz et
miş olduğum takririmde madde 15'i şöyle arz 
ediyorum: 

«A) Kuruluş ve (gelişmesinde güçlük olan 
üniversite ve kuruluşlarda geçici veya sürekli 
görev yapan öğretim üye ve yardımcılarına ku
ruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği - ki bu, bu 
maddede olduğu gibi. 
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B) Tıp fakültelerinde görev alan öğretim 
üye ve yardımcılarına bütün yıl devam eden 
hastane ve enstitüler hizmetleri için hizmet öde
neği verilir..» 

Anakanun Üniversiteler Kanunu olduğu 
için, buna uydurmak zorunluğu kendiliğinden 
meydana çıkmaktadır ve şöyle de bitiriyorum: 

«Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile 
hizmet ödeneği, her yıl yüksek öğretim kurulu
nun kuruluş ve gelişme güçlüğünün ve hastane 
ile enstitüler hizmetlerin ağırlık derecesine göre 
tespit edeceği miktarlar gözöuünde bulunduru
larak bütçe kanunlarında gösterilir,» 

Yani, tamamen Üniversiteler Kanununun 
48 nci madesine monte edilir mahiyette bir öner
gedir. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — ıSaym Komisyon, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) . — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

ISaym Doçent Sungur arkadaşımızın vermiş 
olduğu önerge ilk nazarda doğrudur. Ancak ka
nunda bunu tekrar zikretmek durumuna dü
şersek, tekerrür edeceği cihetle iştirakimiz 
mümkün değildir. Çünkü 'bahsetmiş olduğu 
hizmet ödenekleri döner sermayeli olan bütün 
hastanelerde verilmektedir. Nitekim, geçici 7 
nci maddede bunlar belirtilmiştir. Ek ödenekler 
cihetinden bahsedilirken, bu döner sermayeyle 
ilgili, yani hizmet ödeneğinin verilmesini ge
rektiren kanunların yürürlükte olduğunu geçici 
7 nci madde açıkça belirtmektedir. 

[yıı itibarla bu hizmet ödeneğine, yani Üni
versiteler Kanununun 48 nci maddesine paralel 
oiar.ık buraya getirilmesini talebettiği önerge
ye bir kanunun, mevzuatın tekrarından ibaret 
old'.gn için iştirakimizin mümkün olmadığını 
saygı ile arz ederim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Komisyondan bir sualim var. 

BAŞKAfN — Buyurun Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
döner sermaye ile çalışan hastanelerimiz var. 
Bugün geri kalmış bölgelerdeki hastanelerin 
% 90'mda pratisyen doktor bile zor bulunur. 
Bir rotasyon hikâyesi vardı. Faraza, bir kulak -
boğaz - burun doktoru buraya gidecekti; 1 ay, 
2 ay, 3 ay gitmez. Hasta şehire gelir, 3 hafta 
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bekler. Bugün büyük şehirlerimizdeki hastane
lere gelenlerin çoğunluğu bu geri kalmış bölge
ler ve yörelerden gelen hastalardır, insanlardır. 
Acaba Komisyon bu mevzuda Bakanlığı ikaz 
eder mi? Bunun için bir şey düşünürler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANOI (Devamla) — Sayın Başkan, sual 
sahibi Sayın Musa Doğan gibi düşünüyorum; 
ama cevabını verecek durumda ben değilim, 
muhatabı ben değilim. Gerçekte haklıdır. İlgili
ler bu mevzua her halde eğileceklerdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ıMadde üzerinde görüşmek isteyen sayın 

üye ? 
Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan; 

Ben bu konuda söz almayacaktım; ama ge
rek Komisyon, gerek bâzı arkadaşlar. aksi tezi 
savundular. Her hastanede döner sermaye yok
tur. Bu döner sermaye Türkiye'de bir tek Ha
cettepe Hastanesinde işliyor. Başka yerde yok
tur. 

•SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Vardır. 

•AHMET ŞENER (Dovamla) — Hepsinde 
döner sermaye yoktur. Ankara Numune Hasta
nesinde bugün döner sermaye vardır; fakat 
orada ilim adamı yetişmiyor. O ayrı. Tıp Fa
kültesinde, Erzurum Hastanesinde döner serma
ye var mıdır? Söyleyebilirler mi bana? Ama 
orada tıp fakültesine verilmiştir; fakat döner 
sermayesi yoktur. Eğer orada olsaydı, intörn 
talebelere maaş vereceklerdi, veremediler. Ve
remediklerini Millî Eğitim Bakanlığı bilir. 
«Hepsinde var» diye nasıl söylenir? Yoktur. 
Bunu iyi bilelim, ondan sonra kararı verelim, 
hepsinde yok. 

Hacettepe Üniversitesi şimdi gözümüzün 
önünde Hacettepe Ünive.rsitesinin kendisine 
uygun bir yönetimi vardır, kanunu vardır, ona 
göre yönetiliyor; ama diğerlerinde yoktur. Şim
di,, Trabzon'da Tıp Fakültesi kurduğunuz za
man oradaki Numune hastanesini uygulama 
hastanesi olarak kendisine bağlayacaksınız, Er
zurum'da olduğu gibi; Diyarbakır'da kuracak
sınız, Samsun'da kuracaksınız, nerede kurarsa
nız kurunuz oradaki bulunan numune hastanele

rini bu fakülteye uygulama hastanesi olarak ka
bul ettireceksiniz ve öyle olacaktır, ondan son
ra burada döner sermaye yoktur... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DELN-
GİZ (Uşak) — Vardır. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşla
rım, şimdi «var» diyen arkadaşlarımız oluyor. 
Bu kanunun maddesini geçirmek için hepimiz 
de var diyelim; fakat tatbikatını görelim, yok
tur. Niye bunu böyle söyleyip de ille madde 
geçsin, kanun geçsin diyoruz. Biz bunun iyi ol
masını istiyoruz. Hükümet olarak zahmetleri 
sonra siz çekeceksiniz. Dolayısıyle bize gelecek 
ve bugün bu uygulanamıyor denilecek. Bunu 
iyiden iyiye tetkik edip a nka dallarımızın- ifade 
ettikleri gibi yapmak gerekir. Geri kalmış 
bölgelere Hacettepe'yi uygulamaya kalkışırsa
nız, yoktur. Erzurum Tıp Fakültesinde şimdiye 
kadar intörn talebelere uygulandı. Geldi bir 
dekan «Hayır ben uygulamıyorum» dedi ve bu
nu vermedi. Bunu Millî Eğitim Başkanlığı bilir, 
Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü bilir. Neden 
vermedi? «Benim döner sermayem yoktur, an
cak döner sermaye kurduğum zamaı: bunu ve
rebilirim» dedi. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

ıPLÂN KOMÜSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Bir hususa değine
ceğim Sayın Başkan. 

[BAŞKAN — Yerinizden mi efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, hu
zurunuzu fazla işgal etmemek için oturduğum 
yerden bir noktayı belirtmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Ahmet Şener 
arkadaşımız da bilirler ki, yeni Üniversiteler 
Kanununun 74 ncü maddesinde bu döner serma
ye işletmelerinin üniversite çevrelerinde kurul
ması âmir hüküm haline getirilmiştir. Bundan 
evvelkilerin şu veya bu sebeple kurulamamış 
olmasının burada, bir sebep olarak gösterilmesi 
mümkün değildir. Üniversiteler Kanununda 
âmir bir hüküm olarak 74 ncü madde de bu du
rum sarahaten belirtilmiştL'. 

Saygı ile ve malûmaten arz ederim. 
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AHMET SENEK (Trabzon) — Sayın Baş- | 
kan müsaade ederseniz buradan söyleyeyim; 1 
arkadaşımızın söylediği 74 ncü maddeyi biliyo
rum. O daha çıkmadı, «Orada da bu vardır» di
yorlar, «olacaktır» derlerse iştirak ederim. 

MİLLÎ EÖ'İT&M BAKANI ORHAN DEN
GİZ (ü§ak) — Olacaktır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen Sayın üye 1 Yok. 

Bir önerge vardır takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversiteler kanun tasarısının 48 nci mad

desi kadroya bağlı veya kadroya bağlı olmaksı- ı 
zın sürekli görev ifa ede ilere verilecek yeni I 
üniversiteler hizmet ödeneği ile tıp fakültelerin
de görev alan öğretim üye ve yardımcılarına 
bütün yıl devam eden hastane ve enstitüler hiz- I, 
metleri için verilecek hizmet ödeneğinin üniver
siteler Personel Kanunu ile düzenleneceğini I 
hükme bağladığı hakle; Üniversiteler Personel 
Kanununun yukarıdaki 48 nci madde paralelin
deki 15 nci maddesinde sadece kuruluş ve ge-
lişmesin'de güçlük olan üniversite veya kuruluş
larda geçici veya sürekli görev yapan öğretim 
üye ve yardımcılarına kuruluş ve gelişme güç
lüğü ödeneği verilmesi hükme bağlanmış ancak 
tıp fakültelerinde görev alan öğretim üye ve 
yardımcılarına bütün yıl devam eden hastane 
ve enstitüler hizmetleri için verilmesi öngörü
len hizmet ödeneğine yer verilmemiştir. Üni
versiteler Kânununun 48 nci madesi hükmünü 
yerine getirmek ve noksanlığı gidermek ve pa
ralelliği sağlamak amacı i) e Üniversite Personel 
Kanunu tasarısının 15 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 15. — A) Kuruluş ve gelişmesinde 
'güçlük olan üniversite veya kuruluşlarda geçi
ci veya sürekli görev yapan öğretim üye ve 
yardımcılarına kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği, 

B) Tıp fakültelerinde görev alan öğretim 
üye ve yardımcılarına bütün yıl devam eden 
hastane ve enstitüler hizmetleri için hizmet öde
neği verilir. Kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği ile hizmet ödeneği her yıl yüksek öğretim 
kurulunun kuruluş ve gelişme güçlüğünün has- ' 
tane ile enstitüler hizmetlerinin ağırlık derece- 1 

sine göre tespit edeceği miktarlar göz önünde 
bulundurularak bütçe kanunlarında gösterilir. 

Yozgat 
Celâl Ahmet Sungur 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve 
Sayın Komisyon katılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADTNA MEHMET İS
MET ANOI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunmuş bulunduğu şekilde oyla
rınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı : 

Madde 16. — Üniversite rektörleri, rektör, 
yardımcıları, fakülte dekanları, yüksek okul 
müdürleri, profesör ve doçentler îş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı olarak, ek 
gösterge hesaba katılmaksızın, her ay kadro 
aylıkları tutarının % 35'i oranında ilâve bir 
ödemede bulunulur. 

Yukarıdaki fııkra dışındaki öğretim üye ve 
yardımcılarına ba.his konusu zam olarak her ay 
kadro aylıkları tutarının % 40'ı oranında'ek 
bir ödeme yapılır. 

Bu ödeneği üniversite dışında görev alanlar 
veya serbest meslek icra edenler alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun 'Sayın Asutay. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ben 

daha >evvel söz isteımiştim!... 
BAŞKAN — Sayın Bağeıoğlu, Sayın Asu

tay daha evvelden kâğıt göndermişti. 
(Sayın Asutay, Sayın Bağeıoğlu, Sayın 

Sungur, Sayın Başer 'madde üzerinde görüşme 
takıbetmiışle'ırdir. 

Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, sayın mil letv ekilileri; 
16 nci madde üniversite rektörleri, rektör 

yardımcıları, fakülte dekanları, yüksek okul 
müdürleri, profesör ve doçentlere iş güçlüğü, 
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iş riskti ve teminindeki güçlük zammı olarak 
bir paranın ödenmesini zorunlu kılıyor. Aynı 
vazifeyi yapan ve daha ağır yük altında bulu
nan bilrçok sağlık personeli var ki, bu hakkın 
dışında bırakılıyor. Bu, adaletle kabili telif 
değildir. 

641 sayılı Kanundaki Full - Time tazminatı 
ile ilgili hususun bu kanunda da yer alması 
zorunluluğu vardır. Bu sebepledir ki, metin 
içinde «Ünüversite tıp fakültesi dekanlığmca 
tayin edilecek döner sermayeli kurum ve has
tanelerde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, mes
lek okullarından ve meslekî kurslardan mezun 
yardımcı tıp personeli ile eczacı, biyolog ve 
sosyal hizmet uzmanlarının da bu zamlardan 
istifade etmesini sağla.mak gerekir» ancak, bu 
kişilere ödenecek meblâğın bir rakamla tespi
tinin ne kadar yerinde olacağına kani değilim. 
Bunun içindir ki, bu tazminatların, dışarıda 
iserbest olarak çalışmamış olmaik kaydına bağlı 
kalmak üzere resmî ve özel herhangi biir mües
seseden de maaşlı ve sözleşmeli ek görev alma
masını da öngören ödenecek miktarın bir yö
netmelikle tespit 'edilmesini sağlayacak bir 
hükmün bu fıkraya eklenmesi lâzım gelir. 

Bu maddenin değiştirilmesi için bir önerge
yi sayın ibir arkadaşımın vereceğini öğrendi
ğim iç:Vı bu hususta yeni bir önerge vermiyo
rum. Arkadaşım bütün bu meseleleri etrafı ile 
kapsayacak ve haksızlıkları giderecek bir 
önerge verecektir. Önergeye iltifat etmenizi 
rica .ederim, teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Part'ısi 
Grubu adına buyurun Sayın (Sungur. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) —Grup 
•adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın BağcıoğLu, za-
tıâliniz söz istedikten sonra grup adına dedi
ler, Sayın Şener grup adına dedi, zatıâliniz de 
gTiıp adına dediniz. Bir yanlışlık yapmadım her
halde Sayın Bağcıoğlıı? İlk isteyişiniz şahsı
nız adına mı idi ? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — hark 
etim ez. 

BAŞKAN — Bil- art niyetim yok, lütfedi
niz. 

C. G. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
(SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşım 
Asutay ve zannediyorum ki, sevgili arkadaşıım 
Bağcıoğlu olsun ve benden sonra konuşacak 
diğer arkadaşlarım olsun, hep bu boşluğu tes
pit etmiş bulunuyoruz ve aynı mevzuda konuş
mak zorunluluğunu duymuşuz. 

Şimdi arkadaşlarım, tıp fakültelerinde çok 
önemli görev ifa eden, üniversite öğretilin üye
si ve yardımcılarından başka kişiler de mev
cuttur. 

ÜYleselâ bir psikiyatri kliniğini alalım. Bu 
psikiyatri kliniğinde üniversiter bir taıhsil yap
mış olan psikolog arkadaşlarımız vardır. Bun
lar doktorların yardımcılarıdır ve bunların me
denî tababette, modern tababette yerleri inkâr 
kabul etmez. Ama şu kanun "bu şekliyle çıkacak 
olursa, bu değerli kişilere, bu değerli meslek 
yardımcılarına, meslekdaşlara hiç bir suretle 
bir ek ödeme yapma imkânı yoktur. 

Bunun 'gibi, bugün Hacettepe Üniversitesi 
diyetisyenler yetiştirmektedir. Bugün artık has
tanelerimizde diyet rejimi Amerika ve Avru-
pa'dakl gibi olmak zorunluğundadır. 

Eskiden hastanelerimizde fizik tedavileri, 
paspaseılıktan yetiştirdiğimiz kişilere yaptırı
lırdı ; ama bugün artık memleketimizde 5 sene 
üniversiter bir tahsil yapıp, fizyoterapist olup 
bu duruma gelmiş olanlar vardır. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun gibi, tıp fakül
telerinin hastanelerinin dekanlıklarmca tayin 
edilmiş döner sermayeli kurumlardan hastane
lerde çalıştırılan tabip, diş tabibi, meslek okul
larından ve meslekî kurslardan mezun yardımcı 
tıp personeli, eczacı biyolog, biraz evvel arz et
tiğim, çok mühim olan psikolog, fizyoterapist 
ve benzeri personel, kimyagerler, kimya lisan-
siye, kimya mühendisi ve meselâ hayvan lâbora-
tuvarlarmı idare eden veterinerler mevcuttur. 

Yukarıda bahsettiğim psikologlar, fizyotera
pistler, biyologlar vesaireler, diyetisyenler Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bünyesinde 
de çalışmaktadırlar. 209 ve 641 sayılı kanunla
rın 1 nci ve 6 neı maddelerinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı hastanelerinde çalışan
lara; yani eczacılara, biyologlara, psikologlara, 
fizyoterapistlere, sosyal hizmet uzmanlarına, 
meşguliyet tedavicilerine, (bu meşguliyet teda-
vicileri de modern tedavide çok önemlidir) di
yetisyenlere ve diğer benzeri personele, kimya-
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gerlere, kimya mühendisi ve veterinerlere; »hâ
sılı bu hastanelerde üniversite öğretim üyeleri 
ve yardımcıları kapsamının dışında kalan bir
likte çalıştığımız kişilere ve hakikaten mevcu
diyeti çok önemli olan ıbu insanlara bu kanun 
(bir şey getirmemektedir; bir boşluk vardır.-
Ne olacak bunun neticesi? Tıp fakültesi hasta
nelerindeki bu kişiler ayrılacak ve tıp fakül
teleri hastaneleri, tâ en az gelişmiş bir memle
ket hastanesinin haline dönüşecektir. 

(Bundan dolayıdır ki, teşriki mesai ettiğimiz 
arkadaşlarımızla birlikte (ISayın Bağcıoğlu ol
sun, Sayın Şener olsun, diğer bir kaç arkadaşı
mız olsun) bu arkadaşlarımızın da fakülte dö
ner sermayelerinden yararlanabilmeleri için bir 
önergeyi Yüksek Riyasete tevdi etmiş bulunu
yoruz. Zannediyorum sayın Komisyon ve sayın 
Hükümet de, taassup içerisinde bulunmaktan 
kurtulacaklar ve bu önergeye kendilerinin de 
katılabileceği bir şekil -vererek, «evet» diyecek
lerdir her halde. Yalnız, ben şahsen bunun hu
dudunu tayin etmeyelim diye düşünürüm. Çün
kü döner sermayeler, döner sermaye kanunla
rına -göre kuruluş; bu döner sermaye kanunla
rında hudutları tayin eden merciler vardır. 
Eğer bu suretle bir formül bulacak »olursak, bir 
boşluğu doldurmuş ve bu kurumlara, öğretim 
müessesesi olmak yanında, kamu hizmetini de 
(birlikte daha iyi ıglötürmeleri yeteneğini ve ola
nağını sağlamış oluruz. 

önergelerimize iltifat Duyurulmasını Yük
sek Meclisten istirham eder, saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Şener, buyurun. 

C.H.P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka-
daşllanım j 

Baniden <e!wel {konuşan arkadaşlarla heımen 
hemen bu (ktonuda ayını paraleldeyiz. C.H.P. 
grubu olarak, bu yardımcı tıp personelinin bun-
ıdlaln isKÜfade etbmteûerinde ya-rar görmekteyiz. 
Betadim bu fcotnnıdıaıM .tekllifim ek madde şeklin
de idi. K'OimıfcyoüTun bu 'hususu, astıer 16 ncı mad
deye ilâve bir fıkra ©ltanalk, tl&toîise lok bir mad
de 'dlıarak ıtasarı .metninle almasmda büyü|k 
fayda vardır. 

Ne ş-amrasız'lıiktır M, bu aii&adaşlaromız, yani 
bu yardumcı personel, 1327 sayılı Kanun tedvin. 
edillılken de yikne arkadaşlarımız:):! burada ver

diği rtöylerlıe metne somınadatru litlıâve edilmişler
dir. Şimdi, bu tıp yardumcı persıonıeH'ini'm de bu 
kanunun (kapsamıma lalımmasıaıda ve bunlara 
venillecek paranın hududunun (şimdi burada 
tayin etımedein) ibir yönetmelikle tayilın1 edâfjmıe-
ısinde fayda vardır. Çüınikü döner sermayenin 
hududunu burada bizim tayun etmemize fiımjkâiiı 
yoktur. Onun -için bunu bir yönıetımıe'-lMe ta-
ydn leitımelk yerinde olur. 

Beinıderiiız velrmiş .'olduğum ömergede bunun 
•ek madde olanak tilâvetini Dstamiş-tüm, teklifini 
böyle dldü; ama -arkadaşlarımız bunu 16 ncı mad
deye fikraılar halinde ilâve eltmıdk lilstiyorlar. 
Eğer Komisyon bu tamudaki önenge îrâimll'zıe 
(iltifat gösteıfirse memnun ©Oluruz. Çünkü bu 
bir noksanliktıtr, boşltjktur, bu boşluğun doldu
rulmasında büyük fayda vardır. 

Saygılar arz eder, arkadaşlarımızın bu öner
geye iltifat etmelerini IMMram ederim. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adıma Sayın Bağ
cıoğlu, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (••ÇamkkaHie) — Muhterem arkadaşlarım, 

-mesele 'gayet basittir. Görüşmekte bulunduğu
nuz kanun tasarısının 16 ııicı maddıelsüınde; üni
versite1 reaktörleri, ılekter yardımcıları, fakülte 
-dekan];arı, yüksek okul ımüdürleri, profesör ve 
doçentlerle diğer yardımcı ©ğret'im. üyelerine 
muayyen nlüspictlıer altında bir iş güçlüğü riski 
Ve ticımiiri'ndeM güçlük zamanı mamı altında 
munzam ödenekler veriöimesi derpiş oüu/nmakta-
dır. 

Şimdi, 641 sayılı ve 209 ı&ayılıı kıaaıunüarla 
ve •çıeçlitl'i dftğer kanunlarla ünivereûte tıp fakül-
tıeîfei'inde çalışan personel döntea* sermayeden 
voriilcn ödenek ve primlerden; Üniversiteler Ka
nunuma tâbi olmayan ıfea'fcDp, diş tıaibliıbi, yardım
cısı, diş personeli ve eczacılar, biyologlar, psi
kologlar, sofsyal hizmet uzmanı di'yet'JjycınlK'r, 
Iklimyagerttler, kimya lfisansiiye, kimya mühendesi, 
veterinerler •gtfbi personel iisiüfade lelİKimiyecek-
İjrdir. Halbuki, 641 sayıllı Kanun ile 209 sayılı 
/kanunlarda, aynı mektieplıerdcin mezun olan ve 
fakat Sağlı'k ve Sosyal Yardım Bakaniğ'Kida 
Çîaib âıu personele full - time namı altında bu 
paııail'ar ver.Tmekbedilr. Bu durumda ©itada bâr. 
sosyal adate'feizliik okluğu aşikârdır. 

Bu sdbeplle 16 ncı maddenin sonuna (kii üç 
fıkradan ibaııcttlir) 4 neti, 5 nc'i, 6 ncı ve 7 ıiıoi1 
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fıknalar naınvı altında dört fıkranın daha ilâve-
siırJL derpiş eden bir öuerge hazırlamış bulunu
yorum. 

A. P. Grubu olara|k, bu gefciLdıe üniversMer-
de çalışan yardımcı personelin; •eczacı olsun, 
biyolog olsun, pSsikolag oCsnın, sosyal hizmet uz
manı OTJSUU, hatta psikoterapist ve sağlık idare
cisi, kimyager ve ldrnya lüsamısiye, (kimya mü-
hendüdi o'lötfn, veteriner olsun 'mıağdur oldukla
rına Ikani bulunduğumuz içûn! 16 ncı maddemiin 
altına 4, 5, 6 ve 7 nci fıknalar halifede fıkralar 
lilâJveisiyle, hastanelerde çalışan bu (arkadaşları
mızın da 2500 'İrayı geçmiyeeek döner sermaye 
gelirlerimden karşılananı bir tazminat almasını 
öniermli'ş bulunmaktayız. An!ca|k, bu arkadaşla-
larımız resmî ve öacil 'bir müessesısde çalışıyor
larsa, bu parayı alamayacakları aşükâr bulun-
duğundan, vermiş olduğum önergeye blir beşin
ci fıkra 'ilâve etmiş oluyorum1. O 'okra da: «Ek 
öğretim 'görevi hariç» şekllindeddr. Ek görev 
alamayacakları ve resmî ve öael herhangi bâr 
müessesede maaşlı veya "ücretli veya sözleşimteilıi 
olanak bir görev kaıbul edomıeyetoekleri yazıüı 
bulunmaktadır. 

Bu 'ödenıeğlJn nie şekillide ve ne nıfjktar veribe-
oeğli ve hcinıgi şartlarla verileceğinin dıe bir yö-
metmeli'kDs düzenleıneoeğiınıi de gene veımıiş ol
duğum önergede tasrih lefttmiş bulunuyorum. 

Adalet' Partisi Grubu adıma vermıiış oldu
ğumuz bıı önerlgeye iltifat buyurular/ak, .mağdur 
©dillen ve sosyal adalet bakımından îkfr ayrı uy
gulama d'ç'inde bulunan bu muhterem yardımcı 
personellin -de elk bir tazminata kavuştunılnm-
lanınıa iimkân vermenizi grubum adına arz ve is
tirham ederim. 

Baygı'liammJlia. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir şey mi 

buyuracaksınız ?. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Bir hususu arz ede-
ceğlim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendilim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişeihir) — Sayın Başkan, de
ğerli (arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan değerli aıjkadaşlan-
mızın ifade ettiği ve Adalet Partisi Grubu adı
la boyamda bulunan ve Mr takrirle Başkanlığa 
sunduğu, 16 ncı maddeye eklicinimek istenen fık
raların., 

| CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Bi
zim de var tekliflimiz.. 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA MEHMET İS
MET ANGIN (Devamla) — Btğeır arkadaşları
mızı da dedLIk. Hepsinin bu görüşünü bir araya 
getirtecek ve önergelerde boıhsedffisıı «Tıp faküi-
teierin.de döner (Sermayeli kurum ve hastaneler
de çaüıştırılaeak, (tabip, diş tabibi, meslek c|kul-

I ılanndan ve nıesllek jkurslarından mezun yar-
dımeı tıp personelli ile, ıeczacı, biyolog, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, nueşguMyet tıedavicfjsi, di
yetisyen ve benzer;! personel, (kimyager, kimya 
iisansiyerleri, kimya mühendisi ve veteriner-* 
•leme bir tazminat verillimıesi» ha'kfkmdaiki teklif 
hakkaniyeti ve bir eşi'bslizlliiğû: ortadan (kaldıracak 
ibir tekliftir... 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Fiz
yoterapist te var.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Devamla) — Evet, k> da var. Bi
zim Komûisyon olarak, bumun teknik bakıımıd&ını 

j mahzurlu gördüğümüz, önergede balhsedifjeın bir 
durumu var. 

Diyorlar ki, «Üniversiteler,' Tıp Fakültesi 
Dekanlığında tâyin edilecek döner sermayeM 
kurum ve hastanıeülerdeı çalıştırılacak..» Aşağı
da saydığım meslek sahiplerinden bahsediyor-
iLar.. Başkanlığa sunduğumuz ve bunların hep-
ısiınfi içiııue allan bir önerge lile «Üniversite tıp fia-

I kültelerinde kurulaöak, yânli UnföverıSLtte Kanu
nunun 74 ncü ımadde&i geneğinoe kurulacak dö
ner 'sermayeden faydıallanan kurum ve bastane-
leılde çalişturulacak, tabip, diş tabibi, meslek 
okullarından ve meslekî (kurslardan mıezun yar
dımcı personeli ille, eczacı, biyolog, psikolog, 
sosyal hüzanet uzmıanı, diyetisyen...» 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Fizyoterapilst var mı?., 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Devamla) — Var, o da var. 

I .. «benzeri personel, kisnyagıer, kilmya lEsansiye-
ri, jkimya mühendisi, veterinerler ve nüeşguliyet 
tedaviJeisi, fizyoterapist meslek saJhiplıeadnüin her 
ay maaşlarına munzam o'laraik 2 500 lirayı geç-
nwsmıek üzeire döner sermaye gellirlieıfedcn kar-
şılacıacak bir tazminat verilir. 

Amcak, tazmdnat akm&ar hariçitie serbest ola
rak meslek ve sanatlarını ieara ledamealer, res-

1 mî veya özel lıer*hanıg;i bir ımüestses'ede mıar^iı 
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ücretli vtcya sözfcşmöl ek 'görev alamazlar. İl
gili ^organlarca tespit 'olunacak ıgüıılük normal 
çalışma saatie'rli dışında., döui.er sermayeli ku
rum ve hastanlaterin dah'ıÜJnde ve harûcindie liiz-
ımıet göriöeek ibümlıci fıikmda, yazılı pensoneüö 
prim verilir. Bu madde hüjkümlıeikî.ın uygula
nacağı kurum ve ha;stamelerele çalışacak perso-

. incil'e verileıcek tazminat ımiktarı ve öleınne şekli 
ve şartları bir yönetmelikle düzenlenir.» şıeklıin-
ıcle ağyarını mâni efradımı camii, tekniğe uygun 
bin? teklif hazırladılk. ve Komiiisyon olanak 'bunu 
Yüksük Başkanlığa verdıjk. 

209 vle 641 sayılı Kamımda veiiiJlıen bu hak-
larıaı, .dön/er sermayeli hastarıielerde çalışanlara 
verıilmömıeısi bdr 'eşitsizlik doğuracaktı. Anaak, 
veılUeöek tazminatların da 641 sayılı Kauıında-
ki azami haddini geiçmemıeldiıniin de burada zik-
radülım'eısılnıi uygun .gördük, tıdkllifimize iltifat bu-
ymrulUTsa 16 ncı maddeye 'dk olarak bu (kısmın 
ilâvesini Başkanlığa verdiğimtilz ibir takrir ila 
tcLe öniermiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız buna 
iştirak ıcderterae mieısele hıallolmıus olur. . 

Durumu arz için huzurunu işgal ettim. Te
şekkür ederim. 

GELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Fizyoterapist de dahil mi? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Evet, fizyotera
pist de mevcut. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — ıSa-
ym Başkan, sualim var efendim. 

[BAŞKAN — Sayın Komisyon bir dakika 
efendim. Buyurun Bağcıoğlu. 

KEMAL 13 AĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bir yanlışlığa meydan vermemek 
için sayın Komisyondan bir sualim olacak. 

Komisyonca hazırlanan önerge Başkanlığa 
verilmiş olduğuna göre, bundan sonra oylana
cak metinde kodifikasyon, yani kanun tekniği 
/bakımından İbir uygunsuzluk durumu husule 
'geldi gibi bana. Şöyle ki : 

Orada, «Birinci fıkradaki yazılı personel» 
deniyor. Birinci fıkraya ünivesite profesörleri 
falan giriyor ki, bu yanlış olur. Halbuki bu 
fıkralar ,bu maddeye monte edilirse o birinci 
fıkra dördüncü fıkra olur. 

Komisyon olarak bunu bu şekilde kabul ve 
mütalâa ederseniz, «dördüncü fıkradaki yazı
lı personel» deyimine tâbi olur. Aksi halde. 

i PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Hayır. Gayet ta
biî ki, bunu ek fıkra olarak arzu ettiğimize gö
re mesele yok.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ama 
madde üzerinde diyor, 4 ncü fıkra olur. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Bunun tekniği 
böyle Sayın Başkan, yani sizin dediğinizi anlı
yorum. Bunu biz ek fıkra olarak getiriyoruz; 
birinci fıkra olmuyor. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ol
muyor. 4 ncü fıkra olur. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Evet, bunu o şe
kilde tashih etmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, konuşmak istiyor 
musunuz ?. 

' HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Madde üzerinde 
başka konuşmak isteyen sayın üye0? Yok. Öner-
ıgeler vardır, takdim ediyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Üniversite Personel kanunu tasarısının 16 

ncı maddesinin birindi fıkrasına, «Doçentlerden» 
sonra, («asistanlara» kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 16 ncı mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

I Ahmet Sakıp Hiçerimez 

«Ayrıca yardımcı sağlık personeline de her 
ay kadro aylıklarının % 30'u oranında ek öde
me yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı madeye 4 ncü fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

I Celâl Ahmet iSungur 
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Madde : 16. 
Fıkra : 4 
«(Üniversiteler Tıp Fakültesi Dekanlığmca 

tâyin edilecek döner sermayeli kurum ve has
tanelerde çalıştırılacak taibip, diş tabibi, mes
lek okullarından ve meslekî kurslardan mezun 
yardımcı tıp personeli ile eczacı, biyolog, psiko
log, sosyal hizmet uzmanı, meşguliyet tedavi-
eisi, diyetisyen, fizyoterapist ve benzeri perso
nel, kimyager, kimya lisansiye, kimya mühen
disi ve veterinerlere maaşlarına munzam olarak 
ıbir tazminat verilir. 

Ancak tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Res
mî veya özel herhangi bir müessesede sanatla
rını icra edemezler, maaşlı, ücretli veya sözleş
meli ek görev alamazlar. 

Bu döner sermaye hükümlerinin uygulana
cağı kurum ve hastanelerde çalışacak perso
nele verilecek tazminat miktarı, ödeme şekil ve 
şartları bir yönetmelikle düzenlenir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Üniversite Personel ka

nunu tasarısının 16 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederim. Ge
rekçesini şifaen arz edeceğim. 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Üniversite tıp fakültelerinde kurulacak dö
ner sermayeden faydalanan kurum ve has
tanelerde çalıştırılacak tabip, diş taJbibi, mes
lek okullarından ve meslekî kurslardan me
zun yardımcı personeli,ile eczacı, biyolog, psi
kolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, fizyo
terapist, sağlık idarecisi, kimyager, kimya li
sansiye, kimya mühendisi ve veterinerlere her 
ay maaşlarına munzam olarak 2 500 lirayı geç
memek üzere döner sermaye gelirlerinden kar
şılanan bir tazminat verilir. 

Ancak tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, üc
retli veya sözleşmeli (ek öğretim görevi hariç.) 
ek görev alamazlar. 

İlgili organlarca tespit olunacak yönetmeli
ğe göre günlük normal çalışma saatleri dışında 
kurum ve hastanelerin dahilinde ve haricinde 
ıhizmet ,görecek dördüncü fıkrada yazılı perso
nele prim verilir. 

YukarıdaM hükümlerin uygulanacağı ku
rum ve hastanelerde çalışacak personele veri
lecek tazminat miktarı ve ödeme şekil ve şart
ları bir yönetmelikle düzenlenir. 

'Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin sonuna aşağıdaki metnin 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Plân Komisyonu 

iSözcüsü 
Eskişehir 

Mehmet İsmet Angı 

Üniversite tıp fakültelerinde kurulacak dö
ner sermayeden faydalanan kurum ve hastane
lerde çalıştırılacak tabip, diş taJbibi, meslek 
okullarından ve meslekî kurslardan mezun 
yardımcı personeli ile, eczacı, biyolog, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve benzeri 
personel kimyager, kimya lisansiye kimya mü
hendisi ve veterinerlere her ay maaşlarına 
munzam olarak 2 500 lirayı geçmemek üzere 
döner sermaye gelirlerinden karşılanan bir 
tazminat verilir. 

Ancak tazminat alanlar, hariçte serbest 
olarak meslek sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel-herhangi bir müessesede maaşlı üc
retli veya sözleşmeli ek görev alamazlar. 

İlgili organlarca tespit olunacak, günlük 
normal çalışma saatleri dışında döner sermaye
li kurum ve hastanelerin dahilinde ve haricin
de hizmet görecek bininci fıkrada yazılı per
sonele prim verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanacağı ku
rcum ve hastanelerde çalışacak personele veri
lecek tazminat miktarı ve ödeme şekil ve şart
ları bir yönetmelikle düzenlenir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, benim bir önergem olacak. Aynı mahiyet
te olup, ek olarak eklenmesini talehetmiştiım. 

BAŞKAN — Okunmayan başka önerge kal
dı mı?... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, komisyonun okunmuş bulunan 
önergesindeki «... "birinci» kelimesini sayın ko
misyon sözcüsü kürsüde 4 ncü olarak beyan 
'ettiği halde yine «birincil» olarak okundu. Zap
ta öyle geçmesin, 4 neü olması lâzım, 

BAŞKAN — Evet, tashih ederiz., efendim. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
'bu sayılan meslek sahipleri içerisinde fizyote
rapistlerin ismi (geçmemiştir. Onun da geçmesi 
(maddede gereklidir, önergede o noksan kal
mıştır. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Sayın Şener'in 
bir önergesi olduğu iddia edildi. Okuyalım 
•elendim, zapta geçelim. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Üniversiteler Personel 

Kanununa ekte sunduğum iki fıkra halindeki 
maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
Ek madde 1 : 
a) Üniversiteler tıp fakültesi dekanlığınca 

tayin edilecek döner sermayeli! kurum ve hasta
n/elerde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, meslek 
okullarından ve meslekî kurslardan mezun yar
dımcı tıp personeli ile eczacı, biyolog, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve benzeri 
personel, kimyager - kimya lisansiye, kimya 
mühendisi ve veterinerlere her maaşlarına 
munzam olarak bir tazminat alırlar. 

Ancak tazminat alanlar hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel herhangi bir müessesede maaşlı veya 
sözleşmeli ek görev alamazlar. 

,b) Yukarıdaki madde hükümlerinin uy-
»gulanaoağı kurum ve hastanelerde çalışacak 
personele verilecek tazminat miktarı ve ödeme 
şekil ve şartları bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — önerge sahibi sayın üyelerden 
fbir hususu öğrenmek istiyorum. Sayın komis
yonun tanzim ve takdim etmiş bulunduğu öner-
ıgıeye katılıyor musunuz!. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) —. 
Katılıyorum ıefendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, Sayın Şener 
ıkatılıyorlar. Sayın Bağeıoğlu ?... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakale) — Sayın 
Başkan, ıfoen katılırım da sayın komisyon söz
cüsü bir-söz istiyor galiba. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Sayın Kemal Bağeıoğlu'nun vermiş olduğu 
^önerge; bizimki ve diğer 2 arkadaşımın ver
diği önerge ile mutabıktır. Hemen hemen ay
nıdır ve teknik bakımından da 4 ncü fıkra 
olarak oraya geçirilmesi şartı ile bu önerge ile 
ikisinin .arasında fark olmadığı cihetle, fizyo
terapistlerin de eklenmesi suretiyle bu öner
geye biz iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bağeıoğlu tarafından 
verilmiş olan önergeye katılıyorsunuz!.. 

PLÂtt KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Yalnız fizyote
rapistlerin de huraya eklenmesi şartiyle. 

BAŞKAN — Onlar var efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — O halde Kemal 
Beyin vermiş olduğu önerge madde ımetni ola
rak daha uygun olacağı cihetle biz buna aynen 
iştirak etmeikteyiz. 

BAŞKAN — ıSayın diğer önerge sahipleri de 
/Sayın B,ağeıoğlu'nun vermüş olduğu önergeye.. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Hep beraber birleşiyoruz edendim. 

BAŞKAN — Birleşi'yorsunuz. Şu halde Sayın 
Bağeıoğlu tarafından takdim edilmiş bulunan 
önergeyi yeniden okutmak suretiyle üzerinde 
muamele ifade edeceğim. 

(Çanakkale Milletvekili Kemal Bağeıoğlu' 
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bağeıoğlu tarafından 
takdim edilmiş olan ve komisyonun katıldığı. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan bir hususu usul bakımından öğrenmek is
tiyorum. 

Siz bize sordunuz, dediniz ki, «Siz sayın ko
misyonun vermiş olduğu önergeye uyar mısı
nız.» ve biz de uyduk. Biz buna uyduk; ko
misyon da Sayın Bağcıoğlu'nun vermiş olduğu 
önergeye uydu. Şimdi nasıl oluyor.?.. 

BAŞKAN — Sayın Şener şunu arz edeyim. 
KEMAL BAĞCİOĞLU (Çanakkale) — Bir 

hata vardı. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hata var 

ise... 
BAŞKAN — Redaksiyon hataları bulunma

sı nedeniyle aynı şeyi Sayın Bağcıoğlu'hun 
vermiş olduğu önerge kapsadığından, onun 
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'önergesi üzeriiiıde muamele ifa edilmesi hususu 
sayın komisyon tarafından önerildi. Bendeniz 
sizlere sordum, bir zühul oldu tahmin ediyo
rum ki, zatıâliniz anlamadınız. Sayın Sungur 
katıldı... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Neyi anla
madım Sayın Başkan?.., 

BAŞKAN — Hayır, af edensiniz. ' Sayın 
Sungur, Sayın Bağcıoğlu'nun vermiş olduğu 
önergeye ve komisyonum kabul ettiği önnergeye 
katıldılar. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hep bera
ber komisyonun önergesine katıldık. 

BAŞKAN — Siz işitmediniz tahmin ediyo
rum. O zaman, zatıâlinize soruyorum. Son ve
rilen önergeye katılıyor musunuz1?.. Katılmı-
yorsanız sizinkini de... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, komisyonun vermiş olduğu önergeye katı
lıyorum. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Komisyon önerge verdik dedi. 

. BÂŞJCAN — Sayın Şener ve Sayın Sungur 
lütfederseniz yeniden okutayım, birbirine ay
nen tetabuk cttiğiini göreceksiniz efendini.. 

Şimdi efendiim, zapta şöylece tecsil ettir
mek istiyorum; Sayın komisyon Sayın Bağcı
oğlu'nun tevdi etmiş bulunduğu önergeye ka
tıldıklarını beyan .ettiler. Şu haliyle kendi 
önergelerini geri almış oluyorlar. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ged alırlar
sa, benim önergem muameleye konsun. 

BAŞKAN — Öyle mi Sayın Angı?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — ıSayın Başkan, 
komisyon olarak arz ettiğimiz önerge, Kemal 
Bağcıoğlu'nun verdiği önerge,- Sayın Ahmet 
Şener'in verdiği önerge ve Sayın Sungur'un 
vermiş olduğu önerge mahiyeti, gayesi ve he
defi itibariyle aynı. Yalnız Sayın Bağcıoğlu'nun 
vermiş olduğu önergede, 16 neı maddenin 4 ncü 
fıkrasına bir kelimeyi koymak ve «Ek öğre
tim görevi hariç» gibi bir eki de parantez içi
ne almak suretiyle sarahate vardırdığı için biz 
ona iştirak ettik. Yoksa arkadaşlarımızın öner
gesini kabul etmemek veya onlara iştirak et
memek gifbi bir durum yok. Bu hususu tavzi-
hen arz ediyorum. i 
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BAŞKAN — Yani Sayın Şener ve Sayın 
ıSungur'un vermiş bulundukları önergelerin.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Aynı. Onlara da 
iştirak etmiş oluyoruz. Yalnız radakte bakımın
dan Sayın Bağcıoğlu'nun önergesini daha uy-
ıgun gördüğümüz için, katıldık. Arkadaşları
mız da bizimle beraber iştirak ederler, mesele 
hallolur. 

BAŞKAN — Sayın iSungur?.. 
CELÂL AHMET SUNGUR, (Yozgat) Mak

sat, neticeye vâsıl .olmak olduğuna göre, hepi-
ımiz beraber katılarak en güzel metni kabul 
edelim, iş çıksın efendiim. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Bağcıoğlu ta
rafından verilen önerge, diğer sayın üyelerin 
vermiş, olduğu önergelere benzer bulunduğun
dan onun üzerinde ımuamele ifa edeeeğifcn. 

Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci fıkra ile ilgili 2 tane önerge var... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 

.alıyorum. 
BAŞKAN — (Sayın HiçerimezL 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergelerini geri aldılar. 
Maddeyi biraz evvel yaptığınız değişiklikle 

ve okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Yurt dışında görevlendirme : 
Madde 17. — Üniversiteler Kanununa göre 

yurt dışında görevlendirilen öğretim üye ve 
yardımcılarına Devlet memurlarının tabi ol
duğu esaslara göre ödemede bulunulur. 

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

Maddeyi' oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emekliliğe sayma : 
Madde 18. — Üniveırsite öğretim üyelerinin 

Emekli Sandığına tabi olmaksızın, doktora öğ
renimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ve
ya yurt dışında geçirdikleri sürenin en çok 5 
yılı Emekli Sandığı Kanununa göre borçlanma
ları şartı ile emekliliğe esas hizmet sürelerine 
eklenir. Bu kimseler adına borç kaydedilecek 
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miktar, borçlandırılan sürenin geçtiği tarihler
deki kesenek ve karşılıklar oranıma göre ve o 
tarühlerde meslekte bulunmuş olsalar idi alma
ları gereken aylık tutarı üzerinden, üç yılda 
bir terfi etmişçesine hesaplanarak tespit olu
nur. 

Bu madde hükmünden yararlanabilmek için; 
(öğretim. üyelerinin bn kanunun 'yürürlüğe gir
diği tarilhten itibaren bir yıl içinde, öğretim 
üyeliğine yeniden atanacak olanların, atandık
ları tarihten itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli 
Sandığına yazılı olarak başvurmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Sakıp 
Hiçeırimez, buyurun. 

AHMET SAKIP HtÇEItİ.V.LZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değeri! arkadaşları::!: emeklili
ğe sayma, borçlanma ile il^'Ji bir hükümle kar-
şıkarşıyayız. Hükümet tasansmeh. üniversite 
öğretim üyeleri ile beraib';r yardımcıları, da 
dikkate alındığı halde, nedense komisyonda, 
yardımcılar bu borşl?nmar".n dışında tutulmuş
lardır. Önce bu noktaya d'kkati çekip, yardım
cıların da bu borçlarımadai. asılları gibi yarar
lanmaları gereğini belirtmek istedim. 

Esas üzerinde durmamız, gereken bir husus 
ise, şudur; yurt içinde veya yurt dışında kendi 
kurumunda bir doktora öğıenimi veya tıpta uz
manlık yapamayan v^ya o dalda böyl? bir dok
tora ve uzmanlık yapma Mikanı olmayan hal
lerde, emekliliğe tabi olmayan bir kurumda 
doktora ve tıpta uzmanlık yapan kimselerin, 
ilerde tekrar kurumlarına döndüklerinde, 
emekliliğe tabi bir müessese olan kurumların 
da borçlanmak suretiyle doktora ve tıpta uz
manlık sürelerinin en çok 5 yılım borçlanmak 
suretiyle değerlendirmelerini bu madde müm
kün hale getirmiş. Bu yönü de fevkalâde güzel. 
Ancak, hepimiz biliyoruz ki, Emeldi Sandığına 
'ödenen kesintiler bic yönü. ile kişinin aylığın
dan kesilen % 8'ler, diğeri de, ku» umunun kar
şılık olarak aynı miktarda ödediği co 8'lerden 
terekkübeder. 

Demek ki, bu iki % 8 in bir tanesini bizzat 
hak sahibi, diğerini de kurumu öder. Burada 
tedvin edilen şekliyle hem kurumunun ödeyece
ği % 8'i, hem de kendisinin ödeyeceği % 8'in 
ikisini birden hak sahibin 3 ödetme yolu tercih 
edilmiştir. Hem kendi bünyesi içinde doktora 
yapmak, tıpta uzmanlık yapma imkânı olmayan 

bir değer kazanmak istiyoruz, gerekirse bunu 
yurt dışina gönderiyoruz, yurt dışında bir ihti
sas yapıyor, bir uzmanlık elde ediyor, yurda ge
liyor, sen memlekete çok faydalı adam oldun, 
ama, ne yapalım Devletin vahut kurumun se
nin için ödemesi lâzım gelen % 8 oranındaki ke
senek karşılığını sen ödersen ben bunu Devlet
te geçmiş bir hizmet olarak sayarım diyoruz. 

(Bu yönü ile madde sakattır ve birçok kimse
nin, özellikle Türkiye'de mevcut kurumlarda 
yapılması mümkün olmayan, doktora ve tıpta 
uzmanlık dallarına heves etmeyecekleri ve kül
fete de katlanmayacakları bir »orun olarak or
taya çıkar. Bundan sonuç olarak, tüm Devlet 
ve millet olarak zarara uğrarız, bu dallarda 
kıymetli eleman bulma güçlüğü ile karşıkarşı-
ya kalırız. 

Bunun için iki tane önerge vermiş bulunu
yorum, dikkate alınmasını saygılarımla rica 
ederim. 

IBAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen başka sayın üye! Yek. 

Madde üzerinde önergeler vardır, takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
ıGıörüişülmokte bulunan tadarının 18 nci mad

desinde geçen «ve karşılıklar» deyiminin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte bulunan tasarının 18 nci mad

desindeki «üniversite öğretim üyelerinin» de
yiminden sonra Hükümet tasarısında da oklu
ğu gibi «ve yardımcılarının» deyiminin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Saikıp HİKjcrinıez 

(BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup mu
ameleye koyacağım. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hlçeri-
mez'in birinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor musunuz efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 
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BAŞKAN —Saym H ü k ü m e t i 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-

OİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko

misyon önergeye katılmıyor. 
.AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, önergemi izah etmek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hiç.erimcz. 

AHMET SAKIP HİÇERIİMEZ (Ankara) — 
ıSayın Başikan, değerli arkadaşlarım; benim 
önergem okunduğu sırada Sayın Komisyonun, 
Sayın Hükümetin tamamen meşgul olduğu ken
di ifadeleriyle zapta geçmiş bulundu. 

iSaym Meclis Başkanımız, Komisyon, «Katı
lıyor musunuz» dediği zaman verdikleri cevap, 
«Neye» oldu ve ondan sonra «Şimdi okunan 
önerge» deyince, «Hayır» cevabını verdiler. 

Demek ki, önergenin mahiyeti bilinmeden 
verilmiş bir cevap idi. Onun için tekrar sizi 
meşgul etmek, zamanınızı israf etmek durumu
na geldim, bunun için özür dilerim. 

Çok değerli arkadaşlarım, tekrar oluyor, 
özür dilerim; ama Komisyonun bunu dinleme
miş olduğundan dolayı tekrar ediyorum. 

Yurt içinde veya yurt dışında doktora ve 
tıpta uzmanlık dalında yeni bir eleman kazan
ma güçlüğü ile karşıkarşıya kalmıyor. Emek
liliğe tabi olmayan bir k ın ıma veya yurt dışı
na doktora ve tıpta uzmanlık için bir elemanı
mızı gönderiyoruz. Uzun bir süre bu dalda ihti
sas yapıyor ve yurda dönüyor, kendisine görev 
veriyoruz. Bu sürenin de emeklilikte dikkate 
alınması için bir borçlanma hükmü ' getirmiş, 
bu metin. Bu cephesiyle fevkalâde güzel. An
cak, hepimiz biliyoruz ki, Emekli Sandığına ta
bi bir kimsenin, Emekli Sandığına ödeyeceği 
aidatlar ikiye bölünür; birisi, bizzat kendi ay
lıklarından otomatikman kesilen % 8'ler, diğeri 
de çalıştığı kurumun aynı miktarda kendisi için 
Emekli Sandığına yatırdığı % 8'ler. 

ıŞini'di hazırlanan ve karşımızda- bulunan 
metne göre, yurt dışına veya Emekli Sandığına 
tabi olmayan bir- kuruma doktora ve tıpta uz
manlık yapmak için gönderdiğimiz kişiyi tek
rar müessesemize" aldığımız zaman, değerli bir 
'eleman, bir uzman, bir doktor olarak alıyoruz. 
Yani, kendi sahalarımızda kolay kolay yapıla
mayacak bir dalda, bir doktor, bir tıp uzmanı 

kazanıyoruz; ama dönüyoruz, adama .diyoruz 
ki, sen. çok iyi bir ilim yaptın, geldin; ama 
Devletin, senin için ödemesi lâzıımgelen,' kuru
munun senin için ödemesi lâzım olan % 8'i de 
verir isen - kendi aylığından kesilen % 8 dahil -
yani % 16 oranında Öder isen, ben bu senin uz
manlık için yaptığın çabanın değerini dikkate 
alırım. Aksi halde dikkate almam, 

•Metin bu. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, mücmelen 

izah ediyorsunuz efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 

— Hay hay efendim. 
Bunun için bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Şimdi okunan önergemde; «karşılıklar» deyi
minin. metinden çıkartılmasını istiyorum. 

[Böylece, sadece kişinin Emekli Sandığına 
ödemesi lâzjmgelen ve aylığından kesilen % 8 
oranındaki keseneği ödemesini, buna mukaıbil 
ıde kurumunun o kişi için % 8 oranında bir ke
senek karşılığı ödemesini önermiş oluyorum. 

Dikkatlerinize arz eder, teşekkür eder ve 
iltifat edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Biraz evvel okunmuş ve izah 
edilmiş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Başka bir önerge var, takdim ediyorum. 
((Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez'in 

ikinci önergesi tekrar okundu) 
[BAŞKAN — Saym Komisyon ve Hükü

met? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMİET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz, 
MÜLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-

ıGitZ (Uşalk) —Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Saym Hükümet ve Sayın Ko

misyon katılmıyorlar.. Okunan önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

'Filhal katılıyor musunuz efendim1? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Saym Başjkan oy
landığı zaman katılıp katılmama hususunu an
layamadım. 

BAŞKAN — Zatıâlinize sordum, Saym Hü
kümete sordum. Gerek Komisyon ve gerek Hü
kümet katılmadıklarını beyan ettiler. Umumî 
Heyetin oylarına sundum ve çoğunlukla kabul 
ettiler. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Maddeyi tedvin için 
geri alalım efendim. 

AHMET SEMER (Trabzon) — Olmaz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Filhal katılıyor musunuz efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Filhal katılmıyoruz 
efendim. Önergeyi müsaade ederseniz bir tetkik 
edelim. 

(BAŞKAN — Önerge Komisyona takdim 
edilmiştir. 

18 nci maddenin müzakeresini tehir ediyo
ruz. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Uygulama başlangıcı : 

Madde 19. — Bu kanunun aylıklarla ilgili 
malî hükümleri 1 . 3 . 1970 tarihinden, aylıklar 
dışındaki ödemelerle ilgili hükümler bu kanu
nun yayımını takilbeden aybaşından itibaren ge
çerli olmak üzere uygulanır. 

ıŞu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki durumu itibariyle ve bu kanun hü
kümlerine göre yapılan intibak sonucunda tes
pit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 
1 . 3 . 1970 tarihinden bu kanunun yürürlük ta
rihine kadar, bu kanun gereğince yapılacak in
tibaka esas olan aslî görevinden dolayı kaldırı
lan hükümlere istinaden ödenen aylık, ücret, 
819 sayılı Devlet Memurlarına Avans Suretiyle 
Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öde
nen avanslar ile aynı kanunun 1 ve 5 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 30 12 . 1971 
tarih ve 1508 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre avans suretiyle yapılan ödemelerle bu gibi 
ödemeler toplamı mahsubedilidikten sonra, nok
san ödeme yapılmış ise, fark ilgiliye ödenir. 
Fazla ödeme yapılmış ise ilgiliden tahsil olu
nur. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla me
sai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan 
ödemeler bu maihsupta dikkate alınmaz.) 

1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 dönemi için yapılan 
noksan ödemelerin tediye şekli ve tarihleri Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi okunan şekli 
ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer kurunı mensuplarını ilgilendiren hü -
kümler : 

Madde 20. — Bu kanun hükümleri, 7334 sa
yılı Kanun ve ekleri ile kurulan İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademilerinin, 1172 sayılı Ka
nunla kurulan Devlet Güzel Sanatlar Akademi
lerinin ve 1184 ve 1418 sayılı kanunlarla kuru
lan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerinin öğretim üye ve yardımcıları hakkında 
da uygulanır. 

Ancak, 1. T. 1. Akademilerinde Akademi Baş
kanı, Akademi Profesörler Kurulu ve Akademıi-
lerarası kurul, bu kanundaki üniversite rektörü, 
üniversite senatosu ve üniversitelerarası kuru
lun görevlerini; Devlet Güzel Sanatlar Akade
milerinde Akademi Başkanı, Akademi Genel 
Kurulu ve Akademilerara^ı Kural, Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademilerinde ise Aka
demi Başlkanı, Akademi Yönetim Kurulu ve 
Akademilerarası Kurul, üniversite rektörü, üni
versite senatosu ve üniversitelerarası kurulun 
görevlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye? Yok. Önerge var, takdim ediyo
rum. 

ISaym Başkanlığa 
20 nci maddenin 1 nci fıkrasının, «mimar

lık akademilerinin» ibaresinden sonra «ve 1472 
sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağlı 
yüksek okullar» ibaresinin ilâvesi ile kaibulünü 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan üniversite personel ka

nununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

Ek fıkra : 1472 sayılı Kanunla akademi ve 
üniveristelere bağlanmış olan yüksek okulların 
öğretim üye ve yardımcıları bu kanun kap
samına girer. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup, mu-
uameleye koyacağım. 

{Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un öner
gesi tekrar okundu) 

— 130 — 



M, Meclisi B : 128 18 . 6 . 1973 O : 1 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet? 

PLÂN KOMİSYONU' ADINA MEHMET 
'İSMET AiNOI ('Eskişehir) — Ahmet Şener Be
yin önergesine katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Sungur acaba sizin... 
ÖELÂL SUNGUR (Yozgat) — İkisi de aynı 

mealdedir. 
iBAjŞKAN — Sayın Şener'in takdim etmiş ol

duğu önerge de ek fıkra olarak gösteriliyor. Bu 
bakımdan mealen aynı olduğunu kabul buyur
duğunuza göre lütfeder misiniz? 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başikanım, üniversitelere ve akademilere bağ 
lanmış olan yüksek okulların öğretim üyeleri ve 
yardumeıl arının da bu kanun kapramı içine gir
mesini istiyoruz. İkimiz değişik ifade kullanmı
şız. Ben Sayın Şener arkadaşımla birleşebilirim. 

(BAŞKAN — Tamam. Sayın Komisyon ve 
Hükümet, Sayın Şener'in önergesine katılıyor. 
Sayın Sungur da katılıyor. 

ISaym Şener'in önergesini takdim edeyim. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
MİLLÎ EĞİTÜM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Efendim, fıkra eklenmesi şek
linde olursa, bu eklemenin en sona değil, mi
marlık akademilerinin kelimesinden sonra ek
lenmesi lâzımgelir. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Be
nimki de öyle idi, işte. 

'BAŞKAN — Beyan edildiği şekle katılıyor 
musunuz Saym Şener'' 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAiN — Say.n Hükümetin beyan bu
yurmuş bulunduğu şekli ih önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

(Sayın Komisyon vedak+e edilmesi için size 
takdim etsek? 

Kabul olunan önc.-geyı ı^dakte edilmek üze
re Komisyona takdim ediycuum. 

18 nei maddeye ait oa:rge komisyondan 
gelmiş bulunuyor. 18 nei madde üzerinde biraz 
evvel verilmiş buluran ve j-Te-cüsçe kabul edil
miş bulunan önerge aynen iade edilmiştir. 

Komisyon ve HiLûimet filhal katılıyorlar 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

MİLLÎ EĞ-İTUM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet filhal 
ıkatıknaktadırlar. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 nei maddeyi bu değişik şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanun hükümleri, 7163 sa
yılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu 
Amme idaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan 
profesörler, öğretim ve a r t t ı r m a mütehassısla
rı (Doçentler gibi) ve asistanları hakkında da 
uygulanır. 

'Bu kanun hükümleri gereğince üniversite
lerarası kurul tarafından alman kararlar bu ku
rum mensuplarına da aynen uygulanır. 

Bu kanunla Senato ve diğer kurullara ve
rilen görevler Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü İdare Heyeti tarafından ifa 
edilir. 

iBAŞKAN — Madde üz2rinde söz isteyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. Ancak 
kanun bitene kadar müddetin uzatılmasına da
ir önerge gelmiştir. Bu kanun bitene kadar müd
detin uzatılmasını kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İntibak işlemlerini yapae <k nvvrei : 
Geçici Madde 1. — Bu kanun? tabi öğretim 

üye ve yardımcılarının intibak işlemleri 9 üye
den oluşan Merkez tntiba,k Komisyonunun Yö
netmelikle tespit edeceği g^nel esasi pr içinde il
gili üniversite ve bu kanuna tabi müesseselerce 
teşkil edilecek intibak komisyonları eli ile bu ka
nun hükümlerine göre yapılır 

Merkez İntibak Komisyonuna, Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Daire
sinden birer temsilci bu kanuna tabi üniversite
lerden üç temsilci ve bu kanuna tabi diğer mü
esseselerden üç temsilci katılır. Üniversite tem
silcilerini ilgili üniversite rektörleri, bu kanu
na tabi diğer müesseselerin temsilcilerini bu 
müesseselerin başkanları bir arada yapacakları 
toplantıda seçerler. 
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Merkez İntibak Komisynıamea 1 nei fıkraya 
göre hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu 
kanunun -yayımı tarihinden itibaren iki ay için
de yürürlüğe konulur. 

İntibak komisyonlarının kararlarına karşı 
Merkez İntibak Komisyonuna, kararların teibli
gi tarihinden itibaren ilgililerce 30 gün içinde 
itiraz edilebilir. 

Merkez İntibak Komisyonu itirazları en geç 
'G0 gim içinde karara bağlamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. , Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İntibak işlemleri için süre : 
Geçici Madde 2. — İntibaklar geçici 1 nci 

maddede sözü geçen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren en 
geç üç ay içinde bitirilir. Bu süre içinde eski 
hükümlere g'öre yapılmakta olan ödemelere de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek is
teyen saym üye var mı"? Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

İntibak işlemlerinde diğer hususi ur : 
Geçici Madde 3. — Bu i anım kapsamına gi

ren personelin bu kanun gereğince yapılacak in
tibaklar sonunda girebilecekleri derece ve kade
melerinde alacakları aylık tutarları ile bu ka
nunla öngörülen diğer ödem"]erin toplamı 7244 
sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarlarına 
çeşitli kanunlarla yapılan her türlü zam, avans, 
ödenek ve tazminatın eklenmesinden sonra ekle 
edilecek miktardan aşağı olduğu takdirde, ara
daki, fark, kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesi suretiyle giderilinceye kadar ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzennde • görüşmek is
teyen sayın üye var mı ? Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. 'Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4.'— Bu kanunun 2 nei madde
sindeki başlangıç dereceleri esas alınmak sure
tiyle, profesörlerin ve doçentlerin (kadrosuna 
•bakılmaksızın) bu kanuna gör,e değerlendiril
mesi öngörülen hizmetlerde geçen sürelerin her 
yılı bir-kademe ilerlemesi, her 3 yıll bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir. 

18 . 6 . 1973 0 : 1 

Bu kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki 
başlangıç dereceleri esas almmak suretiyle asis
tan, öğretim görevlisi ve diğer yardımcıların bu 
kanun kapsamına giren kurumlarda başarılı ge
çen hizmetleriyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve ek ve tadillerine göre değerlendiril
mesi öngörülen hizmetleri birleştirilerek her 
yılı bir kaideme ilerlemesi, her 3 yılı bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir. 

Yapılacak değerlendirilmede bu kanunun 
8 nci maddesi hükümleri de gözönünde bulundu
rulur. 

Ancak, öğretini üye ve yardımcıları bakı
mından bu intibak kendilerinin Devlet Memur
ları Kanunundaki hükümlere göre intibak etti
rilebilecekleri derece ve kademelerden daha 
aşağısına yapılamaz. «Bu gibilerin kazanılmış 
hakları saiklı tutulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye var mı? YOK. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

•Geçici Madde 5. - - İntibakların tamamlan
masını müteakip, intibak sonuçlarına ve yeni 
ihtiyaçlara, göre, tespit' ed'ien kadro" cetvelleri 
bütçe kanunlarına eklenvıeeye kadar kadro 
aranmaksızın usulüne uygun olarak düzenlen
miş intibak formlarına dayanılarak aylık öde
nir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek is
teyen sayın üye var mı"? Vok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde G. — Personel Kanunundan 
evvel emekli olmuş profesörlerin intibakları 2 
nci maddedeki hükme göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler • 

Geçici Madde 7. — a) 31 . 3 . 192-6 tarih 
ve 788 sayılı, 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30 , 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 . 2 . 1959 ta
rih ve 7244 sayılı kanunlarla bunların ek ve ta-
dillerindeki hükümlerin bu kanuna tabi kurum
lar için uygulanması, bu kanunun yayımı tari
hinde sona erer. 
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b) Bu kanunun 20 nci ve 21 nci maddele
rinde sözü edilen kanunlaım bu kanuna aykırı 
hükümleri; 

<c) 13 . 6 . 1946 tarih ve 4936 sayılı Kanun 
ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hüküm
leri, 27 . 4 0 . 1969 tarih ve 1187 sayılı Kanun 
hükümleri; 

d) iBu kanuna tabi kurumlar m çeşitli teş
kilât kanunlarındaki bu kanuna aykırı hüküm
leriyle, yukarıdaki fıkralara göre yürürlükten 
kaldırılan kanunlara atıf yapan hükümleri; 

e)! 819 sayılı Kanunu değiştiren 31.12.1971 
tarih ve 1508 sayılı Kanun hükümleri; 

f> 22 . 5 . 1967 tarih ve 871 sayılı Kanu
nun 5 nci, 3.2.1969 tarih ve 1099 sayılı Kanu
nun 3 ncü, 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayılı Ka
nunun 2 nci maddelsri hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Ancak, bu kanunun 15 ıci maddesinde ön
görülen «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» 
Bütçe kanunlarında yer alıncaya kadar yukarı
daki fıkrada bahsi geçen kanun hükümleri ge
reğince yapılan ödemelere aynı miktarlar üze
rinden devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Buyurun Sayın Sönmez 

(SEİMlSETlTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu geçici madde bâzı hükümlerin de kaldı
rılmasını icabettiriyor. Benim kafamdaki soru 
şudur; bilhassa Sayın Komisyon Başkanının 
cevaplandırılmasını istirham ediyorum 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, 230 sa
yılı Askerî Tıp Akademisi Kanununun 15 nci 
maddesine göre, Gülhane Asken Tıp Akademiyi 
öğretim üyeleri ile müşavir ve mütehassıs ve 
başasistan durumunda olan uzmanlara ve Gül-
hanedeki ihtisasları müddetinee asistanlara, 
Üniversiteler Kanunu hükümleri dairesinde aka
demi tazminatı ödenmeye devam edilebilecek 
mi, edilemeyecek mi? 

Bu hususun tavzihini arz eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Buyurun Say m Yılmaz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarmı; muhterem arkadaşı
mızın bahsettikleri kanun, 230 sayılı Kanun, 
Askerî Tıp Akademileri personelinin terfi ve 

tayinlerinin askerî bir hiyerarşik sistemi içimde 
uygulanmasını te rtib et misti r. 

Yaptığımız muhtelif İncelemelerde, şayet 
akademileri de bu Üniversiteler Kanununa ta
bi tuttuğumuz takdirde, bu askerî hiyerarşik 
sistemi bozmaktadır ve kendi idareleri de bu
nun tamamen karşısmdadır. Bu 230 sayılı Ka
nunu da, çıkarmak için bir hayli zahmet çekiL 
miştir. Bu ba'kımdan zater Askerî Tıp Akade
misi bir eğitim müessesesi değildir. Bu bakım
dan, tamamen üniversite dışında kendi kanun
larına tabi olacaktır. Bu bakımdan eğer biz bu 
kademe içerisine, yani Üniversite Personel Ka
nunu çerçevesi içerisine aldığımız takdirde, da
ha önce tesis edilmiş bulunan askerî hiyerarşik 
sistem bozulacaktır. Bu bakımdan teklife katı
lamıyoruz. 

Özür diler, saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Maddeyi biraz evvel okunmuş 

bulunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİİBYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu madenin son cümlesindeki «bahsi geçen hü
kümleri» kısmı, «bahsi geçen kanun hükümle
ri» olacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Öyle okundu, 

BAŞKAN — Öyle okundu efendim. 
20 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliy

le takdim ediyorum. 
Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hü

kümler : 
Madde 20. — Bu kaimi hükümleri, 7334 sa

yılı Kanun ve ekleri ile ki.rulan iktisadî ve Ti
carî İlimler Akademilerinim, 1172 sayılı Kanun
la kurulan Devlet Güzel Sanatlar Akademileri
nin ve 1184 ve 1418 sayılı kanunlarla kurulan 
Devlet Mühendislik ve Mhnarlık Akademi]eri
nin ve 1472 sayılı Kanuni i. akademi ve üniver
sitelere bağlanmış olan yinesek okulların öğre
tim üye ve yardımcıları hakkında da uygula
nır. 

Ancak, İ. T. İ. Akademilerinde Akademi 
Başkanı, Akademi Profesör, er Kurulu ve Aka-
demileraraısı Kurul, bu karnındaki üniversite 
rektörü, üniversite senatosu ve üniversitelerara
sı kurulun görevlerini; Devlet Güzel Sanatlar 
Akademilerinde Akademi Başkanı Akademi 
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Genel Kurulu ve Akademılerarası Kurul, Dev
let Mühendislik ve Mimaılık Akademilerinde 
ise Akademi Başkanı, Akademi Yönetim Kurulu 
ve Akademilerarası Kurul, Üniversite Rektörü, 
Üniversite Senatosu ve Üniversitelerarası kuru
lun görevlerini yapanlar. 

ıBAŞEAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) —Sayın Başkan... 

(BAŞKAN — Bir şey mi buyurdunuz Sayın 
Bakan? 

(MitLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşaük) — Efendim, okunan metinde evve
lâ «Akademi», sonra «Üniversite» yazılmış o 
ilâvede; evvelâ üniversite, sonra akademi keli
mesi kullanılırsa daha uygun olur; Küçük bir 
değişildik. 

(BAŞKAN — Tamam efendim. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum 
Yürürlük : 
Madde 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer: 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok.-
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 neü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
Maıdde 23. — Bu kamı m Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAlŞKAN —: Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen' sayın 

üyel? 

18 . 6 . 1973 0 : 1 

I O E L A L AHMET SUNGUR (Yozgat) — Le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungur. 
iOELAL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca şunu arz etmek 
işitiyorum. 

ıÇfkarmış olduğumuz kanun Üniversiteler 
Kanununun bir tamamlayıcısı olarak çıkmıştır. 
Büyük Mieclis isaibetli bir şey yapmıştır. Ancak 
birçok değerli arkadaşlarımın da belirttikleri 
gilbi, her partiye mensup arkadaşlarımın, bu 
kanunda asistanlar ihmal edilmişlerdir. Göster
ge üstü ödenek imkânını bulamamışlardır. Mil : 

li Eğitim Bakanlığıma yollamış olduğu tasarı
da bu husus yer almıştı; fakat Maliye Bakanlı
ğınca kabul edilmemiş olduğu için Hükümet 
mecburen bu şekline sadık kalmıştır. 

Şunu bir daha belirtmeyi vicdanî bir zorun-
luk olarak kalbul etmekteyim; 657 sayılı Kanun 
1965 tarihinde çıktığında, 23 Temmuzda gelen 
Üniversite Personel Kanunma ait kısmında bu 
gösterge üstü rakamlar profesörlere 200, do
çentlere 150, doktor asistanlara 100 ve asistan
lara 50 idi. Bugün 1965 yılında dahi vermiş ol
duğumuz imkânı verememenin üzüntüsü içeri
sindeyiz. Asistan mevzuu gelecek hükümlerin 
ve yeni Meclislerim mutlaka bir çare bulmak zo-
runluğu vardır. Aksi takdirde yeni kurulacak 
altı üniversite, ilâveten iki tane daha üniversi
te daha kuruluyor, sekiz üniversiteye asistan 
temin etmok ve hoca yetiştirmek •imkânından 
yoksun kalacağız. Bu hususu belirtmeyi bir 
borç bilirim. 

ISaygılar sunarım. Hayırlı olsun. 
BAŞKAN •— Kanunun tümü açık oylarını

za sunulacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. 
Vaktin geçmiş bulunması nedeniyle 19 Ha

ziran 1973 Salı günü saat 15,00*te toplanmak 
üzere Birleş'ımi kapatıyorum. 

Kapanana t.atU : 20,15 
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VI. — iSORULAB VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Mardin Milletvekili S ey fi Güneştan'm, 
İktisadı Devlet Teşekküllerinde kadrosuzluk se
bebiyle dereceleri verilmeyen memurların durum
larına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nizameıttin Erbmen'in ya
zılı cevabı (7/1586) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı suallerimin Başbakan, 'tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
liderim. 

28 . 2 . 1973 
Mardin Milletvekili 

Seyfi Güneştan 

1. 1327 sayılı Kanuna göre İktisadî Devlet 
Teşelkküllerinin özel fkanunüarı çıkıncaya (ka
dar 1327 sayılı Kanun uygulanmaktadır. Bu 
hale göne iktisadî Devlet Teşekkülleri memur-
larınm kanunlLarı ne zaman çıkarılacaktır, bu 
hususta Bakanlar Kurulunda bir hazırlık var 
anıdır. Vansa ne safhadadır. 

2. 1327 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
göre 1, 2, 3, 4 ncü dereceli kadroların alınması 
Bakanlar Kurulunun kararma tabidir. İktisa
dî Devlet Teşekküllerinde normal terfi süresini 
doldurup yükselen memurların iktisadî Devlet 
Teşekküllerinde bu maddeye göre kadro dağı
tımı ne zaman yapılacaktır. Kadrosuzluk sefbe-
biyle dereceleri verilmeyen (memurların mağdu
riyetlerinin giderilmesi için ne düşünülmektedir. 

T. (C. 
Devlet BaJkanlhğı 
' Devlet Bakanlığı 9 . 6 . 1973 

Sayı : 3.Öİ-474 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 4 . 1973 gün ve 7/1586-7597/66886 
sayılı yazıları. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinde kadrosuzluk 
sdbeıbiyle memurlara derecelerinin verilmediği 
iddiasıyla, Mardin Milletvekilli Sayın Seyfi 
Güneştan'ın vermiş olduğu iki maddelik yazılı 

soru önergesi incelenmiş olup, bununla ilgili 
görüşümüz .elkte ısunulmuşltur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygıllarımlar. 

Nizamettin Erkmen 
Devlet Balkanı 

Başıhaikan Yardımcısı 

Mardin MiIletvetkiH Sayın Seyfi Gümüş-
tan'ın vermiş olduğu iki maddelik yazılı soru 
önergesi ile ilgili görüşler: 

1. İktisadî Devlet Teşekkülleri personelli
nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu para
lelinde kanun taslağı, Devlet Personel Daire
since hazırlanıp Devlet Personel Heyetinden 
geçirilerek 11 . 6 . 1969 tarih ve Y.Ç.I.1-3/830 
sayılı yazıyla Başbakanlığa sunulmuştur. 

Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında Kamu İktisadî Teşdbfbüslerinin reorgani-
zasyonu ımeyahmda personel statüsünün de ta
mamen değiştirilmesi öngörüldüğünden, bunun
la ilgili çalışmaların halen Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı arasında yapıl-
malkta olduğu (bilinmektedir. 

2. 657 sayılı Kanunu tadilen 1327 sayılı 
Kanunun ek ıgeçici 9 ncu maddesine göre bu 
•kurumların 1 - 4 derece kadroları 17 . 2 . 1972 
tarih ve 7/3968 sayıllı Kararname ile neticelen
dirilmiş olup, ibilâhara ihtiyaç duyulması nede
niyle bu kurumlar için elk talepler de tespit 
olunarak; 657 sayılı Kanunun değişik 34 ncü 
maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının da mü
talâası alınmak üzere, Devlet Personel Dairesi 
tarafından anılan Bakanlığa 26 öcafc 1973 ta
rih ve K-III-222 sayılı yazıyla gönderilmiş bu-
'lunma-kltadır. 

Ek taleplerin Kararname haline getirilmesi! 
için, Maliye Bakanlığının da görüşünü belirte
rek Başbakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. 

1 - 4 derece (kadırolar kurumlardan, alman 
taleplerin incelenmesi neticesi, her kurum, için 
ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı tespit olunmuştur. 
Bu derecedeki kadroları işjgal edenlerin terfii 
sürelerini doldurmaları halinde, bir üst .derece 
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.görevi yapmaya ekil olunduğuna dair olumlu 
sicil .almaları ve bir üst derecede boş kadro bu
lunması takdirinde yükselmeleri mümkün olup, 
bunun dışında memurun derecesinde kaideme 
ilerlemesi yapması gerelkmeiktedir. 

1 - 4 derecenin altındaki kadroların lüzu
muna göre tespiti de 440 ısayılı Kanuna göre 
ikurum yönetim kurullarının yetlkisinde bulun
maktadır. 

Nizaımelttin Erkımen 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcım 

2. — İçel Mületekili Turhan Özgüner'in, Çu
kurova bölgesinde kuraklık nedeniyle alınacak 
tedbirlere dair soru önergesi ve Tarım Bakanı 
Ahmet Nusret Tuna'nm yazılı cevabı (7/1598) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olunma
sını diler, saygılar sunarım., 

îçel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

Bu yıl yağışların yeteri kadar olmaması ne
deniyle, Çukurova'nın özellikle İçel kesiminde 
büyük ölçüde kuraklık belirtileri başlamış bu
lunmaktadır. Basgösteren bu kuraklık tehlikesi 
karşısında : 

1. Bakanlık olarak, bugüne kadar herhangi 
bir tedbir düşünülmüş, ya da uygulamaya geçil
miş midir? 

2. Önemli bir tedbir olarak; Ziraat Bankası
na borçlu bulunan İçel kesimi üreticilerinin, bu 
yıl içindeki borç taksitlerini bir süre için ertele
meyi uygun bulmaz mısınız ? 

3. İçel kesimi üreticilerinin bu büyük der
dine biran önce derman olacağınıza umut bağ-
laya bilir miyiz? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 6 . 6 . 1973 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 325 
Konu : Sayın, Turhan Özgü
ner'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 4 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7684/57538-7/1598 sayılı yazı, 
Çukurova Bölgesinde vukubulan kuraklık 

nedeniyle alınacak tedbirlere dair İçel Milletve-

18 . 6 . 1973 Ö : İ 

kili Sayın Turhan Özgüner'in Bakanlığımıza yö
nelttiği, yazılı soru önergesine ilişkin cevabın 
2 nüsha olarak ekte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Ahmet Nusret Tuna 
Tarım Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın, Turhan Özgüner'in Çu
kurova Bölgesinde kuraklık nedeniyle alınacak 
tedbirlere dair yazılı soru önergesine ilişkin 

cevap 
Memleketimizde kışın kurak geçmesi ve İlk

bahar aylarında yeteri miktarda yağış olmaması 
sebebiyle Çukurova bölgesinde, de zarar görül
müştür. 

İçel ilinde durum : Ova, Geçit ve Yayla böl
gelerinde kurağa ekilen hububatın çıkışı geç ol
muş diğer yıllara nazaran az düşen yağış kısmen 
etkili olmuşsa da ova bölgesindeki hububatta 
pek etkili olmamıştır. Tarsus ilçesinin ova kıs
mı kuraklıktan en çok zarar gören yerdir. 

Sulama imkânlarından istifade edilmekte 
münavebe suretiyle suyun idaresine gidilmekte
dir. 

Turfanda sebzeler öncelikle diğer narenciye, 
meyve bahçelerinin de imkân nispetinde sulan
masına çalışılmaktadır. 

Adana ilinde durum : Kuraklık dolayısiyie 
hububat mahsûlünde gelişme durmuş sulama im
kânı olan kısımlarda kısmen normale yakın mah
sûl almabilme imkânı sağlanmıştır. Genellikle 
kuraklık zararı ön tahminlere göre % 10 - 40 
olarak tespit edilmiş, bir kısım kışlık ekilişler 
sökülerek yerine pamuk ekilmiştir. 

Umumî olarak ovanın sulanamayan bölgele
rinde durum nazikliğini muhafaza etmektedir. 
Bu bakımdan : 

1. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin 
zararlarının tespiti ve gereken yardımın zama
nında mahalline ulaşabilmesi için teşkilâtımıza 
talimat verilmiştir. Mahallinde aralıksız hasar 
tespit çalışmaları yapılmaktadır. 

2. Hasar tespit çalışmaları neticesine göre 
T. C. Ziraat Bankasınca ürünleri hasar gören 
çiftçilerin borçlarının ertelenmesi hususunda fa
aliyete geçilmiştir. 

3. Hasar tespit çalışmaları neticesinde za
rar gören çiftçilerin ihtiyaçları imkân nispetin
de karşılanacaktır. 
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3. .— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, bir 
ffüreş vakfı 'kurulmasının düşünülüp düşünülme-
liğine \dair \soru "'önergesi ve Gençlik ve Spor Ba
kanı Celâlettin üoşkun'un yazıh cevabı '(7/1620) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Gençlik ve Spor Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Suna Tural 
Spor dalımızda en önemli ^başarıları kazanan 

ve «Türk gilbi kuvetli» sözünü dünyaya kabul 
ettiren güreşçilerimizle yeteri kadar ilgilenmek 
şöyle dursun, onlara en ufak bir yardım dahi 
çok görülmüş, güreşçiler kendi kaderlerine ter
kedilmiş, hayatlarını tesadüflere bırakmış ve 
zor şartlar altında yaşamak zorunluğunda kal
mışlardır. Atalarımızdan intikal eden dünya
da anlı şanlı unutulmaz isimler bırakmış, gali
biyetler kazanmış güreşçilerimizin zaferleri ye
rine bugün maalesef tatlı hatıralardan başka 
bir şey kalmamıştır. Türk güreşi unutulan gü
reşçisi her karşılaşmada yenik bir hale gelmiş
tir. Her spar dalma her türlü ilgi gösterilir, 
yardım yapılırken güreş dalma hiç bakılmaması 
ya da hu sporun ciddi olarak ele alınmaması 
gerçekten acıdır. Türk'ün spor dalında ismi
ni dünyaya tanıtan ve propagandasını yapan 
tek spor dalımız güreştir. Bu yönden güreşçi
lerimiz yaşama kaygusundan kurtarılmalı, si
gortalı edilmeli ve devamlı olarak bu dalda 
çalışması meslek haline getirilmelidir. Bu ka
naatle : 

1. Güreşçilerimizin ve güreş sporunun güç
lü, ünlü ve başarılı bir hale gelmesi yönünden 
îbir ,güreş vakfı kurulması düşünülmekte midir? 

2. Amatör güreşçilerimizin devletçe sigor
ta ettirilmesi ne zaman ele alınacaktır? Sayısız 
faydaları olan bu sigorta yaptırma işine Bakan
lığınız taraftar mıdır? Taraftar ise ne şekilde 
realize edilecektir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 6 . 6 . 1973 

Sayı : Yay. G. 438 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü 15 . 5 . 1973 gün ve 7808/58 607 - 7/1620 
'sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Suna Tural'm güreş 
vakfı kurulmasına dair sorusunun cevabı ilişik
te sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Celâl ettin Ço§kun 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Sayın Suna Tural 
Ankara Milletvekili 
Dünyaya «Türk gibi kuvvetli» sözünü kabul 

ettiren ve yayan güreşçilerimize teşkilât mev
cut olanaklarını da zorluyarak yardım etme 
gayreti içindedir. 

Yalnız güreşçilerimiz değil, Türklüğü tem
sil eden tüm sporcularımız mevcut amatörlük 
kuralları içinde spor hayatlarını zorlukla sür
dürmektedir. Sporcularımız arasında belirli bir 
ayırım yapılmamakla beralber imkân ve fırsat 
eşitliği yönünden güreşçilerimiz önde gelmekte
dir. Çünkü güreş bizim ata sporumuz olup top
lumumuzun dikkatleri daima üzerlerindedir. 

1. Ancak, kabul etmek gerekir ki, bugünkü 
malî olanaklarımız yeterli değildir. Fakat bir 
ıgüreş vakfının kurulması hususu güreş fede-
rasyonunea ele alınmıştır. Bu konuda vakfa ait 
tüzük çalışması devam etmektedir. 

2. Amatör güreşçilerin devletçe sigorta 
kapsamına alınması apayrı bir kanuni prosu-
dürün uygulanmasını gerektirmektedir. 

Bilgi edinilmesini saygıyle rica ederim. 
'Celâlettin' Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 

4. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 
Rİzespor - Malatyaspor futbol maçının başka bir 
sahaya alınmasına dair soru önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Celâlettin Coşkun'un yazılı ce
vabı (7/1642) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Mustafa Kaftan 

26 . 5 .1973 

Hafta sonu Rize'de Malatyaspor - Rİzespor 
maçı yapılacaktır. Aynı takımların daha önce 
yaptıkları maçta çok müessif olaylar cereyan 
etmiş Rize'de futbolcularımız doğulmuş, ha
kemler tehdit edilmiş seyircilerin Malatyaspor 
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futbolcularına tecavüzleri güvenlik kuvvetlerin
ce de önlenememiş halkın aşırı davranışları 
hakemlerin tarafsız maç yönetimine imkân bı
rakmamış sportif bir gösteri olmaktan çıkan 
maçtan sonra sahayı terkeden Malatyaspor ka
filesinin hayatı zor kurtarılmıştır. 

Şimdi ise Malatyaspor futbolcuları tehdit 
edilmektedir. Futbolcularımızın aldıkları tehdit 
mektupları ve Rize'den gelen ve ciddî kaynak
lardan alman bilgilere göre Malatyaspor kafi
lesi gerek maç esnasında gerekse maç sonrası 
dönemde ciddî ve hayatî tehlike ile karşı karşı
ya bulunmakta dırlar. 

Bu durum karşısında alelade güvenlik ted
birlerinden öteye bu maçın başka bir ile nakli 
güvenlik yönünden zorunlu hale gelmiş bulun
maktadır. 

Futbolcularımızın ve sporcularımızın gü
venliğinin mutlaka sağlanması hususunda en 
küçük ihmali görünenlerin sorumluluklarının 
hatırlatılarak ilgili vilâyet makamı ile de te
mas temin edilerek varılacak sonuca göre Ri-
zcspor - Malatyaspor maçının başka bir ile nak
linin düşünülüp düşünülmediğinin bildirilme
sini saygılarımla rica ederim. 

T. O. 
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 
Ankara Q . 6 . 1973 

Sayı : YAY. G. - 437 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü 26 . 5 . 1973 gün ve 7/1642- 7915/59344 sa
yılı yazı. 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm Ri-
zespor - Malatyaspor maçı ile ilgili sorusunun 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Celâlettin Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Sayın 
Mustafa Kaftan 
Malatya Milletvekili 
Bütün dünyada olduğu gibi futbolun yurt 

sathında yayılmasının şehirlerarası rekabeti do
ğurduğu ve maçların bitimine doğru da sırala- • 
ma da yer almayı etkileyecek karşılaşmaların 
sinirli bir atmosfer içinde cereyan ettiği bir ger
çektir. 

Bu itibarla şampiyonluğu etkileyen ve kri
tik geçeceği tahmin edilen Rizespor - Malat
yaspor karşılaşması için de çok önceden gerek
li tedbirler alınmıştır. Yürürlükteki ve uygula
makta bulunduğumuz talimatlara göre bu kar
şılaşmanın başka bir yere naklini gerektirecek 
durumda mevcut olmadığından maç fikstürde 
gösterilen yerde ve tarihte oynatılmıştır. 

Elimizde mevcut verilere göre, bu maçta gü
venlik tedbirleri aşırı bir titizlik içinde uygu
lanmış ve herhangi bir olaya meydan verilme
den oyun başlatılmıştır. 

Fakat, maç normal kaidelerine göre devam 
ederken karşılaşmanın 60 ncı dakikasında oyun
dan ihraç edilen bir Malatyasporlu oyuncuya 
ait karar kabul edilmeyerek, (ki daha önce de 
Rizespordan bir oyuncu ihraç edilmiştir.) Ma
latyasporlu bâzı oyuncuların maça devam et
mek istemelerine rağmen antrenör Uğur Ersoy 
tarafından Malatyaspor takımı sahadan çekil
miştir. 

Bundan sonra da Malatyasporlular hiçbir 
müdahaleye mâruz kalmadan otomobillerine 
binerek Rize'den ayrılmışlar ve sorunuzda be
lirttiğiniz şekilde herhangi bir olay cereyan et
memiştir. 

Bilgi edinilmesini saygıyle rica ederim. 

Celâlettin Coşkun 
Gençlik ve Spor Bakam 
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18 . 6 . 1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mail
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 neu 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 wci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân 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) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Biçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye

ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân 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 4. — Üniversite Personel kanunu tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı : 
903) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaraıı Geçici Komisyon raporu f 1/594) (S. 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak. Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı 
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet. 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

CX) Açık oya sunulacak işleri gösterir 



4. — 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 Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nei e;k ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . -12 . 1972) 

5. — 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 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
7e 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 

raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, n . 6 1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nei ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27. . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
mn, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 



teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112; 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve27.12.1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19. — G. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
İcarıııti teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/1.55) (S. Sayısı : 370, 370*e 1 nci ek ve 37U'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
l1 ürk Ceza Kanununun İ4 İ /1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 197.1, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ııeı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 , 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

22. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
li'Ve 1 ıuri ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971. 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri . 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tura) ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü

kümlerin ihlâline şebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin m en'in e dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'uıı affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naiıne Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affma dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
ırıan'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 35.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 



32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733}e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nıin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikUr hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 

Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun, teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü. hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena/tosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

42. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec-



lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar i]e 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nei maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet*ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lıı 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

X 44. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
Ci Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/52) (M. Meclisi S. Sayısı : 883 ve 
883 e 1 nei ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

45. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affı hakkında kanun 
töklifine dair Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Mdllet Meclisi S. Sa
yısı : 718, 718'e 1 nei ek ve 718'e 2 nei ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 .6 .1973) 

46. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'm Affı hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Se
natosu ; 1/197) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839 
ve 839'a 1 nei dk; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 265) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve 
8 . 6 . 1973) 

47. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı •maddeleri-
ndn değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve edilmesi 
ve bâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet Senatosu : 2/50) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nei ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973) 

48. — Atatürk Akademisi kanunu .tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/540; Cumhuri
yet Senatosu : 1/150) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 736, 736'ya 1 nei ek ve 736'ya 2 nei ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 229) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 9 . 1972,1 . 12 . 1972 ve 14.6.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârîar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nım teklifi ve Adalet. İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nei 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-
i>a.n 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 Plân komis
yonlarından 2'ş^r 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 İçişleri ve Plân 
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 ücak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı »Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2.1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân 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 6. — 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 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 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 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli.veli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığ-
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kumlu 79 No. lu Geçici Komisyon ra 
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta 
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. - 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta

sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Haindi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâz; maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada 
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/063) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30. 6.1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyuğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununu ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon rapora (.1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . "i . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 40 ve 48 nc> maddeleri 
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde-
imin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma. 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta 
run ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rula 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142, 
1/451; 2/175) (S. Sayısı : 7.11) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — 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 Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) , 

İ2. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
snyılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 



sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nei ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (J/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
v e l . 12.1972) 

14. —: Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 21 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri • 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının. Entern 
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Kıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm eczasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) fDağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 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 neü 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 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 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'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkm-
da kanun tasarısı ve tçişlari, 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 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanım 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) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 



Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışına 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-

oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 . 2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı r 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri -. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 

.15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 
35. — Bartın ilçesinin Esenyurt Köyü ha

ne 47, Oiit 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 5'10'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri .-
2 \ 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 



36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güne§en kö
yünün Selimiye Mahallesiin&n Hane 1, Cilt 13 ve 
-sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 .1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
-dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 .1.1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 

kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtana tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nei madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nei maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seci-
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lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 , 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1964 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve esikî 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Aikkan'ım, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın» 
da kanun tasarısı ve Malîye ve Plân komisyon
ları raporkn (1/536) (,S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
(raporları (1/43(2) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ille 
Hölamda Knallıik Hükümeti anasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş-
tırıma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (IS. Sayısı : 805) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nıei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. 'Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)' 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdas* 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı.: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusuf oğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Sübayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/Ö68) (ıS. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğiu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. .Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) . 



- 11 — 

X 65, — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşımın, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşımın ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarımdan 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

: 69. -^ 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılnuasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, MiMî Savunıma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

70. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

71. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 72. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ndn, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973) 

73. — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
f a Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1973) 

74. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 75. — Bursa Milletvekili Kasını Önadını ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

76. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An-



kara Belediyesine satılması hakkında kamın tek
lifi ve Tarım, içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 .1973) 

78. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Alfcay'm 22.11.1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
ncii maddesinin değiştirilmesi haJkkında kanun 
teklifi ve (Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla-
ırı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

ıX 79.—(Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masmın yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/695) 
(S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

80. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân 
komisyonları raporları (2/812) (S. Sayısı : 
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

81. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik kurumu 
Kanununun 36 ncı maddesine hir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko-
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misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973) 

X 82. —• 'Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Adana Üniversitesinin ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri 
ve Mi l î Eğitim ve Plân komisyonlaırı rapor
ları (2/553, 2/891) (S. Sayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1973) ', 

X 83. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 15 .5 .1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra ek- _ 
lenmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (iS. Sayısı : 906) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 84. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz, 
Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973) 

85. —• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/846) (S. Sayısı : 908) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1973) 

X 86. — Sivas Milletvekili Vahit Bözatlı ve 
Kadri Eroğan ile Enver Akova ve 2 arkadaşı
nın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanun tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/826, 2/827) (S. Sayısı : 911) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

ı^ m 

(Millet Meclisi 128 nci Birleşim) 



Topütı i! MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 4 I 7 Y © 3 ^ C Ü 6 K 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline 
ve Vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komis-
y o ı raporu ile M. Meclisi; C. Senatosu ve Karma Komisyon me

tinleri (M. Meclisi : 1/3 35; C. Senatosu : 1/88) 

(Not : C, Senatosu S. ıSayısı : 114) 

Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 9.5.1973 
Esas No. : 1/365 
Karar No. : 2 

ÜVEülıl'et Meclisi 'Başkanlığına 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine dair 2 Temmuz 
1-991 tarih ve 9805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunca kalbul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 11 . 7 . 1972 tarihli 74 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işarî oyla ka
bul edilmiş, ancak bu değişiklik Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 . 2 . 1973 tarihli toplantısında 
benimsenmemiş olduğundan aynı toplantıda karar gereğûnce her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 
sekizer üye alınmak suretiyle kurulması kararlaştırılan 16 kişilik Komisyonumuz, Hükümet tem
silcilerinin. de hazır bulunduğu 2 . 5 . 1973 günlü toplantısında, tasarıyı yeniden incelemiştir. 

Komisyonumuzca alınan karar üzerine, Millet Meclisi metninin tasarının ruhuna uygun gerekli 
değişiklikleri ihtiva ettiği g>örülerek, hu metnim müzakereye esas alınması ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılması istenilen değişikliğin de bu metnin içerisinde değerlendirilmesi yerinde mütalâa 
olunmuştur. 

Çerçeve 1 nci madde içinde yer alan 2, 3 ve 4 ncü maddeler ve çerçeve 2 nci madde ile yürürlük
teki kanuna yeniden eklenmesi istenen geçici maddeye vuzuh verilmiş ve adı geçen maddeler ile bun
ları ihtiva eden çerçeve maddelerde gerekli redaksiyon yapılmıştır. 

(Bunlardan : 
Değiştirilen 2 nci maddeye, kurulla yakın ilgili düşünülerek Kültür Müsteşarlığının dahil edil

mesi, halen Kurulda temsil edilmekte bulunan üniversitelerin durumu da dikkate alınarak Ku
rul üye sayısının 21'e çıkarılması, Kurul için tespit edilen sanat dallarına mimarlık tarihi ve res
torasyon bölümlerinin de eklenmesi yerinde gömülmüştür. 

Değiştirilen 3 ncü maddede ise üyelerin üyelik sıfatlarının sene İle sınırlanması yerine, gerek 
Personel Kanunu, gerekse Üniversiteler Kanunu hükümleri de dikkate alınarak ve bunlarla para
lellik sağlanarak yaş haddi esasına yer verilmiştir. Kurul çalışmalarının yerinin ve gündeminin tes
piti yetkisi, Kurulun tarafsız ve tesirden uzak çalışma gereği de gözönüne alınarak, Başkanlık Di
vanına bırakılmıştır. 
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Değiştirilen 4 ııcü maddede ise, yukarıdaki gerekçe ile yönetmelik hazırlama yetkisi de Kurula 
bırakılmıştır. 

Çerçeve 1 mci madde, bu değişikliklere uygun şekilde Millet Meclisince kaibul edildiği şekilde 
düzenlenmiştir. 

9805 sayılı Kanuna yeniden eklenen geçici madde, çalışjmaların devamlılığını bozmayaeak: şekil
de yeni baştan düzenlenmiştir. 

'Kanun tasarısının başlığının, yukarıdaki değişikliklere uygun olarak, Millet Meclisince kalbul 
olunan şekilde kararlaştırılmıştır. Bu değişiklikleri oy birliği ile kaibul eden Komisyonumlz, ayrıca 
tasarının son defa Millet Meclisimde görüşülmesi sıraisında, Başkanlık Divanına seçilen üyelerden 
heıflıanıgi birinin hazır bulunmaması halinde, Konisyon adına Karma Komisyonumuzun üyelerin
den herhangi birinin, yetkili oHduğunu da kararlaştırmıştır. 

G-erael Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. S. Niğde Üyesi 

B. A. Göktürk 

Üyd 
C. S. Hakkâri Üyesi 

N. Seyhan 

Üyd 
Çorum 

K. D emir er 

Sözcü 
C. S. Bolu Üyesi 
A. Yîlmaztürk 

Üye 
C. S. Samsun Üyesi 

F. Tevetoğİu 

Üye 
Uşak 

A. Turan 

Kâtip 
Balıkesir 
M. Yılmaz 

Üyd 
€. S. Kayseri Üyesi 

8. Turan 

Üyo 
İstanbul 

JV. Erogan 

Üye 
C. S. Tokat Üyesi 

A. Altuniüş 

Üye 
Ankara 

M. Maden 

Üye 
Yozgat 

t. Kapısız 

Millet Meclisi ((İS. Sayısı : 417'ye 3 ncü ek) 
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Millet MeclMnin Kabul 
ettiği meıtan 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkili
ne ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
EsM Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazife
lerimle dair 2 Temmuz 1951 ta
rihli ve 5805 sayılı Kanunun: 
2, 3 ve 4 ncü maddeleri aşağı
daki şeMfcde değî töriilmd f̂âr : 

Madde 2. — Bu kurul; 4'ü 
tabiî üye ve geri kalan 13'ü de 
seçdtaek sure%îe gelmiş 17 
kişiden ibarettdr. 

Vakıflar Genel Müdürü, 
Millî Eğitim Bakanlığı Eski 

Eserler ve Müzeler Genel Mü-
ıdürü, İmar ve İskân Bakanlığı 
Plânlama ve İmar Genel Mü
dürü ile Turizm ve Tanıtana 
Bakanlığı Turizm Genel Mü
dürü bu kurulun tabiî üyesi
dir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce, Milî Eğitim Bakanlığınca, 
İmar ve İskân Bakanlığınca 
ve Turizm ve Tanıtana Bakanlı
ğınca seçilecek birer üye, 

Tabiî üyelerle yukarda belir
tilen Genel Müdürlükçe ve ba-
feanlıklarca seçilen üyelerin, 
ündıversiltıeleiröe gösterilecek 
adaylar arasımdan seçecekleri 
6 üye, 

Ve yukarda gösterilen 14 
üye tarafından ayrım seçilecek 
3 üye kurulun düğer üyelerini 
teşkil ederler. 

Kurula seçilmek suretiyle gtt-
reoek üyelerin yüksek tahısiffî 
olmaları, arkeoloji, tarih, sa-

C. Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teshi
line ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 1 
nci fıkrası (K) bendinde deği
şiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu teşkilin© ve vazifeı-
lerinıe dair 2 Temmuz 1951 ta
rih ve 5805 sayılı Kanunun 2 
nci .maddesinin birinci fıkrası 
(K) bendi aşağıdaki sekilide 
değişlMlmiştir : 

K) Kültür Müsteşarı, Va
kıflar Genel Müdürü, EsM 

- Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürü, Turizm ve Tanütma Ba
kanlığı Turizm Genel Müdürü, 
İmar ve iskân Bakanlığı Plân
lama ve imar Genel Müdürü 
bu kurulun tabiî üyesidirler. 

Karma Komisyonunun 
değiştiriş metni 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşki
line ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
EsM Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve vazifelerine 
dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 
5805 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
4 ncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Bu Kurul; beşi 
tabiî üye ve geri kalan onaltısı 
da seçilmek suretiyle gelen 21 
üyeden ibarettir. 

a) Vakıflar Genel Müdürü, 
Millî Eğitim Bakanlığı Kültür 
Müsteşarı ile Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürü, İmar 
ve iskân Bakanlığı Plânlama ve 
imar Genel Müdürü, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Turizm Ge
nel Müdürü bu Kurulun tabiî 
üyesidirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce ve Millî Eğitim Bakanlığı ile 
imar ve iskân Bakanlığınca se
çilecek birer üye, 

Tabiî üyelerle yukarıda belir
tilen Genel Müdürlük ve ba
kanlıklarca seçilen üyelerin, 
üniversiteler tarafından göste
rilecek adaylar arasından seçe
cekleri on üye, 

Yukanda gösterilen 18 üye 
tarafından ayrıca seçilecek 3 
üye, Kurulun diğer üyelerini 
teşkil eder. 

b) Kurula seçilmek suretiy
le girecek üyelerin yüksek öğ
renim görmüş olmaları, arke
olojik, tarih, sanat tarihi, mi-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 417'ye 3 ncü ek), 



Millet Meclislinin kabul 
ettiği metin 

malt tarihi, mimarlık, şehircilik 
ve turizm sahalarının birinde 
veya birkaçımda temayüz efc-
aniş ve bu sahalarda eitütler ya
parak eser vermiş kimseler 
arasımdan ıssçilımeleri şarttır. 

Vakıflar Genıel Müdürlüğün
ce ve adı geçen. bakanlıklarca 
seçilecek üyelerin bu kuruluş
larda görevli oldnalan gerek
mez. 

ÜnJiverslitıelleroe gösterilecek 
adayların ise, her birimim yu
karda belirtilen ayrı bir sa
nat dalında ve isltenilen vasıf
ları haiz olması ve her halde 
aday gösterildiği üniversitenin 
öğretim' kadrosunda görevli 
bulunması lâzımdır. Bu sı
fatlan sona eren, her ne se
beple olursa olsun üniversite
den ayrılan veya emekli olan
ların üyelik sıfatları da düşer. 
Üniversiteler, her sanat dalın
dan ancak bir aday seçöbilir-
ler. Bulamadıkları dallarda 
iaday göstermek mecburiyetleri 
yoktur. 

Kurulca seçilecek 3 üye, lü
zumlu görülen sanat dalların-
»daki boşlukları doldurmak 
üzere seçürler. 

Maıdde 3. — Tabiî üyelerin, 
yukarda belirtilen asıl memu
riyetleri devamınca Kurul üye
likleri de devam eder, 

Diğer üyeler 5 yıl için seçi
lirler. Süresi dolan bir üyenin 
tekrar seçilmesi mümkündür. 

Tabiî üyeler dışındaki üye
lerden çalışmalara, faydalı ola
madıklarına kanaat getirilen 
veya Kurul çalışmalarının cid
diyetle bağdaşmayan davranış
ları teisrçrilt olunanların üyelik 
sıfatları, haklarında işlesin ya-

C. (Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Karma Komisyonunun 
değiştiriş metni 

marlık tarihi, mimarlık, şehirci
lik ve restorasyon sahalarının 
birinde veya birkaçında tema
yüz etmiş ve bu sahalarda etüt
ler yaparak eser vermiş kimse
ler arasından seçilmeleri şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce ve adı geçen bakanlıklarca 
seçilecek üyelerin bu kuruluş
larda görevli olmaları gerek
mez. 

Üniversitelerce gösterilecek 
adayların her birinin, yukarıda 
belirtilen ayrı bir sanat dalın
da ve istenilen vasıfları haiz 
olmaları ve her halde aday gös
terildikleri üniversitenin öğre
tim kadrosunda görevli bulun
maları lâzımdır. Bu sıfatları 
sona eren, her ne sebeple olursa 
olsun üniversiteden ayrılan ve
ya ilgisi kesilenlerin üyelik sı
fatları da düşer. Üniversiteler 
her sanait dalından ancak bir 
aday seçebilirler. Bulamadık
ları dallarda aday göstermek 
mecburiyetleri yoktur. 

Kurulca seçilecek 3 üye, lü
zum halinde sanat dallarında 
görülen boşlukları doldurmak 
üzere seçilirler. Bu üyelerin yu
karıda adı geçen Bakanlık, Ge
nel Müdürlük veya üniversite
lerde görevli olmaları şartı 
aranmaz. 

Madde 3. — Tabiî üyelerin, 
yukarıda belirtilen asil memu
riyetleri devamınca Kurul üye
likleri de devam eder. 

Diğer üyelerin bu sıfatları 
65 yaşma bastıkları tarihte so
na erer. Ancak, Kurul üye tam
sayısının üçte ikisinin kararı 
ile bunlardan Kurul çalışmala
rına faydalı görülenlerin üyelik 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 417'ye 3 ncü ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

puanlar dışımda kalan üyele
rin en az 2/3'nin bu yolda ka
rar verlmiesi halinde, Kurulca, 
kaldırılabilir. 

Bu şekilde Kurul üyeliğin
den çıkarılan, ölen, istifa eden, 
miâzeretteiız olarak üst üste 3 
toplantıya veya aynı takvim 
yik içerisinde 6 toplantıya ka
tılmayan üyelerim yerin© 2 nci 
mıaddede befotaiien usule >öre 
yenileri seçilir. 

Kurul üyeleri kendi araüa-
nmjda, oy çokluğu ile bir baş
kan ve bir başkanvekili seçer
ler. 

Kurul, salt çoğunlukla top
lanır ve toplantıya katılan 
üyelerin en az üçte ikisinin 
oyhrıyle karar verir. 

Kurul çalışmaları genel ola
rak Ankara'da Millî Eğit&m 
Bakanlığınca belirtilen yerde 
yapılır. Ancak, eserin bulun
duğu veya diğer bir yerde 
toplantı yapılması gerekli gö
rüldüğünde, bu husus adı ge
çen Bakanlığın iznine bağladır. 
Bu takdirde toplantı yeri ve 
gündemi bütün üyelere en az 
bir hafta önce yazı ile Ml'diri-
ür. 

Madde 4. — Bu kanuna göre 
yapılacak alday tespitleri, üye 
seçiımlerİ, aday ve üyelerde ara-
nadak dliğer Vasıflar ile top
lantılar, alınacak kararlar ve 
bu kararların uygulamaya in
tikalini gösteren esaslar ve uy
gulama ile ilgili diğer husus
lar, bu kanunun yayımım ta-
(kibeden 3 ay içinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün, imar ve 
iskân Bakanlığının ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının gö
rüşleri alınarak, MaHî Eğittim 

Millet 1 

C. Senatosunun kabul 
ettiği ımetin 

(IS. Sayısı : 417'ye 

I Karma Komisyonun 
I ıd'eğiştiriş metni 

I sıfatları 5 yılı geçmemek üzere 
I uzatılabilir. 
I Ayrıca, tabiî üyeler dışında-
I ki üyelerden çalışmalara fay-
I dalı olamadıklarına kanaat ge-
I tirilen veya Kurul çalışmalan-
I nın ciddiyetiyle bağdaşmayan 
I davranışları tespit olunanların 
I üyelik sıfatlan, haklarında iş-
I lem yapılanlar dışında kalan 

üyelerin en az üçte ikisinin bu 
I yolda karar vermesi halinde 

Kurulca kaldırılabilir. 
I Bu şekilde üyelik sıfatlan so

na eren, Kurul üyeliğinden çı-
I kartılan,ölen, istifa eden, mâze-
I retsiz olarak üst üste üç veya 
I ayni takvim yılı içerisinde altı 
I toplantıya katılmayan üyelerin 
I yerine 2 nci maddede belirtilen 
t usul ve esaslara göre yenileri 
I seçilir. 
j Kurul üyeleri kendi araların-
I dan, oy çokluğu ile bir Başkan 
I ve bir Başkan vekili seçerler. 
I Kurul salt çoğunlukla topla-
I nır ve toplantıya katılan üye-
I lerin en az üçte ikisinin oyları 
I ile karar verir. 
I Kurul çalışmalarının yeri ve 
I gündemi Başkanlık Divanınca 
I tespit olunur. 

I Madde 4. — Bu kanuna gö-
I re yapılacak aday tespitleri, 
I üye seçimleri, aday ve üyelerde 
I aranacak diğer vasıflar ile top-
I lantılar, alınacak kararlar, bu 
I kararlann tatbikata intikalini 
I gösteren esaslar ve tatbikatla 
I ilgili diğer hususlar, bu kanu-
I nun yayımını takibeden altı 
I ay içinde, Vakıflar Genel Mü-
I dürlüğünün, Millî Eğitim, imar 
I ve iskân, Turizm ve Tanıtma 
I bakanlannın görüşleri de alına-

ı 
ncü <ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Bakanlığınca haaırlaancak yö-
auötimelilkte belirtilir. 

Kurul da kemidi bünyesi için-
de islerini düzenlemek ve bu
mu yukarda belirtilen yönetme
liğe ayfeırı olımamak şartııyle 
bir iç Hizmet Yönetmeliğine 
bağlamak yetkisine sahiptir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıdaki geçtin madde eklen
miştir : 

GEÇİCİ MADDE — 2 Tem
muz 1901 tarihli ve 5805 sayı
lı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü mad-
dlelerinlde bu kanunla yapılan 
değişikliklere göre Gayrlmen-
kul Eslki Eserler ve Anıtlar 
Yiüksek Kurulu yenidıen teşMıl 
olunur ve Millî Eğitim Bakan-
liginin daveti üzerinle, bu ka
nunun yayımından altı ay son
raki ilk Pazartesi günü birinci 
toplantısını yapar. 

Mevcut Kurulun görevi bu 
tarihte sona erer. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı toriMmde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. İSenatosumm kabul 
ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edillen 3 nıcü mad
de 2 ndi madde olarak kabul 
edilımıiştir. 

MADDE 3. —- Millet Mecl
isince kabul edilen 4 ncü mad-
ıde 3 noü madde olarak kabul 
iödilmiiştıir. 

Karma Komisyonun 
ıdeğiştiriş ımetni 

rak, Kurulca hazırlanacak yö
netmelikte belirtilir.» 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
ikinci geçici madde olarak aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ MADDE 2 . - 2 Tem
muz 1951 .günlü ve 5805 sayılı 
Kanunun ikinci maddesine gö
re seçilmiş olan üyeler, bu ka
nunda belirtilen üyelik sıfatları 
sona erinceye kadar görevleri
ne devam ederler. 

Ancak, bu kanunla Kurula 
yeniden seçilmeleri gereken 
üyelerin seçimi 1 Mart 1974 ta
rihine kadar tamamlanır.» 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (İS. Sayısı : 417'ye 3 ncü tek) 



TopTantı :4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 5 8 3 © 2 n C İ © ^ 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bâzı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine 'dair kanun 
tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince benim
senmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Mec
lisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi : 1/612; 

C. Senatosu : 1/100) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 

Mille't Meclisinin ilgili komisyonlarımdan 7 ve Ctimihuriyelt Senatosundan da 7 üye atonanaık su
retiyle kurulan Karma Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 10 . 5 . 1973 

Esas No. : 1/612 
Karar No. : 2 

Mill&'t Meclisi Başkanlığına 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinim değiş ti ilim esine ve bu 'kamıma bâzı maddeler ve geçi-
ti maddeler eklenmesine dair olan kanun tasarısı, Deıvlet Bakanı ve Danıştay Başkanlığı tem
silcilerinin, iştıİTakfijy^e; Milllet Mee'l'i&kıim 7 . 3 . 11)73 tarihli 73 ııcü Birleşiminde teşkil ediilen Kab
ına Komisyonumuzda. görüşüldü. 

Karmıa Koalisyonumuza havale buyurukıu maddeler üzeninde yapdam müzakere neitiıeeisamd'e, 
Gumhuııiyet Senatoısu Genel Kurulunun 23 . 11 . 1972 tarihli 6 nci Birleşimimde kabul tedilen .mez
kûr kanun tasarı metninin çerçeve 1 nci madde sliyle değişiMlen 521 s'ayıllı Kanunun 110 ııc.ı, 
14 ııcü çerçeve maddesi ile 155 nci maddesine ek leııen iki fıkra ve çerçeve 18 nci madde ile aynı 
kanuna eklenen ek geçici 7 nci miıaddeler, Cunıihu rlyet Senatosundan g'e'Miğl şekilde Karana Ko-
ınisyomumuzea da aynen kaibul edillmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ediilimek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Başkan 'Sözcü Kâtip Üye 
C. S. Samsun Üyesi Çanakkale Miietvekili Clüimüşane Milletvekili C. S. Bursa Üyesi 

Refet Bendeci M. Hulki Önür Madde 155 ve geçici 7 nci Cahit Ortaç 
•miaddeye tmıuhaPJifiım. 
Mustafa Karaman 

Üye Üye Üye Üye 
Gaziantep Milletvekili Konya Milletvekili G. S. Rize Üyesi C. S, Edirne Üyesi 

A. İhsan Göğüs M. KuMlay îmer Mecdi Agun M. Nafiz Er geneli 
tnızada bulunani'aidı, 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştir ilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 tarühü ve 521 sa yılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 110, 114, 115, 116, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 16 S, 164, 166, 167, ve 172 nci maddeleri aşağıdaki 
«etolde değişIMlmişitdr: 

Kaııunsözcülerinin ödevleri 

iMadde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dava dosyalarını incelöyealek hukuk 
fcaıkımından düşüncelerini en geç bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde yazı
lı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanunsözcüsune bildirir
ler. Birinci Başkanın ve Başkanuıısıözcüsünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler. 

Kanunoöscüleri, ilgili yerlerden Başkanlık ar acılığı|yle her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi, 
işlem dioısyalarmı da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşünceler inde tamamen ser!b esttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 

işveriminin artırılması için Birinci Başkanın ve Başkanuusözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 
Dava daireleri veya Dava Daireleri Kurulunc?, gerekli görüldüğü takdirde, kanunısözcülen, 

önceden haiber verilmek suretiyle düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 
Kanunsözo'üleri, lüzum gördükleri hallerde, D ava Daireleri nezdinde re'sen kararın düzetnltil-

mesi isiteıminde bulunabilirler. 

Madde 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir: 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 ntai m raddesinde sözü edilen yetkili merci; Danıştay Bi

rinci Bakkamı, Daire Başkanları ve üyeleri ile Ba jkanunsftzcüsü için Danıştay Ctenel Kurulu, 
Kanunsiözcüleri, Başyardımcı ve Yardımcılar *<çin Danışftaiy Başkanlar Kuruludur. 

Millet Meclisi (S. .Sayısı : 583'e 2 nci ek) 



CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve yeç-icî 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12.. 1964 tarihli ve 521 
sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 114, 
115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
128, 130, 163, 164, 166, 167, ve 172 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kan unsöze illerinin ödevleri 

M^dde 110. — Kanunisözcüleri, kendilerine 
havale olunan dava dosyalarını inceleyerek hu
kuk (bakımından düşüncelerini en geç !bir ay, 
yürütmenin durdurulması isteminde iki gün 
içinde yazılı olarak verirler, ıbu süreler geçiri
lirse, durumu sdbepleri ile birlikjte Başkanun-
sözcüsüne Ibildirirler. Birinci Başkanın ve Baş-
kanunsözcüsünün vereceği diğer görevleri ye
rine getirirler. 

KanunBÖzcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık 
aracılığı ile her türlü bilgileri isteyelbilecekleri 
giibi işlem dosyalarını da getirebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen 

seribeısitltıirler. AncaJk, çalışma düzeninin korun
ması ve işveriminin artırılması için Birinci Baş
kanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı tedbir
lere uyarlar. 

Dava daireleri veya Dava Daireleri Kuru
lunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcü
leri, önceden haiber verilmek suretiyle, düşün
celerini sözlü iolarak da açıklarlar. 

Madde 14. —- 521 sayılı Kanunun 155 nci 
ımadldesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

1402 sayılı Sıkılyönetim Kanununun 15 ve 
21 nci maddelerinde yazılı kovuşturma ve usul 
hükümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire baş
kanları ve üyeleri ile Başkanunsıazeüsü hakla
rında uygulanmaz. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar 
hakkında !bu hükümlerjin uygulanması, Başkan
lar Kurulunun iznine bağlıdır. 

Millet Meölisi (S. 
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| KARMA KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin eleğiş-
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve ejeeiei 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 tarihli ve 521 
sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 114, 
115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
128, 130, 163, 164, 166, 167, ve 172 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I Kanunsözcill erinin ödevleri 

Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine 
havale olunan dava dosyalanan inceleyerek hu
kuk (bakımından düşüncelerini en geç bir ay, 
yürütmenin durdurulması isteminde iki gün 
içinde yazılı olarak verirler, 'bu süreler geçiri
lirse, durumu selbepleri ile .birlikte Başkanun-
sözcüsüne ıbildirirler. Birinci Başkanın ve Baş
kanunsözcüsünün vereceği diğer görevleri ye
rine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başjkanlık 
aracılığı ile her türlü ibilgileri isteyebilecekleri 
gibi işlem dosyalarını da getirebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen 

serbesttirler. AncaJk, çalışma düzeninin korun
ması ve işveriminin artırılması için Birinci Baış-
kanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı tedbir
lere uyarlar. 

Dava daireleri veya Dava Daireleri Kuru
lunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözeü-
leri, önceden 'haiber verilmek suretiyle, düşün
celerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Madde 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci 
maddesine aşağıdaki ilki fıkra eklenlmiş'tir. 

1402 sayılı (Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 
21 nci maddelerinde yazıla kovuşturma ve usul 
hükümleri, Danıştay Birinci Başjkanı, daire 'baş
kanları ve üyeleri ile Başkanunslözcüsü hakla
rında uygulanmaz. 

KanurJsıözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar 
hakkında bu hükümlerlin uygulanması, Başkan-

j 1ar Kurulunun iznine ıbağlıdır. 

Sayısı : 583'e 2 nci ek) 



(Milılet Meclis'&nJfcı kabul ettiği mıetin) 

Madde 18. — 521 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmişitir : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kaınun yürürlü ğe ıgirdiiği tarilhte 3 ve 4 noü derece kadroda 'bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış Danıştajy Başyardımcıları veya Tm derecedeki Ka-
nun)ssöi2jctüleri 8 nci madde hükmünden yararlanırlar. Bunların ikinci dereceye yükselmelerinde 
119 nıcu maddede öngörülen sınav şartı aranmaz, uranların kazanılmış diğer ibültün hakları saklıdır. 

Millet Meclisi (ıS. Sayısı : 583'e 2 nci ek) 



(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Madde 18. — 521 sayılı Danıştay Kanu
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yü-
riirlüğ-e girdiği tarihte 3 noü derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış ihak olarak almış Da
nıştay başyardımcıları veya bu derecedeki ka-
nunlsıözculeri 8 nci madde hükmünden yarar-
lanurlar. 

(Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 18. — 521 sayılı Danıştay Kanu
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklennııişft'ir : 

Ek geçici madde 7. — Bu kanunun yü-
rürlüğ'e girdiği tarihte 3 nıcü derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış Da
nıştay başyardımcıları veya bu derecedeki ka-
nunöözcüleri 8 nci madde hükjmjünden yarar
la/nurlar. 

- •» •» »m<t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 583'e 2 nci ek) 




