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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
îran İmparatorluğu kuruluşunun 2500 ncü
yıldönümü merasimine katılmak üzere îran
Şehinşahının davetlisi olarak îran'a gidecek
olan Cumhurbaşkanının dönüşüne kadar kendi
lerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi.
Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyelerden olup
süreleri dolmuş bulunan Feridun Cemal Erkin,
Kasra Gülek, Osman Koksal, Zerin Tüzün ve
Âdil Ünlü'den boşalan üyeliklere Nihat Erim,
Özer Derbil, Selâhattin Babüroğlu, Bahriye
Üçok ve Sait Naci Ergin'in seçilmiş oldukları
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu,
gereği daha sonra yapılmak üzere bilgiye su
nuldu.
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden Bursa
Üyesi Cahit Ortaç ve îstanbul Üv&'sî Mebrure
Aksol'ey's izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi okundu ve izinler kabul olundu,
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi^lt
Köker ile îstanbul Üyesi Halûk Berkol'un TRT
Ankara Televizyonuna dair Senato araştırması
•üşüyen önergesi önerge sahiplerinin isteği üze
rine geriverildi.
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki
katkı ve etkilerine dair Senato araştırması istiyen önergesi,
Cumhuriyet Senatosu Katfs Üyesi Sırrı Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve bölgezsl plâna gitme zorunluğu olup olmadığı hu-

suslarında Senato araştırması istiyen önergesi,
önerge sahibi bulunmadığından;
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar
Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 19 . 6 . 1907 tarihli ve 29 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları,
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan
Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu.
Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türkkan, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu, ilgili komisyonlar
bulunmadığından,
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düzenini yok
etmek amacını güdenlerin adalete teslimi husu
sunda Senato araştırması istiyen önergesi, ilgili
Bakan bulunmadığından,
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık teskeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
raporu ilgili üye bulunmadığından gelecek bir
leşime ertelenmiştir.
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Üste fiilen taarruz suçundan hükümlü 1946
'doğumlu Şevketoğlu Aykut Alpergün hakkın
da Af kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ürerinde ya
pılan görüşmelerden sonra reddedilmiş, aynı
konudaki Millet Meclisi metni, görüşme konusu
yapılarak kabul edilmiştir.
içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesinin ge
cekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda ku
rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu.
İlgili komisyon bulunmadığından gelecek
birleşime ertelendi.
Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten hükümlü 1938 doğumlu Meh
met Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hakkında

19 . 10 . 1971

O :1

Af kanunu tasarısının Millet Meclisince kabru
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde yapı
lan ikinci görüşmesi sonucunda kabul edildi.
Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Kadri
Kaplan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu görüşüldü ve kabul edildi.
19 Ekim 1971 günü saat 15,00 te toplanmak
üzere, Birleşime saat 15,45 te son verildi.
Başkan
Kâtip
'Başkanvekili
Kastamonu
Macit Zeren
Mehmet Çamlıca
Kâtip
Eütli's
Orhan Kürümoğlu

2. — GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı özel
Öğretim Kurumları Kanununa ek iki madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi : 1/451; Cumhuri

yet Senatosu : 1/1269) (S. Sayısı : 1667) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 10 . 1971)
2. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 1/1270) (S.
iSayısı : 1686) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Baskanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin)
BAŞKAN — 125 nci Birleşimi açıyorum.
3. —YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
4.

i
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake
[relere başlıyoruz.

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER

1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'la, dış ül
kelerde çalışan işçilerimizin âcil müdahale istiyen
durumları ile gidiş - gelişlerinde uğradıkları ge
reksiz muameleden kurtarılmaları için alınması
lâzımgelen tedbirler konusunda Hükümetin dik
katini çeken demeci.

zı hazırlamak üzere çalışan işçilerimizin her tür
lü feragat ve fedakârlık içerisinde kendi tarihî
haslet ve hususiyetlerine uygun bir yaşayışın
içerisinde bulunduklarını müşahede ettim. Feda
kâr, vefakâr, yarı aç, yarı tok davranıyor, ama
sırf çocuklarını mesut etsin diye.

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Artvin
Üyesi Sayın Fehmi Alpaslan, dış ülkelerde ça
lışan işçilerimizin âcil müdahale istiyen durum
ları ile gidiş - gelişlerinde uğradıkları utanç ve
rici muamelelerden kurtarılmaları için, müstace
liyet arz eden tedbirler üzerinde Hükümetin dik
katini çekmek üzere gündem dışı söz talebetmişler. Buyurun Sayın Alpaslan. Kısa olmasını is
tirham edeceğim.

içlerinde bir kısımları da var ki, avantürist. Bunlar % 1 bile değil. Elbetteki böyleleri
çıkar. Evvelâ dış ülkelerde turist adı altında
iş arayan vatandaşlarımızın acıklı durumunu
gördüm ve bunların sayısı göz kamaştıracak ka
dar çok. Nasıl oluyor, niçin oluyor? Gerçi Ana
yasa «seyahat hürriyeti» vermiş, ama bir kimse
nin eline bir sene, iki senelik turist pasaportu
verirseniz, hele hele o, turist diye gidecek ada
mın dış memleketlerde iş bulmak için oradan
oraya başvuracağı bilinen bu iş yapılırsa, işte
oradaki acıklı manzara hâsıl oluyor?

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; evvelâ söz lütfettik
leri için Sayın Başkana teşekkül' ederim.
Gündem dışı söz aldığım bugün, bana göre
ziyadesi ile memnuniyet verici, mesut bir gün
dür. Zira, kendisine ivazsız ve garazsız olarak
yürekten bağlı bulunduğum, çok sevdiğim, çok
saydığım Başbakan, biraz sonra yemin merasi
minde bulunmak üzere aramızda mevcut. Ve
onun yanında diğer değerli arkadaşlarımız da
aramıza katılmanın havası içerisinde oldukları
için bir vesile oldu, bir fırsat telâkki ediyorum
ve bu mutlu vakıayı da her şeyden evvel tesbit
etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, geçen hafta aldığım
bir haftalık izinle Avrupa'ya gitmiştim. Orada
işçilerin en çok bulunduğu Ruhr havzasında bir
çok isçi vatandaşlarla temas imkânını buldum.
Hakikaten memleketlerinden ayrılıp dış ülkeler
de çoluk - çocukları için daha iyi bir hayat tar

Bunun dışında Essen Konsolosluğunda bir
hayli zaman ilgilendim. Bâzı lüzumsuz muame
leler nasıl dâhilde mevcut ise aynı ile dışarıda
da tatbik ediliyor. Askerlik yoklaması; onbini
mütecaviz insan bu sene orada askerlik yoklama
sına tabi tutulmuş, daha da olacak. Çünkü,
70 000 işçi var o havzada. Adamlar, 200 kilomet
relik mesafeden kalkıp bir tana damga bastır
mak için geliyorlar. Hem gününü, hem parasını
harcıyor, hem de geliyor konsoloslukta saatler
ve saatlerce bir muamele yaptırmak üzere bekli
yor. Yani bir nevi işkence içerisinde bulunuyor
lar. Bu hususta Millî Savunda Bakanının dik
katini çekmek isterim.
ikincisi, Avrupa'ya gitmekte olan işçilerimiz
iş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasiyle asgari üc
retleri tesbit edilmiş olarak gitmeleri lâzımgelir.
1050 —
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Çok şikâyet dinledim. «Aynı işte çalışıyoruz, biz I
Nafaka kararlarının infazı meselesi; dış mem
hiç eksik çalışmıyoruz, ama bizim saatimiz 280
leketlere gidenlerin bâzıları haylaz çıkıyor ve
kuruştan başlatılıyor, Yugoslav işçisi geliyor
çoluk çocuğuna para göndermiyor, nafaka hük
onun saati 460 kuruştan başlatıyor.» diye şikâ
müne bağlanıyor. Bir kanun çıkardık ama, bu
yetler dinledim. Bir tesadüf eseri kaldığım otel
nun nasıl tatbik edileceğine dair bir yönetmelik
henüz çıkmadığı için oradakiler, eli kolu bağlı
de iki tane zavallı kadıncağızın da ayda elleri
halde. Bunu aydınlığa kavuşturucu bir yönet
ne 300 mark geçmek suretiyle çalıştırıldıklarını
meliğe acilen ihtiyaç var. Zira, böylelerini şah
ve birinin hasta olup, doktora gitmek istediği
san da gördüm, daha çok olduklarını da duy
halde doktora sevk muamelesinin dahi yapılma
dum ve öğrendim.
dığını gördüm ve ilgili mercie meseleyi intikal
ettirdim.
Değerli arkadaşlarım, bunun dışında Cumar
Şimdi, bütün bunlarla ilgilenecek olan dış
tesi günü İktisadi Kamu Teşebbüsleri Karma
memleketlerde çalışma teşkilâtlarımız var. Ar
Komisyonu olarak İstanbul'da Türk Hava Yol
kadaşlar, Essen gibi 70 000 işçisi olan 250 kilo
larının durumunu tetkike gitmiştik, geniş bir
metrelik sahaya yayılan bir yerde bir çalışma
parlâmento üyesi grupu ile. Aşağı yukarı Mec
ateşesi, 4 tane de memur; bir tanesi imam, 3 ta
lislerimizin 1/15 nin hazır olduğu bir kadro ile
nesi sair memur ve hiçbirisi dil bilmiyor. Alman
tetkikat yaptık. Hakikaten ben kıvanç duydum
lar, Alman işçi Teşkilâtı mükemmel şekilde bü
ve ümit besledim. Bir işin başına ehil adam ge
rolar hazırlamışlar, her türlü masraflarını yapı
lince neler olabileceğinin muhasebesini, muha
yorlar. Ama, bizimkilerin faaliyette bulunmala
kemesini yapmak kabil oluyor. Türk Hava Yol
rı mümkün değil. Başlarında hem de gayretli
larının Umum Müdürlüğüne muvakkat vazifeli
bir müdür olmasına rağmen. Adamcağız büroda
bir zat getirmişler. Keşke bu memlekette onun
mı meşgul olacak, yoksa 250 kilometreye gitmek
gibi birçok insan böyle mühim vaziyetlerde mü
suretiyle o işleri mi yapacak? Yani bu işler para
him vazifelere getirilebilmiş olsa. Her meseleyi
ile pulla olacak meseleler değil. Kayırmalara
gayet açık surette biliyor, her meselenin tedbi
bir son vermek suretiyle hakikaten işe adam yer
rini düşünüyor ve gerçekten memleketin sahibi
leştirmek ve ondan sonra da takib etmek suretiy
olmaya lâyık bir genç zat. Dert yandı adam,
le meseleleri halletmenin mutlaka lüzumuna ina
uçağımız yok filân... «Uçak çarşıdan ekmek»
nıyorum ve bu hususta Hükümetin, başta Çalış
peynir almak kadar kolay olan bir meseledir.
ma Bakanlığının dikkatini çekmek istiyorum.
Asıl olan uçağı aldığımız zaman onu çalıştırma
nın
yollarını tesisleriyle, personeli ile bunu te
Muhterem arkadaşlarım, bu dışardaki vatan
min etmek lâzımgeliyor.» dedi ve ondan sonra
daşların ıstraplarından bir tanesi de, 16 yaşın
dış hatlara çalışan bu dolmuş uçaklariyle - Chardan yukarı çocuklarını ana ve baba davet ede
miyor. Hususu ile analar davet edemiyor. Şimdi,
ter dediğimiz uçaklarla - çalışan insanların ıstı
gerçi diğer ülkelerde çocuk 18 yaşma geldiği
raplı hallerini dile getirdi. Kalktık, 40 arkadaş
zaman evden uçurulur. Ama, benim Anadolu'
gittik arkadaşlar. Bu Avrupa'yı dolaşışımda, da
mun örf ve âdeti, çocuk büyümüştür, ihtiyarlaha evvel de görmüştüm. Yani insan insanlığını
mıştır ama, yine evin bir arada yaşıyan unsuru
orada görüyor. Bir de o gün gördük. Yani ben
dur. 18 yaşını bitiren, reşit olan kimsenin kapı
insanlığımdan utandım. Demiyorum Türklüğüm
dışarı çıkmasının çok yerinde olduğuna inanıyo
den ama, insanlığımdan utandım. 4 - 5 tane ban
rum. Ama, örf ve âdetler bir çırpıda değişmiyor.
ket var, 2 - 3 tanesi boş, memur koymamışlar.
O halde 16 yaş meselesi değil, hiç olmazsa as
Bir tek muayene memuru var. O gün 28 tane
kerlik çağma yaklaşmcaya kadar olan devrede
uçak gelecek, 4 000 i aşkın işçi gelecek, buna
ana, babanın kendi çocuklarını alıp oraya götü
mukabil bir muayene memuru bu muameleleri
rebilmeleri için Alman makamları nezdinde âcil
yapacak. O da eşyalar dağıtılır, atılır ve bu yet
bir teşebbüs lâzımdır ve böyle bir teşebbüsün de
miyormuş gibi vatandaşı kuyruğa dizmiş olmak
başarı göstereceğini ben tesbit ettim, orada bu
için polisin - orada gözlerimizin önünde hem de
işlere girip çıkan dostlarımın marifeti ile bunu
hize rağmen - Almanya'dan vatan hasretiyle getesbit ettim.
I len insanlara cop kullandığını gördüm. Bu hu1051 —
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suslarda ciddî davrandığına emin olduğum Sa
yın içişleri Bakanının bilhassa dikkat nazarları
nı çekiyorum, tedbir alsınlar.
Bu tetkikimiz sırasında şunu öğrendim. Türk
Hava Yollarının Umum Müdürü - muvakkat va
zifeli bir tümgeneral - «Bana yetki versinler, 3
gün içerisinde düzeltemezsem ne derlerse desin
ler.» dedi ve hususi sohbetimizde tedbirlerini
söyledi. Hakikaten inandım ki, olmıyacak bir iş
değil. Zaten yerimiz yok, külüstür barakaların
içerisinde muamele görüyor. Ama, hiç olmazsa
insanlara insanca muamele yapmanın yollarını
arayıp bulalım. Sordum, ilgili bakanlar bu ye
ri görmüşler. Bir vesile olmuş Sayın Başbakan
da oradan geçmişler. Uzun tetkik fırsatını bu
lamamışlar ama, e, canım bir bakan da böyle
acıklı hali görür de hâlâ o dikenli yerinde rahat
oturursa... Ben şahsan ıstırap duydum. O itibar
la Sayın Başbakana... Gerçi işlerimiz çok. Siya
si bunalımlar ve saireler filân. Eğer siyasi buna
lım düzelsin, ondan sonra sıra işe gelsin dersek
korkarım ki, hiçbir zaman gelmiyecek. Ama, bu
işleri düzeltmeye çalışalım. O siyasi bunalım
kendi kendine hizaya gelir. Başka çaresi de
yoktur.
Bu işler için yakın alâkalarını esirgememele
rini rica ediyorum ve yüksek huzurunuzda içi
mize katılan değerli Hükümetin 4 mensubu ile
muhterem hanımefendi arkadaşımızı saygı ile se
lâmlıyorum.
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Müdürlüğün iyi bir koordinasyon içerisinde ça
lışmasını öteden beri ben de arzu ederdim. 3 - 4
günlük Ulaştırma Bakanlığım sırasında eğildi
ğim konulardan biri oldu. Yüce Senatonuza şu
bilgiyi arz edebilirim. Çok kığa zamanda artık
yurttan dışa çıkan, dıştan yurda gelen işçileri
mizin hava limanlarında o türlü yığıntı halin
de, hattâ uykularını dahi orada geçirecek biçim
de görülmiyeceğini kuvvetle tahmin ediyorum.
Sebep şu; Türk Hava Meydanlarının Yeşilköy
Hava Limanında gelen işçilerin gümrükten ge
çirilmesi için 900 m2 lik bir - kısmen prefabrik çelik karkas tesisin yapılması konusunda çalış
malar sürüp gidiyordu, dün verdiğim talimata
göre - bir hukukî engel vardır, bu hukukî enge
le rağmen - tesisin temeli önümüzdeki hafta atı
lacaktır. Hukukî engel, hondling hizmetlerini ya
pan Çelebi adlı bir şirketin mukavelesine göre
küçük bir yeri işgal ettiği halde oradan alına
maması idi. Hukukçulara verdiğini talimata gö
re inşaat başlıyacaktır. Bir yandan bu şirketin o
yerden çıkarılması konusunda hukukî çalışma
lar yapılacak, öte yandan Sayın Gümrük Baka
nı ile anlaşmama göre gümrük binasının bir ya
nında Çelebi'ye mukavelesinin gerektirdiği kü
çücük bir yer verilecektir ve bu inşaat bittik
ten sonra artık dış ülkelerden gelen işçilerimi
zin gümrüklenmesi kolaylaştırılacaktır.

Diğer bir önemli konuyu yine Yüce Senato
nuza arz etmek isterim. Gerek Deniz Nakliyat
2. — Ulaştırma Bakanı Selâlıattin BabüroğGenel Müdürünü, gerek Türk Hava Yolları Ge
lu'nun yurt dışına giden ve yurda dönen işçilerin nel Müdürünü çağırmış bulunuyorum. Yarın
Yeşilköy Hava Limanında gümrük muayeneleri
ünite toplantısı yapacağız ve Plânlama Müsteşa
nin kolaylaştırılması için gerekli tedbirlerin alın
rından aldığım bilgilere göre 4 jet uçanının ye
dığına ve yurt dışında çalışan işçilerimizin tasar niden satmalmması ve 200 000 ilâ 300 000 DWT'ruflarının memleket ekonomisine yararlı şekilde
luk bir Cargo deniz filomuza ilâve edilmesi ka
kullanılması için yapılan çalışmaların bitirilmek
rarını kendilerine Plânlama tebliğ edecek ve bu
üzere olduğuna dair demeci.
çalışmalara da başlanılacaktır. Bu konu da bu
hafta içerisinde önemli bir aşama gösterecektir.
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Selâ
hattin Babüroğlu...
Diğer bir konu, yurt dışındaki işçilerimizin
ULAŞTIRMA BAKANI SELÂHATTİN BA
tasarruflarının ekonomimize yararlı yönde de
BÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın
ğerlendirilmesi için gerek iktisadi kurulumuz,
Başkan, sayın senatörler; Sayın Fehmi Alpas
gerekse bu işlerle alâkalı olan Başbakan Yar
lan'ın değindiği konuların bir kısmına bendeniz
dımcımız çalışmaktadırlar. Yurt dışındaki işçi
arzı cevabedeceğim. Bu fırsatı sağlamış olduk
lerin önemli bir kesimine Çalışma Bakanlığı ka
ları için kendilerine peşinen teşekkür ederim.
nalı ile konut yapma kredisi verilebilmektedir.
Ayrıca, 499 sayılı Kanun üzerinde değişiklik ya
Türk Hava Yollarının ve Hava Meydanları
pılması bitmiştir, Yüce Meclislere arz edilecek
nın beraberce çalışarak hava limanlarını düzen
tir. Bu da Emlâk Kredi Bankasının yurt dışınledikleri yüksek malûmunuzdur. Bu iki Genel
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daki isçilere konut yapma olanağını biraz daha
rahatlattıracaktır. Plâniama Genel Müdürlüğü,
Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve Ça
lışma Bakanlığı ile ortak çalışma yapmakta yurt
dışındaki işçilerin sadece konuta değil, işletmesi
de beraber olan konuta kavuşturulması çalışma
ları yürütülmektedir, öte yandan kooperatif
ler kanalı ile, kooperatiflere ortak olmak sure
tiyle dış ülkelerde birikmiş olan paramn ekono
mik istikametlerde, endüstri istikametinde kulla
nılması hususunda da çalışmalar bitmek üzere
dir
Saygılarımı arz ederim.
3. — İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, 1380
sayılı Su Ürünleri Kanununun 4 Nisan 1971 ta
rihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, altı
ay zarfında çıkarılması gereken tüzüğün halen
yürürlüğe konmaması dol ay isiyle kanunun çeşitli
hükümlerinin tatbik edilemediğine,
Hükümetten
bu tüzüğün biran evvel çıkartılması temennisine
dair demeci.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstan
bul üyesi Sayın Bifait öztürkçime 1380 sayılı
Su ürünleri Kanunu hakkında gündem dışı söz
taDdbetmdişleridir.
Sayın öztürkoinıe, sarahat yok bu takriri
nizde, 1380 sayılı Kamunun nesi hakkında...
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
(Başkam., tüzüğün 6 ay zarfında çıkması lâzım.
BAŞKAN — Yani Kanunun öngördüğü tü
züğün çıkmadığı hakkında.
Gayet kı'sa olmak üzere buyurunuz.
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Baş
kan, omdan başka gündem dışı var mı?
BAŞKAN — Yok efendim, olsa da zaten
iki kişiye verebiliyoruz ancak.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarını; 1380 sayılı
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Su Ürünleri Kanunu 22 . 3 . 1971 tarihinde ka
bul edilmiş ise de 4 Nisan 1971 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. Bu kanunun 37 nci madde
si giereğinee aynı kanunun «19, 20, 23, 24 ve 27
mci maddelerine ait tüzükler kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde
yürürlüğe konur,» diye bir büküm olmasına
rağmen, 9 ncu madde, «su ürünllerini zarar
dan koruyacak tedbirler Tanım Bakanlığınca
tesfbdt olunur» hükmünün, 19 aıcu maddede
bilhassa mühim olan husus patlayıcı ve zarar
lı maddeleri kullanma yasağı ki, bomba kulla
nılmakta ve elektro şok şua yapılmaktadır;»
20 nci maddede sulara zararlı maddeler dökül
me yasağı, 23 ncü madde genel yasaklar, tah
dit ve mükellefiyetler ve bilhassa balik nesli
ndi ortadan kaldıran trola ait hükümler ne ya
zık ki, şu ana kadar yürürlüğe girme imkânımı
bulamamıştır.
İznıüJt Körfezimde balık nesli kalmamıştır.
Haliç ite balık yoktur. Deniz kenarlarındaki
fabrikalar asitli sularını deniz kenarlarına
dökmek suretiyle balık neslinin tahribe dilmek
te olduğu bir gerçektiir. Trole ise yine devam
edilmektedir. Benim istirhamım âjdeta üç ta
rafı denizlerle çevrili olan ülkemizde vatandaş
larımızın, en mühim ve hakiki protein kayna
ğı olan gıda nesnesinden mahrum kalmakta ol
duklarıdır. Buna inandığım içindir ki, senatör
olduğum günden itibarefîi su ürünlerinin ka
nun tekMini vermiş, zamanın hükümetlerini,
bu husustaki durumu izah ederek ikna etmiş
ve tasarı teklifimle birleşerek Yüce Meclisle
rin de iltifatlarına mazhar olmak suretiyle
1380 sayılı Kanun haline gelmiştir. Hükümet
ten bir an evvel ilgili tüzüğün çıkartılmasını ve
attık balık neslinin üretilebilir bir hale gelme
sini istemenin haklarımızdan ilki olduğunu say
gı ile arz ederim. (Alkışlar)

5. — ANDİÇME
1. — Görev sürelerini doldurmuş
bulunan
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yerine
Cum
hurbaşkanınca seçilen Nihat Erim, Özer Derbil,
Selâhattin Babüroğlu, Bahriye Üçok ve Sait
Naci Ergin'in andiçme işlemi.
BAŞKAN — Görev sürelerimi doldurmuş
ıbulumam Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yeri

me, Cumhurbaşkanınca seçilmiş bulunan Sayın
Cumihuriyet Senatosu Kontenjan üyelerinin
adları geçen birleşimdo Yüksek Heyete sunul
muştu. Şimdi Cumlhuriyeıt Senatosuna yeni ka
tılan Kontenjan üyelerinin, T. C. Anayasası
nın 77 nci maddesi gereğince andiçme işlemi
yapılacaktır.
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Nihat Erim.
(Cuımihurjjyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Nihat Enim andiiçti.) (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın özel Derbil.
(Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Özel Derbil aadiçti.) (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Selâhatfcin Babüroğlu.
(Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Selâhattin Babüroğlu andiçti.) (Alkışlar)
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın. Bahriye üçok.
(Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Bahriye üçok andiçti.) (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Sait Naci Ergtin.
(Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Sait Naci Ergim andiçti.) (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca seçilmiş
olan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyelerine
yeni vazifelerinde Cumhuriyet Senatosu adına
başarılar dülıerim. (Alkışlar)

6. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi
Orhan Akça'ıun izinli sayılması hususunda Baş
kanlık tezkeresi (3/1086)
BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi var, oku
tuyorum.
Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu Kütahya üyesi Or
han Akça'nıın hastalığına binaen 20 gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula
arzı, Başkanlık Divanının 18 . 10 . 1971 tanühli
toplantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Tekin Arıburun

2. — 20 Ekim 1971 Çarşamba günü saat 15,00
te Birleşik toplantı yapılacağına dair Başkanın
bildirisi.
BAŞKAN — Zonguldak eski Milletvekili
Ekmel Çetünel'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar
eski Bakanı Refet Seızgin hakkındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim.
Sayın üyeler, bu gündemle 20 . 10 . 1971
Çarşamba günü saat 15,00 te Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik toplantısı yapılacaktır,
duyurulur.

7. — SORULAR VE CEVAPLARI
A — SÖZLÜ SORULAR VE
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztükçine'nm, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı hü
kümlerine dair sözlü sorusu ve Maliye Bakanı
Sait Naci Ergin'in cevabı (6/554)
BAŞKAN — Sayın soru sahibi?.. Burada,
Sayın Bakan?... Buradalar. Soru önergesini
okutuyorum.
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirler Kanununun 19 ncu maddesinin (B) fıkra
sı, 21 nci maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkralarını
Anayasa Mahkemesi iptal ettiği halde belediye
lerin bu iptal edilen hükümlerin yürürlükte imiş
gibi hareket etmeleri karşısında Sayın Adliye,
Maliye ve İçişleri bakanları tarafından ilgililer

CEVAPLARI

hakkında ne işlem yapıldığını sözlü olarak ekte
sunulan sorumun cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim.
21 . 12 . 1970
istanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Rifat Öztürkçine
1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirler Kanununun;
1. 19 ncu maddesinin (B) fıkrası liman iş
gal resmini ait hükmü: Anayasa Mahkemesinin
18 . 4 . 1968 tarih ve 196/54 esas - 1968/12 sayılı
karan ile iptal edilmiştir.
B) Liman işgal Resmi
«Belediye içindeki limanlarda boş veya yük
lü olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri
işgal eden veyahut depo ve sair süratle kullanı
lan küçük küçük deniz nakil vasıtalarından Be-
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lediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre re
sim alınır. Bu resmi, liman dairelerince tahsil
olunarak o yer belediyesine verilir.»
2. 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye
Gelirler Kanununun: İlâm ve reklâm resmine
ait 21 nci maddenin :
a) 5 nci fıkra hükmü : Anayasa Mahke
mesinin 29 . 3 . 1966 tarih ve 965/45 esas V3
1966/16 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
«Ayrıca belediyelerin yapacağı ve yaptıra
cağı tesisler ve afişler hizmeti karşılığı olarak
Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre
ücrt almaya belediyeler yetkilidir.»

i <*

*

3. B) Aynı maddenin 4 ncü fıkra hükrr.ü :
Anayasa Mahkemesinin 3 . 7 . 1969 tarih
1969/23 esas ve 1969/41 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.
Dördüncü fıkra «Meydan, yol ve sokaklarda
ve umuma açık yerler ile nakil vasıtalarında ve
herkesin görebileceği sair yerlerde asılan, gös
terilen ve dağıtılan ilânlarla her ne sure ile V2
vasıta ile olursa olsun yapılacak ilân diğer vo
reklâmlardan belediye meclisince düzenlenecek
esas ve tariflere göre resim alınır.»
«Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun ya
pılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye mec
lislerince düzenlenecek esas ve tarifelere gere
resim alınır.» Yolundaki hükmün ilâna ilişkin
bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve ipta
line ve iptal kararının 31 Aralık 1969 gününde
yürürlüğe girmesine rağmen,

A) 31 Aralık 1969 tarihinden itibaren yürürülükte okmyan kanunun, sanki yürürlük £3
imiş gibi hareket eden belediye reisleri veya il
gili memurlar hakkında ne muamele yapılmış
tır.
B) Kanunsuz gasbedilen bu paraların ilgili
lere iade edilmesi hususunda ne gibi muamele
yapılacaktır.
C) Belediye Gelirleri Kanununun bugünün
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde yeni
den tedvini hususundaki hazırlanan tasarı ne
safhadadır.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan,
sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu istanbul
Üyesi Sayın Rifat öztürkçine'nin Anayasa Mah
kemesince iptal edilen Belediye Gelirleri Kanu
nunun bâzı hükümlerine dair tarafımızdan söz
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lü olarak cevaplandırılmasını istediği önergeyi
cevaplandırıyorum.
1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 numaralı Beledi
ye Gelirleri Kanununun bâzı hükümleri Ana
yasa Mahkemesince muhtelif tarihlerde ittihaz
edilmiş bulunan kararlarla iptal edilmiştir.
Ezcümle; liman işgal resmi, tabelâ resmi ve
ilân ve reklâm resmi hakkındaki hükümler bu
meyandadır.
Anayasa Mahkemesi kararlarında, bu resim
lerin yürürlükteki kanuna göre, belediye mec
lislerince düzenlenecek tarifelere göre alınmak
ta olmasının Anayasaya aykırı bulunduğu ge
rekçe olarak gösterilmiştir. Bahis mevzuu hü
kümlerin iptalinden sonra bâzı belediye ve ku
ruluşlarca mezkûr resimlere taalluk eden hü
kümlerin uygulanması mevzuunda izhar edilen
tereddütlerin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi
üzerine ,iptal tarihine kadar tahakkuk efrniş
bulunan resimlerin tahsil edilmesi, ancak iptal
tarihinden itibaren bu hükümlere müsteniden
resim alınmaması gerekeceği ilgililere muhte
lif yazılarla tebliğ edilmiş ve uygulama bu su
retle düzenlenmiştir.
Mezkûr müracaatlar dışında resmî mükelle
fi olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ip
tal edilmiş bulunan hükümlere müsteniden bun
lar yürürlükte imiş gibi evvelce resim alındığı
hakkında bugüne kadar Bakanlığıma intikal et
miş bir şikâyet mevcut değildir. Böyle bir du
rum müâahade ve tesbit edilirse yapılacak işlem
konusunda belediye gelirleri hakkında da ge
çerli olan Vergi Usul Kanununda etraflı hü
kümler mevcudolup, bu hükümler uyarınca ha
ta düzeltilir, başka bir ifade ile, fazla hesapla
nan resim terkin ve şayet resim tahsil edilmişse
mükellef reddolunur.
Diğer yandan belediye gelirlerini verimli
hale getirmek ve günün icaplarına göre düzenle
mek amacı ile Millet Meclisi gündeminde bulu
nan Belediye Gelirleri kanun tasarısı Hükümet
çe geri alınmış idi. Söz konusu tasarı Sayın öz
türkçine'nin temas ettiği konuları da ele almak
suretiyle yeniden tetkike tabi tutularak beledi
ye gelirlerinin verimli ve günün icaplarına uy
gun bir hale getirilmesi sağlanmış ve tasarı
Meclise sunulmuştur. Ve halen bir geçici karma
komisyondadır.
Arz ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın öztürkçine, buyurunuz.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 5237 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun tabelâ, resim,
ilân ve reklâmlara aidolan hükmünün Anayasa
Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı oldu
ğu nedeni ile kaldırılmasına rağmen birçok va
tandaşlarımız bunu bilmemektedir. Fiilî durum
böyle olunca belediyeler ilgili, vatandaşlara ka
nunsuz olarak mütemadiyen ödeme emirlerini
göndermekte ve itiraz eden mükellef olursa
bunların itirazları yine temyiz dairesine git
mekte ve orada tetkik edilerek mükellefin le
hinde karar verilmekte olduğu da bir gerçekdken Saym Maliye Vekilimizin, Bakanlığımıza
bu hususta hiçbir müracaat yapılmadı, demesi
ve konuyu ilgili belediyelere bir müfettiş gön
dererek tahkikat ettirmediğinden dolayı da
bu mesele ile ilgili üzüntümü Yüce Heyetinize
bildirmeyi bir vazife bilirim.
Bugün hakkını arayabilecek bir durumda
olan meselâ, Tercüman Gazetesini ele alalım,
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. ne,
istanbul Belediyesi 1971/62 hesap numarası ile
28 . 7 . 1971 tarihli yoklama fişini 800216 nu
mara ile ilânın ufkî durumuna göre Beyazit
Vergi Dairesi tarafından ödeme emri olarak ve
rilmiştir. Bendeniz ve hayli vatandaşlar bu ko
nuda müracaat etmiştir. Sayın Vekilimizin bu
türlü müracaatları beklemeden bu konuyu ele
almalarını rica ederim. Zira, elimizde bulunan
vesikaya dayanarak, istanbul Belediyesinin,
28 . 12 . 1970 tarihli 7/8966 numaralı ilân, rek
lâm resmine ait fıkranın tümünün iptal edilme
diği hakkında belediye şube müdürlerine yaz
mış olduğu genelge vesika olarak ortadadır.
Yine buna rağmen 17 . 2 . 1971 tarih 7/893 sa
yılı istanbul Belediye Reis Muavini Orhan Ergüder - avukat arkadaşımızdır - tarafından bü
tün belediye şubelerine bu konuyu her ne ka-
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dar da Anayasa Mahkemesi de iptal etmiş is©
de, henüz Resmî Gazetede yayınlanmadığından
tahsiline hızlı bir şekilde devam edilmesine ait
ortada resmî vesikalar dururken Sayın Maliye
Vekilimizin, bize bir müracaat intikal etmemiş
tir, sözünü tasvibefemediğimi de arz etmek iste
rim. Bu bir cevap değildir. Sorum cevaplananamıştır.
Benim istirhamım, bütün belediyelerde bu
konu ile ilgili tahkikatın yapılmasıdır. Benim
bu mesele ile ilgili olarak üzerinde durduğum
iki nokta vardır.
Vatandaş bunu ödedikten sonra acaba Gelir
Vergisinden bu meblâğ düşürülecek mi, düşürülmiyecek mi? Yarın bir hesap uzmanı gele
cektir, mükellefe diyecektir ki, sen bunu niye
ödedin? Bu, esasında vergiye tabi değildir, ne
maksatla ödedin, derse?
Ayrıca bu şekilde vergi yüklemeye hakkı
yoktur. Eğer belediyelerin bir yardıma ihtiyaç
ları varsa, ki, hakikaten vardır, o zaman bun
ların ilgili kanunlarını biran evvel getirelim.
Biran evvel getirelim ki, belediyeler bugünkü
malî sıkıntıdan kurtulabibin. Bunu o zaman
beraber öderiz. Ama, kanunsuz bir şekilde pa
ranın tahsili ve kanunsuz bir şekilde bunların
gelir vergilerine matrah olarak gösterilmesi bü
yük bir vergi zayiine de sebeboimaktadır.
Bu nedenle benim sorum cevaplandırılma
mıştır. Vekilimizin ilgili tahkikatını yaptıktan
sonra cevap vermesini isterim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Gündemimizde mevcut bulunan mevatla il
gili sayın bakanlar Cumhuriyet Senatosu salo
nunda bulunmadıkları için gündemin görüşül
mesine devam edilemiyecektir.
Bu itibarla 21 . 10 . 1971 Perşembe günü sa
at 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum.
Kapanma saati : 15,50

-»*
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YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin rıhtım duru
muna dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Ni
hat Erim'in cevabı (7/832)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıda yazılı soruların Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim.
Cumhuriyet Senatosu
istanbul Üyesi
Ekrem özden
Sorular :
1. — Nüfusu 3 milyona yaklaşan ve Türki
ye'nin en büyük turistik şehirlerinden biri ol
duğu kadar ithalât ve ihracat bakımından da
önemi aşikâr olan istanbul şehrinin rıhtım du
rumu iyi değildir. Bilhassa büyük yolcu ve it
hal malı getiren gemilerin Galata Rıhtımı hari
cinde demirlemeleri hem turistler için ve hem
de yük boşaltılması bakımından büyük müş
küllere sebebiyet verdiği izahtan varestedir.
Bu durum karşısında Hükümet olarak ne
gibi tedbirler düşünülmektedir?
2. — Galata rıhtımının Boğaza uzatılması
veya denize doğru çıkma rıhtımlar yapılması
hakkında bundan evvel bâzı projelerin hazır
landığı ilgililerce ifade olunmakta idi. Bunlar
hakkında da halen ne gibi faaliyet mevcuttur?
3. — İstanbul Sarayburnu rıhtımı perişan
bir haldedir. Bu rıhtımın belediye marifetiyle
tanzim edilmesi mümkün değildir. Buradan de
niz yolu ile geçenler Sarayburnunun perişan
halini gördükçe ve Atatürk heykelinin orada ol
duğunu da nazara alarak bu perişanlığa bir son
verilmesini istemektedirler. Hükümet olarak
bu konuda ne düşünülmektedir?
4. — Bunlar dışında İstanbul Limanının
modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tan
zimi hususunda genel olarak Hükümetçe bir
proje mevcut mudur?
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem
özden'in istanbul Şehrinin rıhtım durumuna
ilişkin 2 . 9 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin
cevabıdır.
istanbul Limanında Denizcilik Bankası Türk
Anonim Ortaklığı Liman işletmesine ait Kara-

köy'de turist ve yolcu gemileri için ayrılan 601
metre uzunluğundaki rıhtıma orta büyüklükte
5 gemi, Salıpazarında yük gemileri için ayrılan
585 metre uzunluğundaki rıhtıma da orta bü
yüklükteki 4 gemi yanaşabilmektedir.
İstanbul Limanı, özellikle yaz aylarında ge
len yolcu ve turist gemilerine kifayet etme
mektedir. Bu bakımdan Salıpazarındaki yük
rıhtımına da zaman zaman yolcu ve turist ge
misi alınmaktadır. Diğer taraftan yaz aylarında
Marmara seferleri yapan Denizyolları işletme
sine ait Ayvalık ve Gemlik tipi iki yolcu gemi
si Sirkeci'de geçici olarak yapılan bir iskeleden
ve haftanın 4 - 5 gününde gelen küçük tonajlı
Bulgar bandıralı turist gemileri de 40 metre
büyüklükteki Salıpazarı Mendirek Rıhtımına
yanaştırılıp kaldırılmaktadır.
Karaköy rıhtımlarının önünde su derinliği
5.80 - 7.00 metre arasında bulunduğundan, bu
derinlikten daha fazla su çeken turist ve yolcu
gemileri, çektiği su miktarına göre bir veya iki
sıra sat üzerine yanaştırılmaktadır.
Yük gemileri rıhtımları ve limanı uzun müd
det işgal etmektedirler. Bunun sebeplerinden
birisi, mevcut liman sahalarının ve ambarları
nın çekilmiyen mallarla dolu olması ve binnetice tahliye edilecek yüke yer bulunamamasıdır.
Bu durumun yarattığı tıkanlıklığm giderilmesi
için ilgililer arasında yapılan ortaklaşa çalışma
lar sonunda uzun zamandan beri sahipleri tara
fından çekilmiyen malların, hayır kurumlarına
ve kuruluşlara dağıtılmasına karar verilmiş ve
bu kararın uygulanmasına geçilmiştir.
Bu suretle açılan yerlere yüklerini boşaltan
gemiler, kısa bir zamanda rıhtımları ve limanı
terk etmektedirler. Böylece daha fazla geminin
rıhtıma yanaşması imkân dahiline girmiştir.
Galata ve Salıpazarındaki mevcut rıhtımla
rın yolcu rıhtımı olarak Boğaza doğru uzatıl
ması hususunda bir proje hazırlanmıştır. Deni
ze doğru çıkma ve yanaşma yerleri yapılması
konusunda çeşitli teklifler ortaya atılmıştır.
Ancak, gerek nazım plânının son zamanlara
kadar belirli bir hal almaması ve gerek bütçe
imkânsızlıkları dolayısiyle bu iki proje üzerin
de halen faaliyet gösterilmemektedir.
Sirkeci Rıhtımı ile bu rıhtımdan Sarayburnuna kadar olan eski Sarayburnu rıhtımının ıs-
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Taşınır ve taşınmaz malların Maliye Vekâ
lah edilerek iç hat yolcu vapurlarının yanaş- j
masına elverişli hale getirilmesi ele alınmış ve letince mülkiyeti satınalınıp döner sermayelere
ihalesi yapılarak inşaata başlanılmıştır. 17 mil devredilmiş midir? Devredilmemişse bu husus
yon 950 bin lira sarf edilecek bu inşaat 1972 ı taki gecikme 1971 - 1972 öğretim yılımda öğre
yılı sonunda tamamlanmış olacaktır. İnşaatın tim faaliyetlerinde aksaklıklar doğurmıyacak
bitirilmesiyle bölgedeki dağınık ve tertipsiz du mıdır? Her iki bakanlıkça bu hususta ne gibi
rum ortadan kalkacak ve 3 - 4 yolcu vapuru ya- ı tedbirler alınmaktadır?
naşarak yolcularun alıp boşaltabilecektir.
2. — Evvelce bu okullarda çalışmakta olan
öğretim
elemanları imtihan nezaretcileri, yöne
istanbul'un liman bakımından sıkışık duru
munun biran önce halledilmesi ve nâzım plân j tici ve diğer personelin aylık ve diğer ücretleri
muntazaman ödenmekte midir?
çalışmalariyle birlikte yürütülerek bir sonuca
a) Adı geçen personelin 3 aydır ücret ala
bağlanması için, İstanbul Limanının ıslah ve
madıkları
doğru mudur?
tevsii konusu Danimarkalı Kamsax Firmasına
etüdettiriLmektedir. Müşavir firmanın çalışma
ları sona ermek üzeredir. Adı geçen firmanın
görüş ve tavsiyeleri de alındıktan sonra limanın ıslah ve tevsii konusu bir programa bağla
nacaktır.
Prof. Dr. Nihat Erim
Başbakan

(1) Kanunun geçici 1 nci maddesine göre
9 Temmuz 1971 tarihine kadar geçen süre ile
ilgili ücretler kurucular tarafından ödenmiş
midir?
(2) Okulların üniversite ve Akademilere
fiilen bağlanışları tamamlanmış mıdır? Fiilen
bağlanış tarihleri nasıldır?
(3) Personelin 9 Temmuz 1971 den bugü
ne kadar aylık ücretleri ve diğer özlük hakla
rı döner sermayeler tarafından ödenmiş midir?

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdı Özer'in, özel yüksek okullar yerine açı
lacak olan resmî yüksek okullara dair yazılı
soru önergesi, ve Maliye Bakanı Sait Naci Er
(4) Personelin 3 aylık ücretleri ödenmemiş
ginin cevabı (7/845)
\ ise bugünün zor şartları içerisinde aile reisi ola
rak ev geçindiren bu insanların mağdur edil
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
memesi
için avans v. s. şeklinde ne gibi yardım
İlişik sorularımın Millî Eğitim ve Maliye
lar
yapılmış
veya hangi tedbirler alınmıştır?
bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
3.
—
Kanunun
3 ncü ve 4 ncü maddelerinde
rılmasını saygılarımla arz ederim.
2 . 10 . 1971 adı geçen merkezi koordinasyon kurulunun 13
ve 14 Eylül 1971 tarihli toplantısında yetkileri
Malatya Senatörü
ni
aşarak müktesep hakları ve hukuk kuralla
Hamdi Özer
rını çiğneyici mahiyette, makabline şamil aşa
Özel yüksek okul öğrencilerimin öğretimleri ğıdaki sekilide kararlar aldığı doğru mudur?
ne devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
a) Kanunun 4 ncü madde (b) fıkrasına
sek okullar hakkındaki 1472 sayılı Kanunun
göre
kendisine yeni görevlendirilecek yönetici
tatbikatında Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye
lere,
öğretim
üye ve yardımcılarına ve öğretim
Bakanlığına ayrı ayrı ve müşterek görevler
görevlilerine
ödenecek
ücretlere ilişkin esasları
düşmektedir.
sadece incelemek görevi verilen koordinasyon
1. — 1472 sayılı Kanunun tatbikatı halen kurulunun yeni görevlendirilecek personel ye
ne safhadadır.
rine eski personelin de ücretlerini, incelemek
a) Bu kanun uyarınca açılacak olan yük ve teklif etmek yerine, tesbit etmek ve karara
sek okullar işin gerekli taşınır ve taşınmaz mal
bağlamak suretiyle yetkilerini aştığı bu esna
ların alınışı hususunda kurucularla veya emlâk
da adı geçen personelin ücretlerinde yarı yarı
sahipleriyle ne şekilde satınalma veya kiralama ya bazen daha çok indirimler yaparak mükte
akitleri yapılmıştır?
sep hakları çiğnediği, üstelik 13, 14 Eylül 1971
tarihinde toplandığı halde aldığı kararların
Piyasada emlâk değerleri ve kira bedelleri
1 Eylül 1971 den itibaren uygulanmasını istedi
yükseldiği halde bu husustaki gecikmelerin se
bebi nedir? (zararlara mucibohnaz mı)
| ği yolunda alınan bilgiler doğru mudur? Eğer
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doğruysa Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık ola
rak kurulun bu hukuk dışı faaliyetlerini önle
yici ne gibi tedbirler almıştır?
b) Kanunun 13 ncü maddesine göre 1970 1971 öğretim yılı sonuna kadar okul gelirlerine
döner sermayeler tarafından el konulduğu hal
de daha 1970 - 1971 öğretim yılı tamamlanma
dan personel giderlerini düşürmek suretiyle
döner sermaye lehine kâr sağlamak fakat diğer
taraftan yönetici, öğretim üye ve yardımcıları
ve öğretim görevlilerinden müteşekkil persone
lin ücretlerini düşürerek onların paraya mütaallik özlük haklarını kısmak fikri nereden gel
miştir. Ve bu fikrin Türkiye Cumhuriyeti hu
kuk nizamındaki mesnedi nedir?
4. — Türkiye'nin bugünkü az gelişmiş şart
ları muvacehesinde gerekli kalkınma hamleleri
için bizzat Başbakan, Profesör Sayın Nihat
Erim'in de belirttiği şekilde büyük ölçüde Tek
nik kadroya ihtiyacı olduğu halde alınan koor
dinasyon kurulu kararlarında öğretim üyeleri
nin ders saati ücretleri düşürülmek suretiyle
bu memleketin ihtiyacı olan teknik kadroyu
bizzat yetiştirmekle görevli mühendislik ve mi
marlık yüksek okullarının kalifiye öğretim ele
manlarından mahrum edilişi memleketin kal
kınması ve selâmeti bakımından ne derecede
isabetlidir?
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
Şube : 3 Ks. 3 Md,
Sayı : 3377 - 0
Konu : özel Yüksek
Okullar Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik :
4 . 10 . 1971 gün. ve Kanunlar Müdürlüğü
11795 - 1213/7 - 845 sayılı yazınız.
Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimleri
ne devanı edebilmeleri için açılacak resmî Yük
sek Okullar hakkındaki 1472 sayılı Kanunun
tatbikatı ile ilgili olarak Malatya Senatörü Sa
yın Hamdi özer tarafından Yüksek Başkanlık
larına sunulan önergede Bakanlığımızla alâka
lı hususlar incelendi.
Yüksek malûmları olduğu üzere, 1472 sayılı
Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine
devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek
okullar hakkındaki kanun, 1 . 9 . 1971 tarihin
de Resmî Gazetede neşredilerek yürürlüğe gir
miştir.
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1472 sayılı Kanun hükümlerine göre,
9 . 7 . 1971 tarihinde hukukî varlıkları sona er
miş olan özel yüksek okullara ait taşınır ve ta
şınmaz malların, hangilerinin satmalınacağı ve
hangilerinin kiralanacağı hususu 3 ncü madde
si uyarınca teşekkül eden koordinasyon kurulu
tarafından, 13 ve 14 Eylül 1971 tarihli toplantı
larında kararlaştırılmış ve bu kararlar, Millî
Eğitim Bakanlığının 16 . 9 . 1971 gün ve (Mes
lekî ve Teknik Yüksek öğretim Gn. Md.) 316 31452 sayılı yazılariyle Bakanlığımıza intikal
ettirilmiştir.
Koordinasyon kurulu kararları elimize ge
çer geçmez, 1472 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin ışığı altında derhal hazırlatılan ve malûmaten 2 nüshası ilişikte takdim edilen 46 sayılı
genel yazımız, 22.9.1971 tarihinde ilgili valilikle
re (Defterdarlıklarımıza) intikal ettirilmiştir.
Bu genel yazıdan da anlaşılacağı üzere, taşı
nır ve taşınmaz malların satınalınması, kamu
laştırılması ve kiralanması, illerde teşkil olunan
komisyonlar marifetiyle ve bilirkişilerden ya
rarlanarak yapılmaktadır.
Halen ne miktar taşınır ve taşınmaz malla
rın satmalrndığı ve kiralandığı henüz belli de
ğildir.
Bu işlemlerin okulların açılmasından önce
tamamlanmasına çalışılmaktadır.
Mezkûr kanun gereğince koordinasyon ku
rulunca tesbit edilen özel yüksek okullara ait
taşınır ve taşınmaz malların satınalma, kamu
laştırma ve kiralama işlemlerinin süratle yapıl
ması ve tatbikatta her hangi bir yanlışlığa mey
dan verilmemesi bakımından ayrıca, bizzat Mil
lî Emlâk Genel Müdürü ve bu işle görevlendi
rilen başkontrolör, İstanbul ve İzmir'e gönde
rilmiş ve mahallin bu konudaki tatbikatı yerin
de izlenerek, ilgililere gerekli direktifler veril
miştir.
Halen satınalma ve kamulaştırma işlemlerine
süratle devam olunmaktadır.
Görüldüğü üzere, koordinasyon kurulu kara
rının Bakanlığımıza intikal ettiği tarihten iti
baren, 1472 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle
Bakanlığımıza mevdu işlemlere âzami hassasi
yet gösterilerek işlerin süratle intacına çalışıl
maktadır.
Keyfiyet saygı ile arz olunur.
Sait Naci Ergin
Maliye Bakanı
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T. 0.
Maliye Bakanlığı
Millî Emlâk Genel
Müdürlüğü
Dosya No.: 3377 - 2
Şube : 3 Ks. 3 Md.
Konu : özel Yüksek
Okullardan satınahnacak taşınır ve taşın
maz mallar Hk.
Valiliğine
Sıra No. : 46
özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimle
rinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açı
lacak - Resmî Yüksek Okullar hakkındaki
25 . 8 . 1971 tarih ve 1472 sayılı Kanun, 1.9.1971
tarihinde neşredilmiş bulunmaktadır.
Kanunun 3 ncü maddesine göre kurulan ko
ordinasyon kurulu 9 ncu maddesi gereğince
9 . 7 . 1971 tarihinde hukukî varlıkları sona
ermiş olan özel yüksek okullara ait taşınır ve
taşınmaz malların hangilerinin satmalmacağı
ve hangilerinin kiralanacağı, hakkında karar
vermiş bulunmaktadır.
Bu karara göre, ilinizle ilgili olan ve satınahnması veya kiralanması icabeden okulların
isimlerini gösterir liste ilişikte gönderilmiştir.
Kanunun tatbikinde bir yanlışlığa meydan
verilmemesini teminen yapılacak işler aşağıda
belirtilmiştir.
1. Kanunun 9 ncu maddesine göre iliniz def
terdarının başkanlığı altında taşınır ve taşınmaz mala ihtiyacı olan öğretim kurumundan
görevlendirilecek bir öğretim üyesi, Millî Eği
tim Müdürü ve Bayındırlık Müdürünün iştira
ki ile teşekkül edecek komisyon marifetiyle sa
tmalma ve kiralama işlemleri yapılacaktır.
Gerek taşınır ve gerek taşınmaz malların sa
tmalma ve kiralama işlemlerinde 2490 sayılı
Arttırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri
ne bağlı kalmmıyarak iş, pazarlıkla tekemmül
ettirilecektir.
Satmalmada, mal sahibi rıza beyan ettiği
takdirde, gelecek yıllara sari taksitli satmalma
işlemleri de yapılabilecektir.
2. Taşınmaz mal satınalınması :
Koordinasyon kurulunca satmalınmasma
karar verilmiş olan taşınmaz malların satmalm-
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masmda en önemli husus hiç şüphesiz kıymet
takdiridir.
Satınalmaya geçmeden önce, alıma konu ta
şınmaz malın evsafa uygun olup »olmadığı ve
hizmete yarayıp yaramıyacağı Bayındırlık Mü
dürü başta olmak üzere, teknik elemanlara in
celettirilecek ve alınacak malın evsafı ve tek
nik vasfı uygun bulunduğu takdirde, malın
kıymetinin takdirine geçilecektir.
Kanunun 9 ncu maddesinden de anlaşılacağı
üzere, satmahnacak mala kıymeti komisyon
takdir edecektir.
Ancak, lüzum görürse bilirkişilerden de ya
rarlanacaktır.
Komisyon, değer takdirinde, aşağıdaki hu
susları bilhassa göz önünde bulundurmalıdır.
I - Malın cinsi ve nev'i,
II Mesahası,
III - Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf
ve unsurları ile her unsurun ayrı ayrı değeri,
IV - Taşınmaz malm hali hazır durumuna,
mevki ve şartlarına göre olduğu gibi kullanıl
ması halinde getireceği geliri,
V - Yapılarda, satınalmanın yapıldığı yıl
içindeki inşaat fiyatlarına göre maliyeti ve bu
maliyetten düşülecek yıpranma payı,
VI - Taşınmaz mahn emsalinin satınalmaya
tekaddüm eden tarihteki alım satım rayici, (Ta
pu Sicil muhafızlıklarından sorularak)
Komisyon, değer ve evsaf tesbdtinde bilirki
şiden de istifade etmek istediği takdirde, konu
yu bilirkişilere havale edecek ve bilirkişi ra
porlarını da yukarıdaki esaslar dairesinde de
ğerlendirecektir.
Bilirkişi seçiminde konunun önemi nazarı
itibara alınarak, üniversite veya akademilerin
doçent V3 profesörlerinden, defter kayıtları üze
rinde inceleme yeteneğine sahibolduğu bilinen
Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarından, taşın
maz mal alım satım işi ile uğraşan bankaların
eksperlerinden, yüksek inşaat mühendis ve mi
marlarından istifade edilmesi maslahata uygun
düşer.
Bilirkişi heyetinin seçim ve teşkil tarzı ile
adedinin tâyini komisyonun yetkisi içindedir.
Bilirkişilere verilecek ücretin miktarı, ko
misyonca takdir olunacak ve ücretleri, 1466 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi ile bütçenin 32.200
ncü bölümüne konulan ödenekten karşılanacak
tır.
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Satınahnması istenilen taşınmaz mala takdir
esdilecek kıymet mal sahip veya sahiplerine bir
yazı ile duyurularak, bu yazıda malını taksitle
de satıp satmıyacağı sorulacak, alınacak cevap
müspet olduğu takdirde, komisyonca gerekli
kararı verilerek lüzumlu ödeneği Bakanlığımız
(Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) dan 32.200 ncü
bölümünden telle istenilecektir.
Ödenek geldikten sonra komisyon kararına
dayanılarak Hazine adına tescil ve o taşınmaz
mah kullanacak idareye ilerde mülkiyeti dev
redilmek üzere bir tutanakla teslim edilecek
tir.
a) Satınalmaya konu taşınmaz malın sahi
bi, malını satmak istemediği takdirde bu taşın
maz mal kamu yararı gerekçesiyle 6830 sayılı
Kanun hükümleri gereğince kamulaştırılacaktır.
Kamulaştırma, okul ihtiyacına dayandığın
dan bu görev yukarıda anılan komisyonun dı
şında Millî Eğitim müdürlüklerince yapılacak
tır.
Ancak, Millî Eğitim Müdürlüklerinin işini
kolaylaştırmak amaoiyle defterdarlığınızın yet
kili elemanları ile Millî Eğitim Müdürlüğü ele
manları arasında tam bir işbirliği sağlanacak
ve özellikle kanunun şekle ait muameleleri Mil
lî Eğitim Müdürü adına Maliye memurları tara
fından ifa edilecektir.
Başka bir deyimle, kamulaştırma Millî Eği
tim Müdürlüklerince yapılmakla beraber kamu
laştırmanın gerektirdiği bilcümle muamelât,
maliye memurları tarafından hazırlanacak ve
yürütülecek.
Kamulaşıtırılacak taşınmaz malın değeri tesbit edildikten sonra lüzumlu ödenek bütçenin
32.200 ncü bölümünden Bakanhğımız (Millî
Emlâk Genel Müdürlüğü) dan telle istenilerek
istimlâk işlemi ikmal ettirilecektir.
3. Kiralamalar :
Koordinasyon kurulunca kiralanmasına ka
rar verilen taşınmaz mallarda kiralama işleri
yine kanunun 9 ncu maddesinde gösterilen ko
misyon tarafından ve pazarlıkla yapılacaktır.
Kiralamalarda;
a) Hazine zararına meydan verilmemek
üzere kira bedelinin tesbitindie, kiralanacak ta
şınmaz malın, evsafı, mevkii vüsat ve hali
hazır mahallî rayiç değerlerine göre getireceği
yıllık kira bedeli g'6z önünde bulundurulacak
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ve icabında bu konuda bilirkişi tetfldkatı da ya
pılacaktır.
Kira konusu bina daha önce kiraya verilmiş
ise ve mukavelede yazılı kira bedeli komisyonca
da uygun görülürse, kira akdi bu bedel üzerin
den de yapılabilir.
b) Kira bedeUeri de keza 32.200 ncü bölü
münden talebedilecektir.
4. Taşınır mal satınalmması :
Koordinasyon kurulunca, 9 . 7 . 1971 tari
hinde hukukî varlıkları sona ermiş bulunan
özel yüksek okulların taşınır mallarının da, bu
okulların bağlandığı yeni resmî okulların yöne
ticilerinin göstereceği lüzum üzerine, satınahnabileceği, karara bağlanmıştır.
Bu nedenle, yeni resmî yüksek okulların
bağlandığı akademi veya üniversite ile derhal
temasa geçilerek, özel yüksek okullarda mev
cut taşınır mallar arasından, satınalmak iste
dikleri, kullanmaya ve hizmete elverişli, araç,
gereç ve demirbaşların bir liste halinde bildi
rilmesi istenilecektir.
ilgili okul idaresince, öğretim f aanyetinin
yapılması için lüzumluluğu belirtilerek, satın
almması istenilecek olan taşınır mallar, teşek
kül tarzı yukarda gösterilmiş olan komisyon
tarafından satınalınacaktır.
ilgili okul idaresince, satınalmması isteni
len taşmır mallar için eski sahip veya sahiple
rinden fiyat teklifi istenilmekle beraber, Hazi
ne zararına meydan verilmemek üzere bu mal
ların;
I - Envanter ve demirbaş kayıtlanndaki de
ğerlerinden kanuni amortisman payları düşül
dükten sonra kalacak değerleri,
II - işten anlar teknik bilirkişilerce, hali ha
zır durumlarına ve rayiç bedellerine göre, tâ
yin ve takdir edilecek değerleri,
III - Piyasadan yenisi satmahndığı takdirde
ödenmesi gerekecek değerleri,
IV - Eskisi ile yenisi arasındaki kullanmaya
elverişlilik durumları hakkında teknik bilirki
şilerden alınacak mütalâalar,
Göz önünde bulundurulacak ve satmalıma
ona göre yapılacaktır. Diğer bir deyimle, bu
ihtiyacın, özel yüksek okulların ellerindeki ta
şınır mallarla karşılanması mutlak ve zaruri
olmayıp gerek satmalıma değeri ve gerekse kul
lanmaya elverişlilik bakımından daha uygun
mütalâa edildiği takdirde, serbest piyasadan
temini de mümkündür.
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Ancak, bu yolla alınacak taşınır mal mikta
rı, özel yüksek okulda mevcudolup satınalınması uygun görülmiyen mal cins ve miktarını aşmıyacaiktır.
Dışardan satınalmaya da Satmalma Komis
yonu karar verecektir.
Taşınır mal satınalmalar için lüzumlu öde
nek de, diğerlerinde olduğu gibi 32.200 ncü bö
lümden ve Bakanlığımız (Millî Emlâk Genel
Müdürlüğü) dan istenilecektir.
Gereğinin bu yolda ifası ve öğretim faaliyet
lerinin aksatılmamasının teminen, bu işlemle
rin son derece süratle ifa ve ikmali sağlanarak,
neticesinin bildirilmesi rica olunur.
Maliye Bakanı Y.
Feyyaz Yalçınkaya
Mehmet Akmansu
Dağıtım :
Gereği için :
Ankara, İstanbul, izmir, Adana ve Eskişehir
valiliklerine.
Bilgi için :
Millî Eğitim Bakanlığına
izmir Ege Üniversitesine,
istanbul'da :
1. — istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisine,
2. — istanbul Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisine,
3. — istanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisine,
Ankara'da :
Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
sine,
Adana'da :
Adana iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
sine,
Eskişehir'de :
Eskişehir İktisadi ve Ticari ilimler Akade
misine.
Satınalınacak ve kiralanacak taşınır ve taşın
maz malları gösterir cetvel
istanbul'da :
I - İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi için :
1. — İstanbul İktisadi ve Ticari ilimler özel
Yüksek Okulu,
2. — istanbul İktisadi ve Ticari Bilimler
Özel Yüksek Okulu,
3. — istanbul Galatasaray iktisat ve işlet
meciliği özel Yüksek Okulu,
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4. — istanbul Tuna iktisadi ve Ticari Bi
limler Özel Yüksek Okulu.,.
5. — istanbul Gazetecilik özel Yüksek Oku
lu,
6. — istanbul Eczacılık özel Yüksek Okulu.,
7. — istanbul Diş Hekimliği özel Yüksek
Okulu,
Taşınmaz mallan sahiplerinden kiralanacak
ve taşınır mallarından, istanbul iktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisince lüzumlu görülenler
satınalınacaktır.
II - İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi için :
1. — istanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık:
özel Yüksek Okulunun Zincirlikuyu'da bulunan
iki binası,
2. — İstanbul Kimya Mühendisliği özel Yük
sek Okulu binaları,
3. — İstanbul Galatasaray Özel Yüksek Oku
lu binaları ile aynı arsa içinde bulunan, İstan
bul Galatasaray Eczacılık özel Yüksek Okuluna
ait bina,
4. — istanbul Oağaloğlu Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okulunun Oağaloğlu'ndaki
merkez binası ile Vef a'daki binaları,
Kiralanacaktır.
5. — İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık
özel Yüksek Okuluna ait Balmumcu'da bulu
nan ve Ulaştırma Bakanlığına satılan bina,
6. — istanbul Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okulu, binası,
7. — istanbul Vatan Mühendislik ve Mimar
lık özel Yüksek Okulu binası,
Satınalınacaktır.
8. — istanbul Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisi ile istanbul Güzel Sanatlar
Akademilerinin vâki teklifleri üzerine;
a) istanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık
özel Yüksek Okuluna,
b) istanbul Kimya Mühendisliği özel Yük
sek Okuluna,
c) istanbul Galatasaray Mühendislik Özel
Yüksek Okuluna,
ç) istanbul Oağaloğlu Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okuluna,
d) istanbul Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okuluna,
e) istanbul Vatan Mühendislik ve Mimar
lık özel Yüksek Okuluna,
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f) istanbul Tatbiki Güzel Sanatlar özel
Yüksek Okuluna,
Ait taşınır mallar, satmalınacaktır.
III - İstanbul Devlet G-üzel Sanatlar Akade
misi için :
1 .— istanbul Işık Mühendislik ve Mimar
lık Özel Yüksek Okulunun Beşiktaş'ta vakıf
olarak kendi mülkiyetinde olan bina, Vakıftan,
2. — istanbul Tatbiki Güzel Sanatlar özel
Yüksek Okulunun, işgalinde bulunan binalar,
sahibinden,
Geçici olarak kiralanacaktır.
Ankara'da :
Ankara iktisadi ve Ticari Akademisi için :
1. — Ankara Başkent İktisadi ve Ticari
ilimler özel Yüksek Okulu ile aynı binada bu
lunan, Ankara Başkent Gazetecilik özel Yüksek
Okulu,
2. — Ankara Anadolu Eczacılık Özel Yük
sek Okulu,
3. — Ankara Diş Hekimliği Özel Yüksek
Okulu,
4. — Ankara Zafer Mühendislik ve Mimar
lık özel Yüksek Okulu,
5. — Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği
özel Yüksek Okulu,
Taşınmaz malları, sahiplerinden kiralana
cak, taşınır mallarından Ankara İktisadi ve Ti
cari Akademisince lüzumlu görülenler satmalı
nacaktır.
6. — Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek Okuluna ait taşınmaz mal
lar ile yine bu okula ait taşmır mallardan An
kara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisince
/üzumlu görülenler,
Satmalınacaktır.
izmir'de :
Ege Üniversitesi için :
1. — İzmir Yakındoğu iktisadi ve Ticari
ilimler özel Yüksek Okulu,
2. — izmir Yakındoğu Eczacılık özel Yük
sek Okulu,
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3. — izmir Yakındoğu Kimya Mühendisliği
özel Yüksek Okulu,
Binaları ile, yine bu okullara aidolup, Ege
Üniversitesince lüzumlu görülen taşınır mallar,
satınalınacaktır.
4. — izmir iktisadi ve Ticari İlimler Özel
Yüksek Okulu,
5. — izmir Karataş Eczacılık özel Yüksek
Okulu,
6. — İzmir Ege Mühendislik ve Mimarlık
Özel Yüksek Okulu,
Binaları sahiplerinden kiralanacak ve bu
okulların taşınır mallarından, ilgili fakültelerce lüzumlu görülenler, satmalınacaktır.
7. — izmir Karataş Gazetecilik özel Yüksek
Okulu ile izmir Yakındoğu Diş Hekimliği özel
Yüksek Okulu binalarının satmalınmasma ve
ya kiralanmasına, lüzum olmayıp yalnız taşınır
mallarından ilgili fakültelerce, lüzumlu görü
lenler, satınalınacaktır.
Ad&na'da :
Adana iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi
için :
1. — Adana Akdeniz Mühendislik özel Yük
sek Okulu,
2. — Adana Çukurova Mühendislik özel
Yüksek Okulu,
Binaları sahiplerinden kiralanacak ve taşı
nır mallarından, Adana iktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisince lüzumlu görülenler satmalına
caktır.
Eskişehir'de :
Eskişehir İktisadi ve Ticari ilimler Akade
misi için :
1. — Eskişehir Hastaş Eczacılık özel Yüksek
Okulu,
2. — Eskişehir Hastaş Kimya Mühendisliği
özel Yüksek Okulu,
Taşınmaz malları ile taşmır mallarından Es
kişehir iktisadi ve Ticari İlimler Akadeanisinoe
lüzumlu görülenler, satınalınacaktır.
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Salı

Saatti : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa 'Mahyemesine bir yedek üye
seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul "Üyesi
Rifat 'Öztürkçine'nin, Anayasa jVIahkemesinee
iptal edilen Belediye (Gelirler Kanununun bâzı
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü
sorusu (6/554)
2. — Cumhuriyet Senatosu K rgehir Üyesi
Halil iözmen'in, ceza evleri gardiyanlarının
günlük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından
sözlü ısorusu (6/527)
3. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars illi köylerinin su sıkın
asına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu <(6/562)
4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununa dair (Gümrük ve Tıökel "Bakanından
sözlü sorusu (6/564)
5. — Cumhuriyet Senatosu İçel İÜyesi Lûtfi OBallgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Ticaret ©akanından sözlü 'sorusu
(6/566)
6. — Cumhuriyet .Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal İTarlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar
Genel ÖVlüdürlüğüne ıdair Devlet Bakanından
söz sorusu ,'(6/568)
7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Neciiy Mirkelâmoğlu'nun, bir (Fransız gazetecisinin
Türkiye'ye çağrılmasma dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/569)
8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 'Üyesi
Rifat (Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih \ ve

1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 neı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570)
9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Haydar Tuııçkanat'ın, Btibankın özel şahıs
lardan devraldığı maden sahalarına dair Ener
ji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/571)
10. — Cumhuriyet Senatisu Tabiî Üyesi
Haydar Tunçkanat'ın, (kömür satışına ıdair
Enerji ve Tabiî Kayriaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/572)
11. '— (Cumhuriyet Senatosu [Malatya Üyesi
Hamdi Özer'im, (Yunanistan'da bulunan Türk
azınlığı (ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair Millî [Eğitim ve Dışişleri bakanlarından
sözlü sorusu (6/567)
12. — »Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair.
Millî (Eğitini (Bakanından sözlü sorusu (6/573)
13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair (Sa
nayi ve / Ticaret ' Bakanından sözlü ısorusu
(6/574)
14. — .Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Neşat (Sarlıoalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası (aracılığı ile verilen kredilere dair
Başbakandan sözlü sorusu 1(6/575)
15. /— (Cumhuriyet ' 'Senatosu ^Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, Kültür Hakanlığına devredilmiyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve
Kültür /bakanlarından; söz/lü sorusu (6/576)
16. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi (Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/577)
.17. •— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Ziya Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT Şu
besi açılmasına dair Ulaştırma (Balkanından
sözlü sorusu i (6/578)
18. — /Cumhuriyet (Senatosu İzmir Üyesi
Beliğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki du
rumuna dair Gençlik ve Bpor Bakanından söz
lü sorusu (6/579)
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III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — (Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son Leş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkmmadaki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması dsitiyen önergesi (10/42)
2. •—• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'm, bölgelerarasında
artan
farklılık
ve bölgesel plâna gitme zoruııluğu olup olma
dığı hususlarında İSenato araştırması istiyen
önergesi (10/43)
3. — Cumhuriyet 'Senatosu (Tabiî ü^yesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Almıet
Topaloğlu'mm, Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel Kurulunun 19 . 6 . İ1967 'tarihli ve 29
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı
Kararın (Genel Kurulda görüşülmesine idair
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu Ta
parları (Cumhuriyet Senatosu 4/77)
(S. Sa
yısı i: '1120 ye 2 İnci ek) /Dağıtma tarihi :
4 . '6 . 1971) (Millî -Savunma Bakanlığı ile il
gilidir)
4. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel JKurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71
sajnlı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı
kararın (Genel Kurulda görüşülmesine
dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574)
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(Dağıtma tarihi : 4 . 6 :. 1971) (Millî Savunma
Bakanlığı ile ilgilidir)
5. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkaıı'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 '. <7' . 1967 (tarihli ve 38 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kara
rının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe (Karma Komisyonu raporu
(Cumhuriyet Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575)
(Dağıtma tarihi : 4 '. 6 '.. 4971) (Millî Savun
ma Bakanlığı ile ilgilidir)
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6. -— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato Aaraştırması ist iyen
önergesi. (10/45)
7. — Cumhuriyet (Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet (Ko
misyonu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639)
(Dağıtma tarihi : 26L 7 . 1971)
8. •— İçel iline bağlı 'Gülnar ilçe Belediye
sinin gecekondu önleme bölgesi iüinşaatı konu
sunda kurula.n Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu raporu (10/37)
(Dağıtma ta
rihi : 10 . 9 . 1971)
9. — Cumhuriyet Senatosu (Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in 'Tevfik Fikret Lisesine dair
Senato Araştırması istiyen önergesi /10/46)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
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