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IY. — BAŞKANLIK DİVANININ 
GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Yiğit Köksr'in, 
506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanunun bir fıkrasının iptali için Ana
yasa Mahkemesine müracaat üzsrine ve
rilen bir beyanat dolayısıyla gündem dışı 
demeci. 625: 

2. — Eskişehir Üyesi ömer Ucusal' 
in, ilân edikn hububat fiyatlarının, ar
tan toptan eşya fiyatları parak::nde ol
ması için gereken tedbirlerin alınması 
hakkında gündem dışı demeci. 626 

3. — Antalya Üyesi Akif Tekin'in, 
Devlst Su işlerinin sulama suyunun fi
yatını artırmasının tarım ürünlerinin 
maliyetini yükseltmesi dolayısıyla, alın
ması gereken tedbirler hakkında gündem 
dışı demeci. 627 

021 

025 

042 

025 

626 

627 

Sayfa 

628 

4. — Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz 
Mete'nin, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
tahıl satmalına usulündeki aksaklıkların 
meydana getirdiği güç durum ve alın
ması gereken tedbirler konusunda gün-
dsm dışı demeci. 628 

5. — Ticaret Bakanı Na:m Talû'nun, 
gündem dışı konuşma yapan üyelerin 
temas etikieri tarım ürünlerinin mali-
ysuindeki artışlar ve ilân edilen hububat 
fiyatları hakkındaki demeçlere cevabı. 

6. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
k?Jüi Nuri Kodamanoğlu'nun, Antalya 
Üyssi Akif Tekinin sulama suyu fi
yatları konusundaki konuşmasına cevabı. 

7. — Batı Avrupa Birliği Assamb-
lesinin 5 ilâ 9 Hasiran 1972 tarihlerinde 
yapacağı toplantıya Bursa Üyesi ihsan 
S&bri Çağlayangil'in katılmas?,na dair 
Başbakanlık teskeresi. (3/109) 631 

8. — Gümrük ve Tekel Bakanı Hay
dar Özalp'in, Gümrük kanunu tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
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seçilecek 2 şer üyeden kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (1/84,4/28) "* 631 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 632 
1. — Erişme Kontrollü Karayolları 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar-
iskân, A,nayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi : 1/652; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/82) (S. Sayısı : 102) 632:635 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu-

Sayfa 
na ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fa
kültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/627; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/79) (S. Sayısı : 
100) 635:641 

3. — Orman Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 1/511; Cumhuriyet Senatosu : 
1/77) (S. Sayısı : 101) 641:642 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Üyesi Zihni Betil Niksar ilçesinde 
meydana gelen yangın felâketine dair gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına g.:den Dışişleri Ba
kanı Halûk Bavulken'e Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kuruln bilgisine sunuldu. 

Millî Savunma Bakanı Mehmet izmen'in, 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu tasa
rısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek 4 er üyeden kurulacak bir Geçici 

Komisyonda görüşülmesine dair önergesi ka
bul olundu. 

Başbakan Ferid Melen tarafından teşkil 
olunan Hükümet Programı görüşüldü. 

6 . 6 . 1972 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20,12 de son verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Mehmet ti naldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Gümrük kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi : 1/155; Cumhuriyet Senatosu : 1/84) 
(Malî ve İktisadî işler, Millî Savunma, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 10 ar gün) 

Raporlar 
2. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 

tasansram Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar - iskân, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 
3'er üye alınmak suretiyle kurulan, Geçici 
Komisyon raporu. ( Millet Meclisi : 1/652; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/82) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 
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3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 
sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hak
kındaki Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/627; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/79) S. Sayısı : 100) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 6 .1972) 

4. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi : 1/511; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/77) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 6 .1972) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
meler başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanunun bir fık
rasının iptali için Anayasa Mahkemesine müra
caat üzerine verilen bir beyanat, dolayısıyle 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı istekler var. Gün
demimiz yüklüdür, kısa olması istirhamı ile 
bütün arkadaşlar söz verme imkânını arıyo
rum. 

Sayın Yiğit Köker, buyurun efendim. Kısa 
olmasını istirham edeceğim gündemimiz yüklü 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nunun bir fıkrasının usul ve esas yönünden 
Anayasaya aykırılığı iddiası ile iptali için 
Yüce Mahkemeye başvuran naçiz arkadaş
larınızdan birisi olarak, bu dava sebep ittihaz 
«dilmek suretiyle, müesses Anayasa nizamına, 

hukuk Devleti ilkelörine ve şahıslarımızda 
Yüce Parlamentonun haklarına tecavüz teşkil 
eden ve bugünkü gazete sütunlarına geçen 
ölçüsüz bir beyanata hak ettiği cevabı arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ hadise nedir; 
onu bilmenizde fayda vardır. 

Yüce Meclislerden birtakım usul noksan
lıkları ile geçerek kanunlaşan bir konuyu, 
Anayasamıza ve 77 sayılı Kanuna aykırı gö
ren 36 senatör arkadaşınız, kanunun bir fık
rasının iptali için, Anayasamızın 149 ncu mad
desinin kendilerine tanıdığı dava hakkını is
timal ederek, Yüce Anayasa Mahkemesinde 
bir dava açmışlardır. Son sözü elbette M, 
Yüce Mahkeme söyleyecektir. Koyu bir Dev
letçiliğin, Türk işçi hareketine fayda yerine, 
daima büyük zararlar getireceği inancı ve ay
rıca içtüzük, uzun vadeli plan ve Anayasaya 
aykırı olarak kanunlaştığı kanaati ile bir ka
nunun iptalini istemek, bizzat Anayasa ile te
minata bağlanmış ve parlamenterler tanınmış 
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bir hak olarak ortada duruken, bu başvurma
nın ardında başka birtakım sebepler aramak 
ve hele bu hareketi birtakım çıkar çevreleri
nin oyununa bağlamak ve şu mukaddes kür
süden edilen yeminden rücu ifade ettiğini be
yan etmek insafsızlıktır, haksızlıktır ve Ana
yasaya ve onun dayandığı millî iradeye saygı
sızlıktır. 

Türkiye'de herkes şunu iyi bilmelidir ki, 
Anayasa ve hukuk Devleti ve onun Yüce 
Parlamentosu dimdik ayaktadır ve Yüce Par
lamento ve onun üyelerinin, Anayasa ile ken
dilerine ta,mnan hakların istimali esnasında 
Sayın Seyfi Demirsoy ve onun gribi düşünenle
rin muvafakatini almaya da ihtiyaç yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün sayın Demir-
soy tarafından, Anayasanın kendilerine tanıdı
ğı bir hakkı kullandıkları için kara listeye alı
nan naçiz arkadaşlarınız daima Türk işçi hare
ketinin ve aziz Türk işçisinin yanında olmayı 
kendilerin© şeref saymış İnmseler ve vefakâr 
Türk işçisine yeni hak ve teminatlar getiren 
kanunların altında henüz mürekkebi dahi kura
mamış olan imzaların sahipleridir. Bunun böyle 
olduğunun şahidi İşçi Emekliliği Kanununun 
kabulünü müteakip yüce Senatoya çektiği, za
bıtlara ve dolayısıyla tarihe intikal etmiş meş
hur telgrafı ile şükranlarını arz eden bizzat sa
yın Demirsoy'dur. ^Zabıtlara bir kere daha tes
cil edebilmek için, 27 . 10 . 1989 günlü Birle
şimde okunan sayın Demirsoy'un telgrafını tek
rar okuyorum. 

«Sayın Lûtfi Tokoğlu, Cumhuriyet Senato
su Başkan vekili. 

Türk işçilerinin yıllardan beri beklediği iş
çi Emeklilik Kanununun Cumhıutyst Senatosu
nun ilk toplantısında kabul edilmiş olmasından 
duyduğumuz memnuniyeti size iletmek isteriz. 
Değerli Başkanlığınızda yapılan toplantıda, 
sosyal güvenliğin sağlanmasında en önemli 
adımlardan biri daha atılmış olmaktadır. Bu 
bakımdan, başta zatıâliniz olmak üzere, Komis
yon Başkanı sayın Yiğit Köker ve Komisyon 
üyelerine ve senatörlere duyurulması ricası ile 
te§ekkürlerimü.l sunarız. 

Türk - iş Genel Başkanı 
Seyfi Demürsoy 
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Değerli arkadaşlarım, Kanunun iptali için 

Anayasa Mahkemesine başvuran senatörleri şe
refli Türk işçisine jurnal eden sayın Dsmirsoy 
şunu iyi bilmelidir ki, müesses anayasa nizamını 
yıkmak, demokrasiye kasdetmek suçu ile ida
ma mahkûm edilen vatan hainlerinin cezaları
nın yerine getirilmesini engellemek için Anaya
sa Mahkemesine başvurulduğu zaman susmayı 
tercih etmesinin sebebi de, bütün hâdiseleri 
yakinen takibeden aziz işçilerimiz tarafından 
belki bir gün kendilerinden sorulacaktır. 

Bİz haklı olduğumuz ve Anayasanın biz© 
tanıdığı bir hakla aziz Türk işçisinin hayrına 
istimal ettiğimiz inancı il3 müsterih bulunuyo
ruz. Bu inançla da bugüne kadar dalma destek
çisi olduğumuz Türk işçi hareketinin muvaffak 
olması dileği ile yüce Heyete saygılar sunuyo
rum. (AP v© MGP sıralarından alkışlar) 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer VcuzaVın, ilân 
edilen hububat fiyatlarının, artan toptan eşya 
fiyatları paralelinde olması için gereken tedbir
lerin alınması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Hükümet-
ilân edilen hububat fiyatları mevzuunda, buyu
ran ©fendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Ban
kan, değerli arkadaşlarım; 

Her yıl 15 Haziran'da Cumhuriyet hükümet
leri hububatların fiyatını bir kararname ile 
ilân ederler. Bu sene bir sayın arkadaşımızın 
bu kürsüden yaptığı bir konuşma üzerine, sayın 
Ticaret Bakanımız 15 Eaziran'ı beklemeden hu
bubat fiyatlarını Hükümet olarak ilân etmenin 
çalışması içerisinde olduklarını beyan buyurdu
lar ve akabinde hububat fiyatlarını da ilân et
tiler. 

Kendilerine, vaktinden evvel bu fiyatları 
ilân etmeleri sebebi ile huzurunuzda teşekkür 
ederiz. Ancak, elimizdeki istatistik! rakamlara 
bakarsak, toptan eşya fiyatlarının her geçen 
yıl biraz dana artisğı memleketimizde hububat 
fiyatlarına bu artışın intikal ettiğini görme
mekteyiz, Bu sebeple muhterem Hükümetten 
maruzatım şu olacak: İlân ettikleri, bu karar
name ile bildirdik!©!'! fiyatın bir defa daha 

! gözden geçirilerek hakikaten mahsulün elde 

I edilmesi 'için yapılan masrafların, 3?-ani hububat 
maliyetinin İyi hesabedilerek, neticesine göre 
ilân ettikleri fiyatın değiştirilmesidir. 



C. S-natosu B : 64 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ toprağın ha
zırlanmasında yapılan masraf geçmiş senelere 
nazaran bir artış kaydetmiştir. Tohumun, geç
miş senelere nazaran, fiyatında bir artış vardır. 
Gübre fiyatında da oldukça mühim bir artış 
olmuştur. Türkiye'de bugün gübresiz ekim he
men hemen kalmamıştır ve bu hal çok sevinile
cek bir durumdur. Saniyen, ilâç fiyatları da 
geçmiş senelere nazaran çek artmıştır. İşçilik 
ücretlerinde artış ortadadır. Geçmiş senelere 
nazaran yetişmiş mahsûlün biçilmesinde dönüm 
başına fiyat artışı oldukça fazladır. Nakliyede 
de fazlalık olmuştur. 

Sulama imkânı sağlanmış olan mmtakalarda, 
bunların yanında, Devlet, Su İşlerinin, de su
lama ücretini artırdığı bir gerçektir. 

Şimdi, sadece buğdayı ele alacak olursak gö
rüyoruz ki, 8 - 10 kalemde buğday istihsali için 
yapılan masraf geçen seneye nazaran oldukça 
mühim bir rakam teşkil etmektedir. Şu durum 
karşısında Türk çiftçisi haklı olarak sızlanmak
tadır. Nitekim bir iki gün evvelki gazetelerde 
Türk çiftçisini temsil eden Ziraat Odaları Birli
ğinin de bu yolda bir neşriyatı oldu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, dönüp dolaşıyo
ruz Anayasamıza geliyoruz ve Anayasaya gel
mekte de haklıyız. Anayasamızın 52 nci madde
sinin son fıkrası aynen şöyle; «... Tanm ürün
lerini ve tanınla uğraşanların emeğini değerlen
dirmek için gereken tedbirleri alır.» 

Bir ziraat odasından aldığımız mektupta ay
nen şu fiyatlar verilmektedir: «Makineli zira
atla kıraç arazide ekilen ve istihsal edilen bir 
kilo buğday 130 kuruşa malolmaktadır. Eğer 
bu, arazi taban arazisi ise 111 kuruş, sulu arazi 
ise 97 kuruştur. Makinalı ziraat yerine hayvan
la yapılan ziraatta ise, kıraç arazide bir kilo 
buğdayın maliyeti 157 kuruş, taban arazide 
135 kuruş, sulu arazide ise 101 kuruştur.» Şim
di, bu maliyetler karşısında Hükümetin ilân et
tiği fiyata bakarsak, Türk çiftçisinin r.meğinin 
tamamen karşılıksız kaldığını görmekteyiz. Dev
let, tespit ettiği fiyatla maliyetini dahi ödeme
mektedir. Çünkü, buğdayda en fazla fiyat 106 
kuruş olarak tespit edilmiştir. 

Yüce Heyetin fazla zamanını almak için hu
zurunuza gelmedim; benim istirhamım; Hükü
metin ilân ettiği bu kararname île artışlardaki 
rakamlar nazarı itibara alınarak Türk çifteisi-
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nin hiç olmazsa emeğinin bir miktar karşılığını 
almak suretiyle Türkiye'nin kalkınmasına yar
dımcı olmasının sağlanmasıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sayın üyenin 

aynı konuda yine bir beyanı olacak. Acaba on
dan sonra tensibeder misiniz? 

TİCAEET BAKANI NAİLÎ TALÛ — Olur 
efendim. 

3. — Antalya Üyesi Akif Tekin'in, Devlet 
Su İşlerinin sulama suyunun fiyatını artırması
nın tarım ürünlerinin maliyetini yükseltmesi do-
layısıyle alınması gereken tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akif Tekin. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Memleketimizde Devlet Su İşleri bugüne ka

dar büyük çiftçinin istihsalini artırıcı çalışma
larda bulunmuş ve bulunmaktadır. Buna çiftçi
ler, ucuz ve bel su ile tarlalarım zamanında an
layabilmek için canıgönülieıı katılmışlar, kendi 
suladıkları tesisleri bozmuşlar, susuz olan çift
çiler do çok sevinmişler ve istihsallerini artır
mışlardır. Ancak, Devlet Su İşleri; meselâ pa
muk sulamada 13 liradan başlamış, gQqen sene 
13 liraya çıkarmış, bu sene de 37 liradan su sat
maya karar vermiş bulunmaktadır. Bunun hari
cinde, ekmeden evvel «Tezek suyu» denilen su
ya da 22 lira fiyat koymuştur. Bu şekli ile su
lama balsamından 1 dönüm çok pahalıya mal ol-
naktadii.'. 

Fiyatlar, deminki arkadaşınım dediği gibi, 
Y .̂ğday fiyatlarından da belli oldu ki, çok cüzî &r-
taoak veya artmayacaktır. Buna mukabil şirn-
d.ly-3 kadar ziraî âlet fiyatları artmıştır, gübre
nin fiyatı artmıştır, ilâcın fiyatı artmıştır, işçi 
ücreti artmıştır. Bunun karşısında, su fiyatı da 
iki mislinden fazla artmış bulunarak önümüze 
gelmektedir. Bu, çiftçiye büyük külfet yükle
mektedir. Sebze için, narenciye için, elma için 
de artmıştır ve misalini verebildiğim gibi iki mis
linden fasladır. Bu durum karşısında, 800 li
ranın üstünde mal olan bir dönüm pamuk tarla
sının daha da pahalı olacağı ve çiftçinin eline 
pamuktan çok as para geçeceği veya hiç geçme
yeceği kanaati uyanmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, çiftçilikte bir kaide var
dır. Bir çiftçi ölünce kalbini açmışlar, 40 tane 
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yeni sene çıkmış. Bir de «Eli hamur, karnı aç» 
tabiri vardır. Çiftçilikte gizli işsizlik vardır. 
Tarlada ana, baba, oğul, brelin, çocuklar çalışır, 
40 - 50 bin lira para kazanırlar, taksim etseniz 
5 bin lira düşmez nüfus başına. Tamamen iş
sizdirler. Am? o emeklerini hep beraber yedik
leri için, bir gelir sağlamış olurlar. 

Bu itibarla, Sayın Tanm Bakanlığının, çift
çi ürünlerinin maliyetinin artması bakımından, 
bu su fiyatları ile alâkalanmasını, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakarımın da, «fiyatları ikinci 
Nihat Erim Hükümeti zamanında çıkarılan bir 
kararname ile artmış bulunan su fiyatlarım, 
Türk çiftçisinin ucuz, bol, mükemmel sulaması
nı temin etmesi bakımından, gözden geçirmesini 
diler, hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

4. — Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete' 
nin, Toprak Mahsulleri Ofisinin tahıl satınahna 
usulündeki aksaklıkların meydana getirdiği güç 
durum ve alınması gereken tedbirler konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, buyurunuz 
efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bendeniz, Toprak Mahmulleri Ofisinin tahıl 
satmalmasındaki usule değineceğim. Bu defa 
Adana'yi dolaştığım zaman şöyle bir şikâyet 
duydum: Ticaret Bakanlığı yeni Personel Ka
nununa göre fazla mesai ücreti veremediği için, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin satınalma yerlerinde 
memurlar saat 9,00'dan 12,00'ye kadar, saat 
13,00'ten 17,00'ye kadar olmak üzere normal me
sai yapmaktadırlar. Halbuki daha önceki yıl
larda fazla mesai vermek suretiyle, sabahın çok 
erken saatlerinde buğday teslimine alışmış, Cu
martesi ve Pazar günleri dahi buğday teslim et
miş olan çiftçiler bu durumdan şikâyetçidirler. 

Yaptığım hesaba göre, geçen yıl 120 bin ton 
tahıl almış bir ilçenin dört alım yerinde bu yıl 
40 bin tonu her halde geçmeyecek alım. Çünkü, 
verim Çukurovada çok düşük. Günde 500 ton 
satınaldıklarına göre, yaptığımız hesaba göre, 
4 merkezde 2* bin ton yapıyor. Bu bölgenin is
tihsali 40 bin ton olduğuna göre, asgarî 20 gün
de satınalmak mümkün. Halbuki, 5 - 6 gün son
ra Çukurovada ki mahsûl tamamen idrak edil

miş olacak. Şu hale göre, mahsulü en son kaldı
ran vatandaşlar, hemen hemen 15 gün sıra bek
leyecekler. Halen 2 günde sıra geliyor. Yeni 
kanuna göre fazla mesai ücreti verilemeyeceğin
den, bunu Sayın Bakanın incelemesini rica ede
ceğim. Eğer mümkün değilse, başka bir usul 
benim aklıma geldi, bunu istirham edeceğim. 

Halen alıma geçmemiş bölgelerimiz var; 
Yozgat, Ortaanadolu, Erzurum, Kars gibi. Bu 
bölgelerde mahsul daha geç idrak edilir. Bura
dan memur göndermek suretiyle çift vardiya 
şeklinde satmalmması halinde, çiftçimiz satınal
ma merkezleri önünde günlerce beklemekten 
kurtulacaklardır. Hem traktörün, kamyonun 
beklemesi, ve hem de işgücünün, emeğin zayi ol
ması neticesi birtakım masraflara girilmesi yö
nünden bunun mahzurlu olduğu takdirinizden 
kaçmaz. 

Bendenim tahıl fiyatlarına dokunacaktım. Ar
kadaşlarım değindiler. Yalnız şunu arz edece
ğim : Altı seneden beri bu kürsüden tahıl fi
yatlarının artırılmasını değil, girdilerin; 1 kilo 
arpayı istihsal edebilmek için yapılacak masraf
ların azaltılmasını istirham etmiştik. Zannedi
yorum esas prensibin ve asıl siyasetin bu olması 
gerekir. Halbuki bu sene Devletin Ziraî Dona
tım Kurumu abacılığı ile veyahut da Tarım Kre
di Kooperatifleri aracılığı ile kendi sattığı trak
törde, gübrede, ilâç fiyatlarında hayli artış ol
muştur, Geçer, yıla nazaran en az % 20 artış 
olduğuna göre çiftçinin uğradığı zarar her halde 
kolaylıkla hesabedilebilir. Bu yıl, hiç olmazsa 
% 20 civarında bir artış bekleyen çiftçiler, fi
yatların aynı kaldığım görmekle düş kırıklığına 
uğramışlardır. Bu hususu belirtir, eğer müm
kün ise, bir fiyat farkı verilmasi suretiyle bu 
acının, bu zararın giderilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 

5. — Ticant Bakanı Naim Talû'nun, gündem 
dışı konuşma yapan üyelerin icmas ettikleri 
tarım ürünlerinin maliyet indeki anışlar ve ilân 
edilen hububat fiyatları Jakkındaki demeçlere 
cevabı. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Naim 
Talû, buyurunuz. 

TİCARET BAKANI NAM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 
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Muhtelif konuşmacılar taban fiyatı politika
sı ve hububat fiyatlanyle ilgili görüş ve temen
nilerini izah etmiş bulunuyorlar. Bu mevzuda 
kısaca görüşlerimizi arz etmek isterim. 

Bir kere, taban fiyatı politikasının fevka
lâde mühim bir mekanizma olduğunu kabul et
mek durumunda olduğumuzu arz etmek isterim. 
Şu manada M, bu vasıta sosyal adaletin memle
ketimizde gerçekleşmesi bakımından fevkalâde 
mühim bir enstrümandır. Bunun yanında, sa
nayileşme çabamız bakımından da taban fiyat
ları politikasının fevkalâde ehemmiyeti vardır. 
Yani bütün memlekete şamil bir alım kabiliye
tinin meydana getirilmesi suretiyle sanayiin des
teklenmesi mümkün olacaktır. Bu bakımdan da 
bu politikanın ekonomi üzerinde fevkalâde mü
essir bir rolü olduğunu peşinen arz etmek iste
rim. 

Ancak, bunun yanında hemen nazarı itiba
ra almamız goreken bir husus; muayyen saha
larda meydana getireceğimiz iyileştirme çaba
larının ekonomik ve malî dengeyi bozmaması 
esasıdır. Çünkü, muayyen sektörleri nazarı iti
bara almak suretiyle yapacağımız bazı hareket
ler, eğer netictde malî ve ekonomik dengeyi bo
zarsa, bu, sonnnda başlangıçta kendilerine yar
dım ettiğini zannettiğimiz zümrayi dahi büyük 
çapta haleldar etmiş, zarardide etmiş olur. 

Bu senenin bir hususiyeti vardır. 1972 senesi 
gayet tabiî 1971 senesini takibeden bir senedir; 
fakat toptan eşya fiyatlarına olsun, geçinme en
dekslerine olsun baktığımız zaman şunu görü
yoruz : Sene sonu rakamları farkları itibarı ile 
memleketimizde % 23 nispetinde bir fiyat artı
şı ile karşı karşıyayız. Bu memleketin devamlı 
olarak böyle büyük nispetlerde fiyat artışlarına 
tahammülü olmadığını izaha lüzum görmüyo
rum. Bu bakımdan, bilhassa 1973 senesini hazır
lamak bakımından, 1972 senesinde fiyatların 
şayanı kabul bir artış içinde kaiması zarureti 
vardır. 

Bunu arz ettikten sonra işaret etmek istedi
ğim bir husus da, hububat finansmanının nasıl 
yapıldığıdır. Bunu hepiniz gayet iyi biliyorsu
nuz; ama bir kere daha arz etmek isterim. Biz
de Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaası için 
gerekli meblâğ doğrudan doğruya Merkez Ban
kasından çıkmaktadır. Bunun manası, her mu
bayaa için emisyon yapılmaktadır. Binaenaleyh, 

taban fiyatlarını artırmak sureti ile hareket ede
cek olduğumuz takdirde otomatikman emisyon 
artacak, otomatikman para arzı yükselecek ve 
bütün bunların neticesi olarak hayat pahalılığı 
dediğimiz şey daha yüksek nispetlerde karşımı
za çıkacaktır. Bu bakımdan, bilhassa 1972 sene
si için taban fiyatları politikasında fevkalâde 
dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz. 

Bunun yanında, birtakım rakamlar ve bil
hassa buğday mevzuunda maliyetlerin hesaplan
masında girdilerin yükselmiş olduğu ileri sürül
mektedir. Bunların bir kısmı tabiî doğrudur. 
Yalnız, rakamlara bir kere daha bakmakta fay
da görmekteyim. Bizim yaptığımız hesaplara 
göre, buğdayın ortalama maliyeti 71,2 kuruştur. 
Bunun manası, kiloda 28,8 kuruşluk bir farkın 
mevcudolduğudur. Tabiî bu ortalama bir mali
yettir. Bunun altında, üstünde olanlar vardır; 
ama; bir fiyat tespit edilirken ortalama rakam
lara bakmak zarureti vardır. Binaenaleyh, ma
liyetlerin altındadır, şeklindeki iddiayı özür dile
yerek ifade ediyorum, kabul etmeye imkân yok
tur. 

Ayrıca, buğday için bir dekara yapılan mas
rafları tespit ettik. Rakamlar karşımıza şöyle çı
kıyor. 

Tarla kiras.. 
Bekçi ücreti 
Toprak işleme masrafları 
Tohumluk bedeli 
Gübreleme masrafı 
Bakım masrafı 
Sulama masrafı 
Hasat, harman masrafları 
Pazarlama masrafı 

Yekûn 

22,00 
27 

15,57 
9,99 

15,30 
3,60 
4,14 

15,84 
3,24 

90,00 

Lira 
Kurı 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Lira 

Ortalama dekar verimini de 121 kilogram 
olarak kabul ediyoruz. Bunun altında ve üstün
de olanlar çok vardır. Buna nazaran yukardaki 
maliyeti bulmuş oluyoruz. 

Ayrıca, muayyen girdilerde artış olduğu ifa
de edildi. Bu sene Devlet Üretme Çiftliklerinin 
sağladıkları tohumluklarda % 15 artış vardır. 
Bu doğrudur. Ancak, üreticinin kullandığı 
1 300 000 ton tohumluğun yalnız 26 bin tonu 
adı geçen çiftlikler tarafından verilmekte, baki
yesi üreticinin öz malıdır. Bunu, zannediyorum 
dikkati nazara almak lâzımgelir. 
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Bunun dışında ilâç, tarım aletlsri, gübre fi
yatlarında artı? olmamıştır. Akaryakıtta artış 
hemen hemen yoktur, isçi ücretlerindeki artış 
ise, tam kestirilememekle beraber, % 10 olarak 
kabul edilebilir İd, bu iki artışın da tesiri kilo 
başına santimle ifade edilen bir rakam olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yalnız bizim hesabı
mız değildir, işaret buyuruldu, Odaları 
Birliğinin hazırladığı bir rapor vardır. Aynen 
rapordan okuyorum : 

«Buğday, arpa, çavdar^ yulaf tohumlukları 
oldukça büyük nispette; % 20 artmıştır.» di
yorlar. Biz de % 15 olduğunu ifade ettik; fa
kat kullanma bakımından tesirinin az olduğu
nu da işaret etmiş bulunuyorum. 

Diyorlar ki; «Eesmî' kimyevî gübre fiyat
ları 1970 devalüasyonundan sonra tespit edilen 
seviyeyi muhafaza etmiştir. Artış yoktur. Akar
yakıt fiyatlarında değişme olmamıştır.» Bu da 
kendi ifadeleridir. «1970 devalüasyonunda yük
selen alet ve makinaların fiyatları 1971 ve 
1972'de aynen devam etmiştir. Yedek parça fi
yatlarında yükselme yoktur. Ot mücadelesinde 
kullanılan ilâçların fiyatlarında genellikle artış 
olmamıştır.» 

Gerek bizim tetkiklerimiz, gerekse Ziraat 
Odalarının tetkikleri aynı istikamettedir. Bina
enaleyh, bir artış yoktur. Burada bence haklı 
olabilecek tek şey, «Geçen sene % 23 nispetinde 
veya ortalamalar itibarı ile % 16 nispetinde ha
yat pahalılanmıştır, buna karşıiık bir şey ve
rilmiyor» denilirse bu doğrudur; ama daha ev
vel arz ettiğim gibi, her hayat pahalılığı muva
cehesinde bütün selrtörlere birden, aynı nispet
te zam yaptığımız takdirde bu fasit daireyi kır
maya imkân yoktur ve karşımıza çok yüksek fi
yat hareketleri çıkacaktır. Bu bakımdan, bu 
sene taban fiyatları mekanizmasında gayet dik
katli davrojımak zarureti vardır ve bu, şu an
da zarardide olduğunu düşünüdüğümüz züm
renin dahi menfaatine bir harekettir. Bilmiyo
rum izah ettim mi? Sizler de takdir etmişsiniz
dir. 

Alımda bir aksaklık olduğuna işaret buyur
dular. ilk defa muttaalî oluyorum. Emin olsun
lar ki, gerekli tedbir alınacaktır Teşekkür ede
rim. 

6". — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bahanı Nuri 
Kodaman oğlu'mın, Antalya Üyen Akv' Telcin' 

in sulama suyu fiyatları ko.-ıusıuıdaki konuşması
na cevabı. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Savın Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAE BAKA-
NI M. NUEİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Değerli arkadaşım Tekin'in izahatını istifade 
ile dinledim. Bildiğiniz gibi 6200 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesi, Devlet Su İşlerinin, bü
yük sulama tesisleri için yaptığı yatırımları 
uzun yıllar sonunda tahsil etmek amacı ile, her 
yıl bir miktarını bu sulamadan istifade eden 
arazi sahiplerinden geri almaşım öngörüyor. Bu, 
6200 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin bir hük
müdür. 

öte yandan, yine aynı kanunun 26 ncı mad-
lesi de, bu tesislerin yıllık işletme ve bakım mas
raflarına, yine bu sulamadan istifade ettikleri 
için, daha yüksek seviyede mahsûl alan vatan
daşlarımızın katılmasını gerektiriyor. 

Aziz arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, su işleri 
yatırımları son derece büyük malî yükü olan 
yatırımlardır. Bu büyük yatırımlara sulamadan 
istifade edenler bir miktar katkıda bulunmazlar
sa, Devletin yeni yatırımlar yaparak, kurak böl
gelerde sulama imkânlarını çoğaltması âdeta 
mümkün olmaz. Bu itibarla, bu bakımdan, su
lamadan istifade eden ve dolayısı ile mahsul faz
lası sağlayan vatandaşlarımızın bir miktar fe
dakârlık etmeleri tabiîdir. 

Hiç şüphesiz bu bilgileri, vatandaşlarımızın 
taşıyamayacağı kadar yüksek rayiçler tespit 
ederek onları sıkıntıya sokmanın doğru olaca
ğını savunmak için arz etmiyorum. Hiç şüp
hesiz, vatandaşlarımız, kendi mahsûl fazlala
rının imkân sınırları içersinde bir katkıda bu
lunmalıdırlar. Bu gerçeği anlıyorum ve kabul 
ediyorum. Ancak, 30 Nisan'da yürürlüğe kon
muş Bakanlar Kurulu kararma nazaran bu yıl 
işletme ve bakım masrafı olarak tahsil edilmesi 
düşünülen miktar 78 milyon liradır. Oysa, bu 
paranın 90 milyon lira olması gerekmektedir. 
Demek oluyor ki; bugün şikâyet mevzuu olan 
rayice rağmen, Devlet, işletme ve bakım için 
yaptığı masrafların tamamını almak imkânını 
dahi bulamamaktadır. 

öte yandan, bana verilen bilgilere nazaran, 
balam ve işletme masrafları geçen yıl 16 lira, 
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buna karşılık yatırımlardan iadesi icabeden mik
tar ise 12 liradır; dolayısıyla toplam olarak 28 
lira oluyor. Bu sene 37 lira olduğuna göre, 
fark, 23 ilâ 37 arasındaki farka irca edilmiş olu
yor; sayın arkadaşımın ifade buyurduğu gibi 
16 lira ile 37 lira arasındaki fark olmuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu bilgilere 
rağmen, daha önceki Sayın Hükümet tarafından 
ilân edilen Kararnamenin adalet yönünden ve 
çiftçilerimizin imkânları yönünden isabetli olup 
olmadığı meselesine bir defa daha eğileceğim, 
bakacağım. Fakat, şu anda tekrar etmekte fay
da görürüm ki, sulama meselesi çiftçimizin te
mel ihtiyaçlarından birisidir ve bu ileri ki yıl
larda yeni yatırımlara girişmekten bizi alıkoya
cak ölçülerde geniş projeler halinde uygulan
maktadır; malî kaynaklarımız yeni projelere 
büyük ölçüde girişemeyecek kadar dar kalmış
tır, binaenaleyh, bu sulamadan istifade eden 
vatandaşlarımızın belli ölçülerde Devletimize 
yardımcı olmaları zarurettir. Bu bilgiler ışığın
da meseleyi bir defa daha tetkik edeceğimi arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gündeme geçiyoruz. 

7. — Batı Avrupa Birliği Assamblcsinin o ilâ 
9 Haziran 1972 tarihlerinde yapacağı toplantıya 
Bursa Üyesi îhsan Sabri Çağlayangil'in katılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/109) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık önerisi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Batı Avrupa Birliği Assamblesinin 5 - 9 Ha

ziran 1972 tarihlerinde Paris'te yapacağı toplan
tıya memleketimizi temsilen Bursa Senatörü ih
san Sabri Çağlayangil'in katılması hakkında 

6 . 6 . 1972 0 : 1 

Dışişleri Bakanlığından alınan 2 . 6 . 1972 tarih 
ve MGGM. (MGED): 1558/72-Sİ-2481 sayılı 
yasının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak 
kararın gönderilmesini saygıyla arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Sayın Çağlayangil'in, Batı Avrupa Bir
liği Assamblesinin toplantılarına katılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu karar 78 nci madde gereğince Hükümete 
bildirilecektir. 

8. — Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in, Gümrük kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 2'şer 
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/84, 4/28) 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulma
sı önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Başkanlıkça Malî ve iktisadî İşler, 

Millî Savunma, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar -
iskân, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plan ko
misyonlarına havale edilmiş olan Gümrük ka
nunu tasarısının adı geçen komisyonlardan veri
lecek ikişer üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması 
önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

— 631 — 
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V. — GÖRÜŞÜ 

1. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu j 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi : 1/652; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/82) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 
2.6. 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa | 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler I 

kısmında bulunan Erişme Kontrollü Karayolları 
kanunu tasarısının, yol güvenliğinin sağlanması 
ve trafik kazalarının arz ettiği önem dolayısıyle 
gündemde mevcut bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı I 
Mukadder öztekin 

BAŞKAN — öncelik önerisini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ı 

ivedilik önerisi üzerinde görüşmek isteyen 
var mı efendim?.. Yok. ivedilik önerisini de 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, biz de iki önerge takdim etmiştik. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt, zatiâlini-
ze arz edeyim; benden evvel, geçen Birleşimde 
Başkanlığa çıkan değerli arkadaşım önergeleri 
sırayla bana devretti, zatıâlilerlnin verdiği öner
ge ikinci sıradadır, bu bittikten sonra zatıâlile-
rinin önergesini muameleye koyacağım efendim. 

Komisyon Başkanı?... Yerindedir. 
Sayın Bakan?... Sayın Bakan ve Bakanlık 

erkânı da buradalar. 
Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen 

sayın üye var mı efendim?... Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 102 Sıra Sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

LEN İŞLER 

Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı 

Erişme kontrollü karayolu : 

Madde 1. —Erişme kontrollü karayolu, özel
likle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler 
ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı 
yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların 
giremediği ancak izin verilen motorlu taşıtların 
yararlandığı ve tarafiğin özel kontrola tabi tu
tulduğu karayoludur. Erişme kontrollü karayolu 
belediye hudutları içinde de olabilir. 

BAŞKAN — Erişme Kontrollü Karayolları 
kanun tasarısının birinci maddesi üzerinde gö
rüşmek isteyen sayın üye?... Yok. 1 nci madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Erişme kontrollü karayolu tesisi ve kaldı
rılması : 

Madde 2. — Mevcut veya yeniden yapılacak 
karayolları üzerinde, Karayolları Genel Müdür
lüğünün teklifi, Bayındırlık Bakanlığının onayı 
ile erişme kontrollü karayolu tesis edilir veya 
kaldırılır. 

Belediye sınırları içinden geçecek erişme 
kontrollü karayolları için ilgili belediyenin mü
talâası alınır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Erişme kontrollü karayollarına bağlantı : 
Madde 3. — Erişme kontrollü karayollarına 

bağlantılar. Karayolları Genel Müdürlüğünün 
uygun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü şe
killerde yapılır. Erişme kontrollü karayolu çev
resinin bu bağlantı noktalarına ulaşımı toplayıcı 
yollarla veya noktaya ulaşan diğer yollar vası-
tasıyle sağlanır. Erişme kontrollü karayoluna bi
tişik arazi sahipleri, kiracıları veya kullananla
rın bu yola bitişik olmaları veya başka bir se
bepten dolayı arazilerinden bitişik karayoluna 
giriş, çıkış hakları yoktur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Şehir geçitleri : 
Madde 4. — Erişme kontrollü karayolunun 

şehir geçişlerinde güzargâhının tayini ve karayo
lunun şehir ile bağlantı ve ilişiklerinin düzen
lenmesi, İmar ve İskân Bakanlığı, Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve ilgili Belediye Başkanlığı 
tarafından birlikte kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şehir dışında karayolu çevresinde yerleşme : 
Madde 5. — Erişme kontrollü karayolunun 

şehir dışı önemli kısımlarında yerleşme düzen
lenmesi imar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık 
Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve imar ve 
İskân Bakanlığınca yapılacak yerleşme planları 
ile sağlanır. 

Tüzüğe ve yerleşme planına aykırı inşaat ya
pılamaz. Aykırılığı Karayolları Teşkilâtınca 
tespit edilen genel yapılar zabıta nezaretinde 
Karayolları Teşkilâtınca bertaraf edilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kamulaştırma : 
Madde 6. — Erişme kontrollü karayolunun 

yapımı, gelişmesi ve çevresinin korunması ve dü
zenlenmesi için gereken genişlikte arazi şeridi 
kamulaştırılır ve bu maksatla yapılan kamulaş
tırmalarda 6830 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tazminat verilmesi : 
Madde 7. — Mevcut karayollarında erişme 

kontrolü tesis edilmesi halinde bitişik arazi sa
hibinin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edildiği 
ve toplama yolu vasıtasiyle veya herhangi bir şe
kilde adı geçen karayolunda ulaşımı sağlan
madığı takdirde giriş çıkış hakkının iptalinden 
dolayı gayri menkuldeki değer kaybı karşılığı 
tazminat olarak ödenir. 

Tazminat miktarının tayini için gayri menku
lün yasak tatbik edilmeden evvel ve yasak tat
bik edildikten sonraki rayiç değerlerinin farkı 
tespit edilir. 

Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu do-
layısıyle sınırına bitişik arazi sahiplerinin erişme 
kontrollü yol yapımından evvelki ulaşım düze
ninin bozulması halinde toplama yolu yapılarak 
veya herhangi bir şekilde ulaşımı sağlanır. Bu 
mümkün olmadığı takdirde gayri menkuldeki 
değer kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir. 

Erişme kontrollü karayoluna bağlantısı ya
pılan mücavir gayri menkul sahipleri ile bu gay
ri menkullerle ilgili diğer hak sahiplerinin baş
kaca tazminat talebetmeye hakları yoktur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ticarî tesisler kurulması ve faaliyetleri : 
Madde 8. — Erişme kontrollü karayolu için 

ayrılmış veya istimlâk edilmiş saha içinde Kara
yolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile 
tesis olunacak tamirhane, benzin istasyonu, lo
kanta ve motel gibi yol ve yolculukla ilgili olan
lar dışında ticaret tesisi kurulması ve işletilmesi 
her türlü ticaret yapılması ve benzeri faaliyetler
de bulunulması yasaktır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeraltı, yerüstü PTT, elektrik, su ve benzeri 
tesisat kurulması : 

Madde 9. — Yeni yapılan erişme kontrollü 
karayolu sınırları içinde her türlü PTT, elektrik, 
su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Karayolları 
Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. Bu 
gibi tesisat yapılması için ilgililere kanunen ta
nınmış haklar erişme kontrollü karayolu sınır
ları içinde geçerli değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 9 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Diğer yasak hareketler : 
Madde 10. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünden izin alınmaksızın erişme kontrollü kara
yolu sınırları içinde ve sınırlarında herhangi bir 
toprak hareketi, inşaat ve tesisat yapılması ya
saktır. Karayolları inşaat ve tesislerine vaki 
müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve 
bu işler için yapılan masraflar, sebebolandan 
tahsil edilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde sos isteyen sa
yın üye?... Yok. 10 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Duyuru : 
Madde 11. — Mevcut veya yeniden yapılan 

karayolları üzerinde, bu kanun hükümlerinin 
ne zaman uygulanacağı ve bu kanuna göre ya
saklamaların ve kısıtlanmaların ne olduğu Res
mî Gazete ile ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabıü edilmiştir efen
dim. 

Cezalar : 
Madde 12. — Bu kanunla kısıtlanan, yasak

lanan işler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile 
yola giren hayvan sahipleri 50 TL. smdan 1 000 
TL. sına kadar hafif para cezası ve 5 günden 30 
güııe kadar hafif hapis cezasına çarptırılırlar. 

Bu davalar sulh ceza mahkemelerinin görevi 
dahilüıde olup acele hususlardandır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Sayın Eifat öztürkçine buyurunuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kıymetli oylarınızla kabul edilmiş olan tasa

rının milletimize çok hayırlı, uğurlu olacağı 
inancındayım. Çünkü, sürat yolları, geçiş du
rumları ayarlandığında, zaman mefhumuna 
Türkiye'de de bir değer verildiği anlaşılmış 
olacaktır. Sayın Bakandan istirhamımız, bu ko
nu üzerinde geniş bir izahat verilmesidir. 

Bugün bir köyde dahi bir bahçenin, bir 
tarlanın etrafı çitle çevrili olduğu halde, millî 
serveti ilgilendiren vasıtaların gelip geçmesin
de, köyden geliş geçişlerde şu ana kadar en 
ufak bir tedbir alınmadığı gibi, cezaî yön de 
tamamen tespit edilmiş durumda değildi. Millî 
servet olan vasıtaların trafik kazaları neden
leriyle harabolması, içinde ölen vatandaşları
mızın da maalesef neden öldüğü üzerinde durul-
madığı bir gerçek idi. İnşallah bu tasarı kanun
laştıktan sonra biran evvel harekete geçirilir, 
tüzüğü biran evvel çıkarılır. Çünkü, tüzükler 
daima hazırlanıyor, hazırlanıyor, fakat çıkmı
yor. En canlı misali, gene millî serveti ilgilen
diren su ürünlerine ait kanuna ait tüzüğün 
çıkmamasıdır. Hâlâ Osmanlı imparatorluğu 
zamanından beri bazı tüzükler, emirnameler 
yürürlüktedir. 

Benim temennim, bu tüzüğün biran evvel 
yürütülmesi, hatta 6 ay da'hi bekletilmemesi 
yönündedir. Bu yollar paralı yollar olacağına 
göre, buna karşılık da, ayrıca, gene diğer va
tandaşların gelip geçmesi hususunda parasız 
yolların yapımı ve onları da yine trafik yönün
den bir teminat altma bağlanması yerinde ola
caktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın öz-
tekin, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun pek muhterem üyeleri; 

ıSayın öztürkçine 'nin temennisine uygun 
olarak bazı konuları berraklığa kavuşturmak, 
hem de bu kanun hakkında Senatonun göster
diği samimî hüsnü kabule teşekkür etmek için 
söz aldım. 

özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra 
karayolu taşıt ve taşımasında çok önemli artış
lar olmuştur. Bu artış, taşıtların üzerinde sey-

Erişme kontrollü karayolları tüzüğü : 
Madde 13. — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili tüzük, kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 6 ay içinde Bayındırlık, imar ve İskân 
içişleri ve Ulaştırma bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabu] edilmiştir efen
dim. 

Madde 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen var mı efendim? 
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rettikleri yolların fizikî ve trafik hareketleri 
karakteristiklerini de büyük ölçüde etkilemiş
tir. 

Türkiyemizde yolcu naklinin % 90'ı, mal 
naklinin de % 70'i karayolları kanalıyla yapı
lıyor. 

Büyük hacimde yük ve yolcu nakli yapı
lan yollarda emniyetle ve yüksek hızla seyret
mek kaçınılmaz bir gaye olarak ortaya çıkmış
tır. Çok sayıda taşıt geçirmek için yoldaki şe
rit sayısını artırmak ilk tedbir* olarak açıkça 
görülebilirse de, geçirilen tecrübeler, sadece 
şerit sayısını artırmanın yeterli olmadığını, 
özellikle emniyet ve yüksek kapasiteyi sağla
mak için yola sağdan, soldan rastgele girişle
rin kontrol altına alınmasının zorunlu oldu
ğunu göstermiştir. Ayrıca, hız ve yapıları iti
bariyle genel trafik akımına uymayan; veya, 
hayvanla çekilen arabalar, hatta ziraat trak
törlerinin yasaklanması gereği de açıkça hisse
dilmiştir. 

Erişme kontrolü, yola rastgele giriş ve çı
kışı kısıtlayan ve kontrol altına alan yeni bir 
kavramdır. Hemen hemen "bütün Batı ülkeleri 
erişme kontrolü müessesesini kanunî hale getir
mişlerdir. Erişme kontrolü uygulanan yollara 
da özel isimler verilmiştir. Memleketimizde Oto
yol, ekspres yol diye adlandırdığımız bu cins 
yollara Amerika'da Free - way, ingiltere'de 
Notervvay, Almanya'da Autobohn, italya'da 
Autostra&e, Fransa'da Autooute denilmektedir. 

Tarif olarak, bütün yol boyunca erişme 
kontrolü uygulanan yola «oto - yol», yer yer, 
kısmen erişme kontrolü uygulanan yollara ise 
«ekspresyol» adı verilmektedir. Bu yollar ge
nellikle bölünmüş, geliş ve gidiş şeritleri ara
sında değişik genişlikte refüj vardır ve kav
şakları köprülü kavşak halindedir, yani birbir
lerini kesen yollar bir köprü vasıtasıyle farklı 
seviyelerden geçirilmektedir. 

Bu konuda önemli bir husus da, yeni yapı
lan yollar civarında, bilhassa meskûn mahallere 
yakın yerlerde yol boyanca süratle ve düzensiz 
bir gelişmenin görülmesidir. Yurdumuzda son 
15 - 20 yıl içinde yeni inşa edilmiş yollar et
rafında bu olayı hemen herkes müsahade etmiş
tir. Basit gecekondulardan büyük sanayi tesis
lerine, lokanta ve benzin istasyonlarından oto 
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j tamirhanelerin© kadar hemen her türlü kuru
luş; bir kısmı yoldan geçenlere hizmet, bir kıs
mı da yolun sağladığı ulaşım imkânlarından 

J yararlanmak için yol boyuna yerleşmektedirler. 
Bu düzensiz gelişme, yoldaki trafiğe hem gü
venlik, hem de yolun kapasitesi yönünden kötü 
etki yapmaktadır. Erişme kontrolü bu proble
me de çözüm getirecektir. 

Diğer bir konu da, yakın bir gelecskte uy-
1 gulanması düşünülüp planlanan geçiş ücretli 

yol için erişme kontrolünün şart olmasıdır. 

Durumu özetlersek; mevcut mevzuatta ön
leyici bir hüküm bulunmadığından, karayolu
nun her noktasından, önemli önemsiz bütün 
yollar ve bitişik arazi sahipleri bağlantı yapa
bilmektedirler. Karayolunun her noktasından 
her cins trafik, hayvan, yaya, araba ve başka
ları dahil yola girebilmekte ve seyredebilmek
tedirler. Karayolu üzerinde trafik hareketleri, 
sola dönüşler (U) dönüşü, asgari sürat tahdit
leri ve diğer trafik kuralları konularında ye
terli bir kontrol yapılamamaktadır. Yol boyun
ca gelişigüzel, düzensiz bir yerleşme olmakta
dır. Bu şartların doğurduğu hal ve yalan is
tikbal bilindiği üzsre, diğer memleketler de 

j görüldüğü gibi, mahallî trafik tarafından yo
lun işgal edilmesi, transit trafiğin yavaşlaması, 
saman kaybı, işletme masrafları ve bilhassa 

j kazaların artışı ve nihayet yolun tıkanmasıdır. 
î Memleketiminde istanbul çevre yolu, İstanbul, 
f isınit otoyolu, Pozantı - Tarsus yolu gibi yu-
j kardaki tariflere uyan yol yapımları başlamış-
\ tır, Trafik ve karayolu ulaşımı artış eğilimi 
I gösönünde bulundurulursa, yalan gelecekte bu 
I tip yol yapımı hızla artacaktır. 
| Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Alkış

lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde aleyhte görüşmek 

isteyen?. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı
nın tümü Cumhuriyet Senatosu Yüce Kurulun
ca da kabul edilmiştir, gerekli işlem yapıldık
tan sonra kanunlaşacaktır efendim. 

I 2. — Ankara- Üniversitesi kuruluş kadroları 
I hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 105-1 sayılı 

Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
i Kanuna ek kanun tasarısının 31 illet Meclisince 
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kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/627; Cumhuriyet Se
natosu : 1/79) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tari
hi : 3 . 6 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan Ankara Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı, Di
yarbakır da 4 ncü eğitim yılını tamamlamakta 
olan Diyarbakır Tıp Fakültesinin genişleyen 
kamu, eğitim, öğretim hizmetleri dolayısıyla 
yeni imkânlara kavuşturulmasını, ezcümle kad
ro ihtiyaçlarının giderilmesini öngörmektedir. 
Bu nedenle tasarının önemine ve müstaceliyeti
ne binaen gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ©derim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Bşk. 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — önerge gerekçelidir. Evvelâ ön
celiğimi oylarınnza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

İvedilik önergesi üzerinde görüşmek iste
yen saym üye var mı efendim? Yok. İvediliği 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Efemeyenler... Okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Buyurun Sayın Varışlı. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar efen
dim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısının meclislerimiz ta-

(1) 100 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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tile girmeden kanunlaşacağını ümit ettiğim 
için sevinçli olduğumu evvelâ arz etmek iste
rim. 

Muhberem senatörler, Diyarbakır Tıp Fa
kültesi hakkında edindiğim bilgileri Yüce Se
natoya arz etmek istiyorum. 

Diyarbakır Tıp Fakültesinin kurulması için 
27 954 dönüm arazi Dicle nehrinin karşı sahi
linde istimlâk edilmiş ve bunun için 11 934 411 
Türk Lirası ödenmiştir. Bu ay içinde temel 
atılacak fakülte binaları ve diğen tıp bilim
leri tesisleri ile üniversitenin diğer fakülteleri 
bu arazi üzerinde inşa edilecektir. Bu inşaatın 
ilk kısmında 745 yataklı Tıp Fakültesi Hastane
sinin, tıp bilimleri binası ile merkezî teshinin 
4 500 000 Türk Lirasına ihale edilmiş ve yapıl
maya başlanmış olduğunu tespit etmiş bulun
maktayım. Toplam alanı 85 000 metrekare olan 
Diyarbakır Tıp Fakültesi inşaatı 102 milyona 
nual olacaktır. Temennim, meıuleketimizin bir
çok yerlerinde bu nevıi fakülteler açılmasıdır. 
özellikle Konya bölgesinin senatörü olarak, 
Konyamızda da böyle bir üniversitenin açılma
sını bütün kalbimle arzu etmekteyim. 

Kütüphane kısmı, öğrenci laboratuvarlan 
gibi küsımları ile 13 bin metrekareyi kapsaya
cak ve 15 milyona çıkacak olan bu büyük tesi
sin ayrıca hastane kısmı ile öğretim üyesi, se
miner odaları, lâboratuvarlar, poliklinik, ame
liyathaneleri dahil olmak üzere kapsadığı alan 
72 bin metrekare olup, 96 milyona baliğ ola
caktır. 

Ayrıca, Hemşire okulu, hastane oteli de ya
pılacak olan bu fakültemiz de, toplam olarak 
9 milyonıa çıkacaktır. Bunu takiben diğer fa
kültelerin yapılması başlayacaktır. 

Diyarbakır Tpı Fakültesinde halen 5 profe
sör, 11 doçent, 12 öğretim görevlisi, 16 tıp uz
manının mevcut olduğunu öğrenmiş bulunuyo
rum. 

Aynca, ihtisas yapmlakta olan 5 tıp doktoru 
ile 14 tıp dışı veteriner tıbbî teknolok ve saire 
doktora, asistanının çalışmakta olduğunu da öğ
renmiş bulunuyorum. 

22 kız 268 erkek olmak üzere 290 öğrencisi 
mevcuttur. 1966 - 1967 yılında 11 kus, 39 erkek 
olmak üzene 50 öğrenci ile Ankara'da öğreti
me başlayan Fakülte, 1967 -1968 yılında 11 kız 
78 erkek, toplam 89 öğrenci ile yine Ankara'da 
faaliyetine devam etmiştir. 
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1968 - 1969 yılında ise, 15 kız, 137 erkek ol
mak üzere toplam 192 öğrenci Diyarbakır'da 
öğreninne başlamıştır. 

1969 -1970 yılında öğrenci adedi 16 kız, 166 
erkek olarak 182 ye yükselmiş ve 1970 -1971 yı
lında 24 kız 207 erkek olmak üzere 231'i bul
amış olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. 

1971 - 1972 yılında ise bu oran, 22 kız 268 
erkek olarak 290'a ulaşmıştır. 

Muhterem senatörler; Doğunun kalkınma
sını her zaman arzu etmekteyiz. Burada size 
Doğulu öğrencilerin oranından bahsetmek isti
yorum. 

Doğuda bu fakültemize devam eden öğren
ci oranları: Birinci sınıfta % 71, ikinci sınıf
ta % 68, üçüncü sınıfta % 59, dördüncü sınıf
ta % 42, beşinci sınıfta % 14'tür. Tüm olarak 
Doğulu öğrencilerin oranı % 52'dir. 

Yine yaptığım tetkikler neticesinde, 1970 
- 1971 öğretim yılında başarı oranının Diyar
bakır Fakültemizde tatmin edici olduğunu öğ
renmekten büyük memnuniyet duymaktayım. 
Yalnız şöyle ki; birinci sınıfta (başarı oranı 
% 94, ikinci sınıfta % 80, üçüncü sınıfta % 98, 
dördüncü sınıfta % 100, beşinci sınıfta ise % 100 
dür. 

Doğumevi, çocuk kliniği ve göğÜ3 hastalık
ları hastanesiyle numune hastanesinde 1969 
- 1970 yılları itibariyle yatan ve poliklinikte 
muayene olanlarm adetlerini vereceğim. 

Muhterem senatörler; Doğu'da açılan bu fa
kültemiz hakkında bu şekilde malumat veraıe-
min sebebi bidayette fakülteler veya üniver
siteler açılırken birçok itirazların vaki olma
sıdır. Bu itirazlara bundan sonra mahal bı
rakılmaması içerisinde çok kısa olarak konuş
mama devam ediyorum. 

1969 yılında 8 640 hasta yatmış, 1970 yılın
da ise bu makam 15 166 yi bulmuştur. Polikli
nikte muayente olanlar 1969 yılında 67 911 ki
şi iken, 1970'te 106 967'dir. 

Görülüyor ki, Tıp Fakültesi bulgun 6 - 7 ci
var vilâyetin ve Güneydoğunun merkezi du-
rumıunda olup, bölgesel olarak ve sosyalizas
yon bölgesinde sorumlu kamu hizmeti gör
mektedir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgesi öğrencilerinin 
yetişmesinde etkili bir durumdadır ve tamam
landığı zjaman tıp bilimlerii, mühendislik fa

kültesi, temel bilimleri, tarım ve orman mü
hendisliği ve sosyal bilimler fakültelerini kap
sayacak olan Diyarbakır Ziya Gökalp üniver
sitesi, genel toplam olarak 12 bin öğrenciye 
saihip, Orta - Doğuyu etkisi altına alacak ni
telikte iftihar edeceğimiz bir müessese ola
caktır. Bundan endişe etmemekteyim. 

Muhtarsın senatörler; hal böyle iken, an
cak mezkûr kanunla alınacak kadrolar, malî 
yıl içinde bulunmamız nedeniyle, karşılıksız 
kalacak ve ödeneği olmadığından atama ya
pamamak gibi bir durum doğacaktır. 

Sayın Hükümetimizden ve Sayın Maliye 
Bakanından isıtarhamıım; (Biraz evvel üniver
site hakkındaki konuşmalarıma güvenerek 
Söylüyorum.) bu nedenle mezkûr kadroların 
1972 malî yılı içerisinde kullanılabilmelerini 
temin maksadıyle ya kanuna bir geçici mad
de ilâvesd veya münasip görülecek malî bir 
formül bulunmasıdır. Alınan kadroların an
cak Eylül 1972'den itibaren, yani malî yılın 
ikinci yansından itibaren fiilen kullanılabile
ceği düşünülebilir. Halen Cumhuriyet Senato
su Bütçe - Plan Komisyonunda bulunan bu ko 
nudaki tasarının 1972 yılında fakülteye ya
rarlı olmasını dilemekteyim. 

Muhterem senatörler; böylece akademik 
kadroların malî karşılıklarının kanunda yer 
almasından ve Maliye Bakanlığımızın bu yolda 
müspet mütalâa buyuracaklarından endişe et
memekteyim. Aksi takdirde bu kadrolar çık
mış dahi olsa, karşılıkları olmadığı için ta
yin yapılamayacağı aşikârdır. 

Bu bakımdan sözlerimi burada bitirmek is
tiyorum. Çıkacak kanunun memleketimize, 
milletimize, özellikle Diyarbakır Tıp Fakülte
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Senatonun muhterem üyelerini saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Bıügen, buyurunuz efendim. 
LÜTFÎ BİLGEN (îçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Şu anda Türkiye'de çeşitli üniversitelerde 

uygulanmakta olan rotasyon sisteminin tatbi
katını yerinde görmek için, geçen haftalar
da Diyarbakır Üniversitesinin çekirdeği olan 
Tıp Fakültesine tetkike gitmiştim. 

Gerek Hacettepe Üniversitesi, gerek İstan
bul Üniversitesi, gerekse Ankara üniversite-
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leri Türkiye'nin muhtelif yerlerinde açılmış 
olan yeni fakültelerde rotasyon sistemiyle ders 
verirler, hocaların ücretlerini öderler. Bu, ma
lûmunuzdur. 

Bunun lehinde olanlar var, aleyhinde olan
lar var. Ankara Tıp Fakültesi de, Diyarbakır 
Tıp Faldiltesini rotasyonla yürütmektedir. Ora
ya dans vermeye gideoı birtakım öğretim. üye
leri bunun lehinde bulunurlar, bir kısmı aley
hinde bulunurlar. Ben de durumu yerinde gör
mek için gitmiştim.; orada bulunan yerleşik 
kadrolarda vazife gören öğretim üyeleriyle gö
rüştüm, talebenin bir kısmiyle görüştüm; ro
tasyon sisteminin devamlı olmamak kaydıyla 
yerleşik kadrolar kuruluncaya kadar faydalı 
olduğu kanısına vardım. Zaten de hedef bu idi. 
Ancak, Diyarbakır Tıp Fakültesinin Ankara' 
dan duyulandan çok daha iyi bir durumda ol
duğunu da bu vesile ile tespit 'ettim. Pek çok 
eksikleri var. Yeni kurulmakta olan bir fa
kültedir, elbette ki çok eksiği var; ama bura
dan görünüşü daha zayıftır. Bir de gi&ip fa
kültenin içine girip, hastaneleri, İdiniküeri, la-
boratuvarlan, dersaneleri görünce duyulan
dan daha iyi olduğunu tespit ettim ve gayet 
tabiî ki hepimiz bundan iftihar duyana. 

Sayın Varışlı arkadaşımız detaylarına ka
dar konuyu izah ettiler. Bilhassa kadro üss-
rinde durdular. Oradaki öğretim üyeleri ve 
yöneticiler ayrıca iddiada bulundular. Bu kad
ro kanunu ile 83 tine eğretim üyesi kadrosu 
istenmektedir. Bunların yıllık malî portesi 5 
milyon lira civarındadır. Bu sene 1 Eylülden 
itibaren yeni ders yılı için öğretim üyeleri
m i hepsi tayin edilse dahi, 2 milyon 534 bin 
'lira tutmaktadır. Kaldı ki, bu 83 öğretim üye
sinin hapsinin bir anda temin edilip, tayin edil
mesi de mümkün değildir. Belki 3 kişi, 5 kişi, 10 
kişi, belki de 23 kişi tayin olunacaktır; fakat 
bir başlangıç olacaktır. Elbette 1973 yılı Büt
çesinde bunun karşılığı olan 5 milyon lira ko
nacaktır. 

Bindi arzu ederler ki, <3u kadro kanunu 
çıktıktan sonra dahi biz birkaç kişiyi Eylül 
layrnda tayin cdsrssk, karşılığı yoktur diye 
maaş veremez duruma düşmeyelim.» Üniver
site Muhasebe Müdürlüğü bir formül olarak 
der ki, «Bu kadro kanunu çıkarken, kadro ka
nununa ek bir madde konmadığı takdirde, be
nim pano, ödeyebilmek için Hükümet temsilci-
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sinin veya Maliye temsilcisinin kanunun görü
şülmesi sırasında bunların, paralarının cden-
nıssûade bir mahzur yoktur diye bir beyanda 
bulunması yetişir. Biz, aslında ek para da is
teyecek değiliz, kendi bünyemizden hallede
ceğiz, Yalnız zapta böyle bir cevabın geçme
linde fayda vardır.» 

Ben bilhassa bu hususun belirtilmesi için 
bu noktayı işaret ediyorum. G-eçen hafta Sa
yın Maliye Bakanı ile makanutadia bu nokta
yı görüşmüştüm. Herhalde temsilcileri de şu an
da burada bulunuyorlar. Bunun işaretinde 
mahzur olmadığını, bilhassa fayda olduğunu 
Sayın Bakan belirtmişlerdi. Herhalde Hükü
met de bur*ada bu noktayı sanırım açıklarlar, 
Bunu, bilhassa istirham ediyorum. Belki de 2,5 
milyon lira değil, 1972 yılında belM 100 - 200 
hui lira kadar bir para kullanılacaktır. 

Bu vesile ile söz almış iken başka bir nok
ta üzerinde dusracağım. 

Şu anda hastanenin yetersizliği, var, Nu
mune has tanesinden faydalanırlar. Yeni üni
versite binalarının henüz temeli atılmış de
ğil. Ona çok yakın bir yerde Sosyal Sigorta
ların hastanesi var. Hastaneyi gezdik, dört 
katlı bir hastane. Her katman kendisine has 
ameliyathaneleri var, her şeyi mükemmel, ta
mamlanmış. Yalnız iki katını kullanabiliyor
lar. Fakülte, bu hastanenin muvakkat bir sa
man km boş kalan yerlerinin kendilerince kul
lanılmasını isterler. Hastane Başhekimliği ile 
fakülte dekanlığı arasında bir protokol da ya
pılmış; günlük çalişmalarm nasıl olacağı ve 
hastalara nasıl bakılacağı hususunda. Sosyal 
Sigortalar Hastanesinde işçiler yatarlar, on
lara fatura kesilir, Sigorta Kurumu paralarını 
öder. İşletme bakımından ölü bir hastane du
rumundadır. Her işçinin memsuboiduğu sigor
ta kurumu parasını öder. Bizim fakültelerimiz
de de döner sermaye sistemi ar/r dır.. Onun 
da işbyen ücreiler'si, ameliyat, ve saire teda
vi masraflarının faturalarını keserler, ya şah
sın kendisi öder veyahut ta Devlet memura 
ise Devlet, sigortalı ise sigorta öder. 

Şimdi orada bir atıl kapasite var. Gerçi 
bu başka bir müessesenin malı, bir sigorta 
kurumunun hastanesi; ama öteki hastane de 
bu memleketin hastanesi. Sigorta Kurumunun 
•burada bir zararı dsa yok, hatta kân var. Boş 
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kalan bir kısım yatağını, atıl kapasite halin
de bulunan bir kısım aletlerini işletmek du
rumuna, geçecekler. Böylece hem kendileri bir 
kısım pahalarını bir en evvel çıkaracaklar, hem 
de memlekete bir hizmet yapılacak,Fakat, Si
gorta Müdürler Kurulu henüz buna müspet bir 
cevap vermiş, değildir. Sayın Bakanımızdan 
bunun için de istirhamda bulunuyorum; fakül
te adına, bölge adına ve memleket adına bu
nu bir şekil meselesinden çıkarıp, esasa irca 
etmek ve böylece boş kalan yerden Doğu böl
gesinin faydalanmasını temin etmek. 

Yine son olarak bu seyahatimde edindiğim 
bir intibaı iki cümle ile sizlere arz edecek ve 
sözlerime son vereceğim. 

Hepimiz üniversiteden hatırlarız. Bilhassa 
istanbul, Üniversitesinde bizim zamanımızda öy
le hocalarımız vardır ki, İstanbul'da doğmuşlar
dır, en yüksek makama kadar yükselmişler
dir. üniversite tahsilini de orada yapmışlar
dır, asistan, doçent, profesör, ordinaryüs pro
fesör olmuşlardır. Askerlik dışında, İzmir'e 
kadar bile gitmeyenleri vardır, çeşitli fakül
telerden. Çünkü İstanbul bir insana yetmekte
dir. Ankara'da kısmen yetmektedir. Fakat, bu 
defa Diyarbakır'da şunu müşahade ettim; 
bütün öğretim üyeleri tatil olduğu zaman, bay
ram tatilinde ve diğer zamanlarda çevre ille
rine ve ilçelerine ya kendi arabaları ile, yoksa 
otobüslerle, bir kısmı da talebelerini de ala
rak gitmektedirler. İlkin bu gezi bir tecessüsle 
başlıyor. Çünkü, Diyarbakır küçük bir yer, bir
kaç ay içerisinde insanı doyuruyor, gezecek 
fazla yeri de yok. Hafta içerisinde monoton 
biı* hayattan sıkılan öğretim üyeleri, hafta so
nu tatilinde İstanbul, Ankara gibi yerlere gi
decek durumda da değiller, yakın çevrelere gi
diyorlar. Birinci gidişte vilâyeti ve bazı yer
leri tanıyorlar. Sohbetlerde ve konuşmalarda 
dikkat ettim; «'Mardin'e gittim, Urfa'ya gittim, 
yahut Tatvan'a gittim. Orada falan yeri gör
medim, falan yere de gelecek hafta gideceğim.» 
şeklinde konuşuluyor. Bu gayet tabiî iyi bir 
şey. Bu bizim özlemini duyduğumuz üniversi
tenin bir şekli, üniversitelerin halikla bütün
leşmesinin, bir başlangıcı oluyor. O bakımdan, 
geri böligelerde, (Bu tabiri de hoş bulmuyo
rum, ama, şu anda yerine başka bir kelime bu
lamadığım için öyle dedim.) yeteri kadar el 

uzatılmamış bölgelerde açacağımın üniversi
telerin halkla bütünleşme, halka inme ba
kımından çok daha faydalı olacağına kaani 
oldum. Bu kısa on igünlük tetkikim neticesin
de vardığım bir kanardır. 

Şimdi sözlerimi burada bitiriyorum. Yal
nız Sayın Hükümetten tekrar istirham ediyo-
rırn; kadroların bu yıl kullaniknasınıda bir 
mahzur olmadığını belirtilmesini ve tespit edil
mesini isterler, benim de istirhamım bundan 
ibarettir. 

Dinlediniz, teşekkür ederim, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Ankara üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Diyarba
kır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna 

ek kanun tasarısı 
Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulan (Diyarbakır Tıp 
Fakültesi) ne ait ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar, 5239 sayılı ve 1054 sayılı Kanuna ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyrun sayın Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, ben 
bir sual soracağım, konuşma değil. Arkadaşı
mız bazı mülâhazalar dermeyan ettiler, verilen 
bu kadro karşılıklarının ödenmesinde mahzur 
olmadığı burada beyan edilmezse, maaşlar da 
verilemez» dediler. Lütfedip Komisyon veya 
Hükümet beyanda bulunurlarsa, mesele vuzuha 
kavuşmuş olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bu
yurun Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz yerimden arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Atayurt. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
sayın Varışlı ve sayın Bilgen bu kuruluş kanu-
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nu tasarısı ile temin edilen kadroların kanunlaş
ması halinde, yarın yıl içerisinde kullanılıp kul
lanılmayacağı hususunun burada açıklanması 
noktai nazarını belirttiler ve gerek Hükümetten 
ve gerekse Komisyondan bu hususun cevaplan
dırılması isteğinde bulundular. 

Bu müzakere konusu olan kanun bir kuru
luş kanunudur ve Hükümetin tasarısıdır. Hükü
met, bunun kanunlaşması halinde gerekli öde
menin temin edileceği noktai nazarını peşinen 
kabul ederek, bunu Parlamentoya sevketmiş 
ve kanunlaşması halinde bu kadroların kulla
nılmasını önceden kararlaştırmış demektir. 

Saniyen,, usul ve şekil bakımından bu bir 
teşkilât kanunu bulunduğu için, bütçe kanunla
rı ile, ödeneklerle bunun arasındaki rabıtayı bu 
kanunla tespit etmek mümkün değildir. Malu-
muâliniz, bir teşkilât kanunu ile belli edilmiş 
olan bu kadrolar1 eğer mevkuf tutulmamışsa (ki, 
burada mevkuf tutulmamıştır) bir sayılı cetvel
de aktif hale gelmiştir. Bu itibarla, kanunlaşma
sını müteakip 'kullanılabilecektir. Bunların kul
lanılması için lüzumlu olan ödenekler bütçede 
mevcut alâkalı bölüm ve maddelerdeki ödenek
lerden tefrik edilecek ödeneklerle karşılanacak
tır. Bir kısmı kadro tasarruflarıyle karşılanır, 
yetmediği takdirde evvelâ kendi bölümü içeri
sinde mevcudolan muhtelif maddelerdeki öde
neklerden aktarma suretiyle yapılır; olmazsa, 
bütün diğer üniversiteler ve teşkilâtlardan kar
şılanır, bu da olmazsa ek ödeneklerle karşılanır. 

Bunun bir Hükümet tasarısı bulunduğu nok
tai nazarını muhterem konuşmacı ve eleştirici 
arkadaşlarımızın dikkate almalarını ve önce
den gereken ödeneğin göze alındığını ve full -
time sistemiyle çalışmakta bulunan Tıp Fakül
tesinin daha yararlı ve başarılı olmasını temi-
nen getirildiğini arz eder ve bu suretle sorula
rın cevaplandırılmış olduğunu belirtirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

soru soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Hükümette 

aynı görüşe katılıyor mu? Lütfen ifadelerinin 
zapta geçmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının 
beyanlarım sayın Bakan tekzip etmediklerine 
göre, kabul etmiş oluyorlar. 

Buyurun, sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, 

Böyle bir müzakere usulünün olmaması ge
rekir. Çünkü, kanunu biz tasan olarak getirdi
ğimize göre, bu kullanılacak demektir. Ancak, 
kullanılması kaynağının bulunmasıyle müm
kündür. Eğer, üniversite mevcut carî harcama
lar bölümünden tasarruftan veya sair şekil
lerden buna bir imkân ayırabilirse, ayırdığı 
imkân nispetinde bunu kullanacak demektir. 
Eğer, buna imkân ayıramazsa, sayın Atayurt'un 
söylediği gibi ikinci yola, fasıllar arasında na
kil yoluna başvurulur. Eğer, bununla da bu işi 
temin edemezse, o zaman Hükümete mesele in
tikal edecektir. Bu da, ek ödenek meselesini in-
tacedecektir M, konu o zaman huzurlarınıza ge
lecektir. 

0 bakımdan, ilk ağızda üniversite tasarruf
larıyle kendi kullanma imkânına sahiptir. Ni
tekim, Yüce Heyetlerinizin kabul ettiği Bütçe 
Kanununda siz de bütün kadroları tahsis etmiş 
olmanıza rağmen, % 10'da tasarruf talimatını 
Parlamentoca verdiniz. DemekM, tasarruf edil
mesi, kadrolardan tasarrufu icabettirmiyor. Mü
essese kendi içinde bunları kullanma hakkına 
ve imkânına sahiptir. 

Komisyon da zaten aym şeyi söyledi; birin
ci kademede tasarruflarda kullanılabilir, ikin
ci kademede aktarmalardan kullanılabilir; bun
lar yetmezse ancak, o zaman huzurunuza gele
cek ek ödeneklerden kullanılabilir. 

BAŞKAN — «Böyle müzakere usulü olma
mak icabeder» diye buyurmuştunuz. Her halde 
müzakere usulümüzde bir hata yoktur, sanı
rım, «Böyle soru olmamak icabeder» demek is
tiyordunuz. Soruya da gelince; soru da sorula
bilir. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Hayır efendim, hayır; 
afedersiniz, «Böyle soru olmamak icabeder» de
mek istemiştim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. , 

1 nci madde üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi cetveliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesi kad
roları ile ilgili 3 . 7 . 1968 tarih ve 1054 sayılı 
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Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ile 1326 sa
yılı Kanunun hükümleri aynen saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir, efendini. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir, efendim. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerimi Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın Üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasan, Cumhuriyet Senatomuzca da kabul 
edilmiştir; sayın Komisyona ve Hükümete te
şekkür ederiz. Buyurunuz, efendim. 

3. — Orman Bakanlığı kurulu* ve görevleri 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/511; Cumhuriyet Senatosu : 
1/77) (S. Sayısı : 101) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müstaceliyet ve önemine binaen; Orman Ba

kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 101 
sayılı Yasanın Komisyonca kararlaştırıldığı ve 
Komisyon raporlarındaki gerekçelere dayana
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
istirham ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

M. Faik Atayurt 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlık kuruluşlarının çalışmalarını yaki-

nen ilgilendiren ve etkileyen, Orman Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun tasa

rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ederim. 

Selâhattin inal 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Önergeleri Heyeti Umumiyeye 
sunmuş bulunuyoruz. 

Öncelik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ivedilik teklifi de 
var. ivedilik teklifi gerekçesizdir. 

Sayın Atayurt, buyurun, gerekçeyi izah 
ediniz, efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
Sayın Başkanım, bu hususu Komisyonumuzca 
takdim edilmiş raporda da belirttiğimiz için.. 

BAŞKAN — Efendim, rapor okunmadan 
önerge oya sunulduğu için lütfedin, gerekçe 
zapta geçsin, efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Orman ko
nusu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın ilgili müteaddit maddelerinde kamu hizmet
leri bakımından ormancılık alanında geniş ve 
şümullü görevler tevdi edildiği görülmektedir. 
Diğer taraftan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı da hazırlanmakta ve bunun esaslarında 
da tekrar ormancılık alanında bu sektöre çok 
geniş ve şümullü vazifeler verilmiş bulunmak
tadır. 

Saniyen, orman içi ve kenarında yaşayan bü
yük miktarda nüfusun ormanla olan ilişkileri 
nüfus artışı oranında gittikçe çeşitli ve şümul
lü bir mahiyet almakta ve çözümlenmesi hergün 
geçtikçe güçleşen bir manzara arz etmektedir. 

Bir müddet önce teşkil edilmiş bulunan Or
man Bakanlığının, gerek Anayasanın ve gerek
se Kalkınma Plan ve programlarının kendilerine 
vermiş bulundukları ağır ve çeşitli görevleri 
yerine getirebilmesi için mutlak surette maz
but ve mükemmel bir teşkilâta kavuşturulması 
ve bunun da kanunen temin edilmiş bulunması 
zarureti aşikârdır. 

işte, bu nedenlerle Komisyon raporumuzda 
da işaret edildiği veçhile Komisyonda cereyan 
eden müzakerelerde sayın üyeler tarafından iz
har buyurulan ve oybirliğiyle kabul edilen bu 
gerekçelere dayanılarak bu Teşkilât Kanunun 



C. Senatosu B : 64 6 . 6 . 1972 O : 1 

öncelik ve ivedilikle görüşülerek neticelen-
dirilmesinin, Yüce Heyetinize arz edilmesi uy
gun görülmüştür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
ivediliğin aleyhinde.. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — ivedili

ğin aleyhinde, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 

Başkan; aleyhinde konuşacağım, ama bu ka
nun mühim bir kanundur, daha etraflı incele
memize imkân verilmesi için ekseriyetin olma
dığını arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Saym Kürümoğlu, ekseriyet 
mevzuunda zatıâliniz Tüzüğe bihakkın vâkıf 
değerli arkadaşlarımızdansınız. Kanun tasarı 
ve tekliflerinin müzakeresinde birleşimi açtığı
mız zamanki çoğunluğun devamı mecburiyeti 
ne Anayasada, ne de Tüzükte mevcuttur. Beş 
sayın üye böyle bir teklifte bulunmadan mü
zakerelere devam ediyoruz, aksi takdirde geçen 
birleşimlerden birinde de arz ettiğim veçhile 
Başkanlık Divanınca ekseriyet olup olmadığı 
hususunu re'sen nazara almak Senato çalışma
larını aksatacak ve Başkanlık Divanının bir 
emsal kararı olarak her zaman öne sürülecek 
bir husustur. Bu nedenle beş saym üye ayağa 
kalkıp yoklama istediği takdirde, Başkanlık 
Divanı Tüzük hükmünü yerine getirecektir 
efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, o yönden arz etmiyorum. 52 nci mad
denin son fıkrasına göre, Sayın Başkanlık Di
vanınca şayet ekseriyetin bulunmadığı kanaati 
izhar buyrulursa, buna bir diyeceğimiz yok. Şa
yet bu konuda bir tereddüt varsa o zaman yok
lamaya res'en gitmesi lâzımdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Kürümoğlu, ekseriyetin 
mevcudolmadığı aşikârdır. Bu uyarınız üzerine 
Tüzüğün 52 nci maddesi gereğince yoklamaya 
başlayacağız. Zil çalıyorum, dışarıdaki zevatı 
davet ediyorum, efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) 
kanım, müsaade eder misiniz? 

Saym Baş-

BAŞKAN — Artık muamele bitti, rica ede
rim efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bundan ön
ceki tasarıların görüşülmesinde de aynı noktai 
nazarı dermeyan etmiş olsalardı, haklı bir du
rum ile karşı karşıya kalırdık. 

BAŞKAN — Saym Atayurt, bu bir tartış
ma konusu olmamak icabeder. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müşkülâtı
nızı takdir ediyorum, Saym Başkanım, 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz, efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 

hususu zabıtlara tescil ettirmeye mecburum. 
Eaşkanlık Divanının itham altında bırakıl

maması icabeder. Müzakerelerin devamı süre
since Başkanlık, çoğunluğu aramak mecburi
yeti hukukiyesinde değildir; mecburiyeti ka-
nuniyesinde demiyoruz, mecburiyeti hukuki
yesinde değildir. 

Şimdi, şu salonda tespit edilen sayın üyele
rin adedi kadar saym üyelerin katılmasıyle bir
çok kanunlar çıkarılmaktadır ve bu Tüzüğe de, 
Anayasa hukukuna da uygundur. 

Yalnız, ekseriyetin olmadığının bir saym | 
üye tarafından değil, 5 sayın üye tarafından j 

ayağa kalkılmak sureti ile istenilmesi icabeder. 
Fakat bir saym üyenin Başkanlık Divanından 
Tüzüğün 52 nci maddesinin son fıkrası gereğin
ce vazifesini ikazı, doğrusu tamamen Tüzüğe 
uygun bir muamele olmamakla beraber, yokla
maya Başkanlık Divanını mecbur etmiştir. 

Yapılan yoklama sonucunda, müstaceliyet 
önergesinin oya sunulmasına takaddüm eden 
zamandan daha fazla üye salona teşrif etmiş 
olmasına rağmen, çoğunluğun bulunmadığı sa
bit olmuştur. 

Bu nedenle 8 Haziran 1972 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanılmak üzere bu Birleşimi ka
patıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 16,48 

642 
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II 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiîî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

i H 

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'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma-

I daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
I Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
I bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 

hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 

I Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 

(Devamı arkada) 



önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları j 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2842 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575 ̂ e 
ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş 
ve Yargılama Usulü Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları. (Millet ! 

Meclisi : 1/587; Cumhuriyet Senatosu : 1/81) 
(S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

2. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 3'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi : 1/652; Cumhuriyet Se
natosu : 1/82) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 6 . 1972) 

3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı 
Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/627; Cumhuriyet Se
natosu : 1/79) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 6 . 1972) 

4. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/511; Cumhuriyet Senatosu : 
1/77) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
3 . 6 . 1972) 

....>... >&< ..<... 
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ve 1054 saydı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hak
kındaki Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 

Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1 /627; 
C. Senatosu : 1 / 7 9 ) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 669) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 5 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5513 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 5 . 1972 tarihli 88 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 
1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman ivcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 .3.1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12 . 5 .1972 tarihli 88 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 669) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/79 
Karar No. : 5/29 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 saydı Kanuna ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kurulusu hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı», Komisyonumuzun 23 . 5 . 1972 tarihli toplantısında, Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcisi ve Diyarbakır Tıp Fakültesi temsilcisinin de hazır bulunduğu toplantıda tetkik ve mü
zakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler neticesinde tasarı olumlu karşılanarak maddelerin tet
kikine geçilmiştir. 

Maddeler hakkında alman açıklayıcı bilgilerden sonra. Millet Meclisinden gelen metin aynen 
benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere-
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu kanunda Başkan ve Sözcü Kâtip Üye 
/ / . Atmaca 31. Varışlı Â. Alt ay 

Üye Üye Üye 
Â. Yümaztürk A. H. Yurtsever F. Tevetoğlu 

Üye Üye Üye 
II. A. Göktürk II. Dener O. Gümüşoğlu 

Üye Üye 
R. Isıtan S. Karaman 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 30 . 5 . 1972' 

Esas No. : 1/79 
Karar No. : 45 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 12 . 5 . 1972 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek" 
işari oyla kabul edilen. Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 
1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı, Komisyo
numuzun 25 Mayıs 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı : Diyarbakır'da dördüncü eğitim yılını tamamlamakta olan Diyarbakır Tıp Fakül
tesinin genişleyen kamu. eğitim ve öğretim hizmetleri dolayısıyle yeni imkânlara kavuşturulması
nı, ezcümle yeni kadro ihtiyaçlarının giderilmesini öngörmekte, tasarı metnine bağlı (1) sayılı 
cetvel bu ihtiyaca cevap veren kadroların miktar ve çeşidini göstermektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 100) 



Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı gerekçesinde de belirtilen ne
denler ve zaruretler clolayısıyle Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Tasarının 1 nci, 2 nci, 3 neü, 4 neü maddeleri ve metne bağlı (1) sayılı cetvel nynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. A tayurt 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

E. Üner 
Kütahya 

I. E. Erdinç 
Toplantıda bulunamadı. 

Bu tasarıda Sözcü 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 

Başkanvekili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

f 

Ankara 
T. Yetiş 
Edirne 

M. N. Ergeneli 
Ordu 

B. S. Baykal 
Toplantıda bulunamadı. 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

M. 

Sözcü 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğla 
Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Y. Köker 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 

Üye 
Münhaldır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 100) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak ku
rulan (Diyarbakır Tıp Fakül
tesi) ne ait ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar, 5239 
sayılı ve 1054 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Diyarbakır 
Tıp Fakültesi kadroları ile il
gili 3 . 7 . 1968 tarih ve 1054 
sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri ile 1326 sayılı Ka
nunun hükümleri aynen saklı
dır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
ydı Kanuna ve 1054 saydı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarıs-ı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 100) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği mstne bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

8 Asistan 
9 » 

10 » 
10 » (Fizik - Kimya - Bi

yoloji) 
10 » (Fizik - Antropoloji) 
7 Okutman 
8 » 
7 Tercümeei 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul-edilmiştir. 

). 

1 
•5 

3 
j . 

'5 
7 
8 

Görevin çeşidi 

öğretim Üyesi 
Profesör 
Doçent 

Öğretim yardımcıları 
Öğretim görevlisi - Uzman 

» » » 
»' » » 

Asistan 
» (Sosyal Bilimler) 

Adet 

8 
o o 

2 
2 
2 
5 
2 

Aylık 

2 000 
1 100 

1 500 
1 100 

950 
800 
700 
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Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 0 2 

Erişme kontrollü karayolları kan ınu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1 652; C. Senatosu : 1 82) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 665) 

Millet Meclisi 
Genel. Sekreterliği 16 • 5 . 1912 

Kan un la r Milelürl üğü 
Sayı : 5661 

CUMHURİYET SEXAT()SI* BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1972 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. ^ahit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasarı, 6 . I . 1072 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 15 . 5 . 1972 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelde ve ivedilikle (jörüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı. : 665) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhııriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 25 . 5 . 1972 
Esas Xo. : 1/82 

Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1972 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcile
rinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde etraflıca izah edilen hususlarla beraber. Hükümet temsilcilerinin tamamla
yıcı beyanları üzerine, Komisyonumuz: Karayolları ulaşımı hakkında, çağın "medeniyetine elverişli 
nitelikleri getiren bu tasarıyı memnuniyetle benimsemiş. Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen metnin aynen kabulüne, 

Tasarı gerekçesinin de matbaada basılmasına, 
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nel Kıu-uida öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
vermiştir. 

Başkan Sözcü Kati]) 
Kütahya Gazinantep Tokat Ankara 

.Etim Erdinç S. Tanyeri A. AUuntaş T. Cebe 

Aydın Tokat Erzurum Afyon K. 
C. Coşkun Z. Betil As\ Hatunoğlu K. Karaağaclıoğlu 

Bulunamadı. Bulunamadı 

Kırşehir Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sakarya Tabii Üye 
11. Özmen T. Sökmen 31. Tığlı II. Tıınçknnat 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı .- 102) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Erişme Kontrollü Karayolları Kamunu tasarısı 

Erişme kontrollü karayolu 

MADDE 1. — Erişme kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer
ler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların 
giremediği ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutul
duğu karayoludur. Erişme kontrollü karayolu belediye hudutları içinde de olabilir. 

Erişme kontrollü karayolu tesisi ve kaldırılması 

MADDE 2. — Mevcut veya yeniden yapılacak karayolları üzerinde, Karayolları Gtenel Mü
dürlüğünün teklifi, Bayındırlık Bakanlığının onayı ile erişme kontrollü karayolu tesis edilir veya 
kaldırılır. 

Belediye sınırları içinden geçecek erişme kontrollü karayolları için ilgili belediyenin mütalâası 
alınır. 

Erişme kontrollü karayollarına bağlantı 

MADDE 3. — Erişme kontrollü karayollarına bağlantılar Karayolları Genel Müdürlüğünün 
uygun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü şekillerde yapılır. Erişme kontrollü karayolu çev
resinin bu bağlantı noktalarına ulaşımı toplayıcı yollarla veya noktaya ulaşan diğer yollar vası
tasıyla sağlanır. Erişme kontrollü karayoluna bitişik arazi sahipleri, kiracıları veya kullananla
rın bu yola bitişik olmaları veya başka bir sebepten dolayı arazilerinden bitişik karayoluna giriş, 
çıkış hakları yoktur. 

Şehir geçitleri 

MADDE 4. — Erişme kontrollü karayolunun şehir geçişlerinde güzergâhının tayini ve karayo
lunun şehir ile bağlantı ve ilişiklerinin düzenlenmesi, imar ve iskân Bakanlığı, Karayolları Ctenel 
Müdürlüğü ve ilgili Belediye Başkanlığı tarafından birlikte kararlaştırılır. 

Şehir dışında karayolu çevresinde yerleşme 

MADDE 5. — Erişme kontrollü karayolunun şehir dışı önemli kısımlarında yerleşme düzen
lenmesi imar ve iskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve İmar ve 
iskân Bakanlığınca yapılacak yerleşme plânları ile sağlanır. 

Tüzüğe ve yerleşme planına aykırı inşaat yapılamaz. Aykırılığı Karayolları Teşkilâtınca 
tespit edilen genel zabıta nezaretinde Karayolları Teşkilâtınca bertaraf edilir. 

Kamulaştırma 

MADDE 6. — Erişme kontrollü karayolunun yapımı, gelişmesi ve çevresinin korunması ve 
düzenlenmesi için gereken genişlikte arazi şeridi kamulaştırılır ve bu maksatla yapılan kamulaş
tırmalarda 6830 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi uygulanmaz. 

Tazminat verilmesi 

MADDE 7. — Mevcut karayollarında erişme kontrolü tesis edilmesi halinde bitişik arazi sahi
binin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edildiği ve toplama yolu vasıtsaiyle veya her hangi bir şe
kilde adı geçen karayolunda ulaşımı sağlanmadığı takdirde giriş çıkış hakkının iptalinden dolayı 
gayrimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat alarak ödenir. 

Cumhuriyet Senntcsm (S. Sayısı : 102) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edlimiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci madde aynen abul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 102) 
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Tazminat miktarının tâyini için gayrimenkulun yasak tatbik edilmeden evvel ve yasak tat
bik edildikten sonraki rayiç değerlerinin farkı tespit edilir. 

Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu dolayısiyle sınırına bitişik arazi sahiplerinin erişme 
kontrollü yol yapımından evvelki ulaşım düzeninin bozulması halinde toplama yolu yapılarak veya 
her hangi bir şekilde ulaşımı sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde gayrimenkuldeki değer 
kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir. 

Erişme kontrollü karayolluna bağlantısı yapılan mücavir gayrimenkul sahipleri ile bu gayri-
menkullerle ilgili diğer hak sahiplerinin başkacataznıinat talebetmeye hakları yoktur. 

Ticarî tesisler kurulması ve faaliyetleri 

MADDE 8. — Erişme kontrollü karayolu için ayrılmış veya istimlâk edilmiş saha içinde Kara
kolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile tesis olunacak tamirhane, benzin istasyonu, lokanta 
ve motel gibi yol ve yolculukla ilgili olanlar dışında ticaret tesisi kurulması ve işletilmesi her 
türlü ticaret yapılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır. 

Yeraltı, yerüstü PTT, elektrik, su ve benzeri tesisat kurulması 

MADDE 9. — Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu sınırları içinde her türlü PTT, elektrik, 
su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. Bu 
gibi tesisat yapılması için ilgililere kanunen t;ıv inmiş haklar erişme kontrollü karayolu sınırları 
içinde geçerli değildir. 

Diğer yasak hareketler 

MADDE 10. — Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın erişme kontrollü karayolu 
sınırları içinde ve sınırlarımda her hangi bir toprak hareketi, inşaat ve tesisat yapılması yasaktır. 
Karayolları inşaat ve tesislerine vaki müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve bu işler 
için yapılan masraflar, sebebolandan tahsil edilir. 

Duyurma 

MADDE 11. — Mevcut veya yeniden yapılan karayolları üzerinde, bu kanun hükümlerinin 
ne zaman uygulanacağı ve bu kanuna göre yasaklamaların ve kısıtlamaların ne olduğu Resmî Ga
zete ile ilân olunur. 

Cezalar 

MADDE 12. — Bu kanunla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile 
yola giren hayvan sahipleri 50 Tl. sından 1 000 Tl. sına kadar hafif para cezası ve 5 günden 30 
güne kadar hafif hapis cezasına çarptırılırlar. 

Bu dâvalar sulh ceza mahkemelerinin görevi dahilinde olup acele hususlardandır. 

Erişme kontrollü karayolları tüzüğü 

MADDE 13. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili tüzük, kanunun yayımı tarihinden itibaren 
6 ay içinde Bayındırlık, imar ve iskân, içişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 15. —. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Urtıiihurivrî setKii-̂ Li (S. Sayısı : 102) 



(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 8, — Millet Meclisinin kabul ettiği 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul ettiği 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul ettiği 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul ettiği 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisinin kabul ettiği 13 ncü madde ayn enkabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kabul ettiği 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisinin kabul ettiği 15 nci madde aynen kabul edilmiştir, 
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