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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 555 

1. — Çankırı Milletvekili Dursun Ak-
çaoğlu'nun, son günlerde üniversitede ce
reyan eden boykot ve fiilî işgal olayları
na ve bu konuda İstanbul'da yapmış ol
duğu incelemelere dair demeci. 555:557 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un, tütün ekicilerine verilecek ikinci tak
sit kredilerinin ödenmesi gerektiğine ve 
Tariş'in elinde çürüdüğü bildirilen üzüm
lere dair demeci. 557 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özar'-
da'nın, Meclisin 5 . 7 . 196$ tarihinden 
30 . 9 . 1968 tarihine kadar tatile girme
sine dair önergesi. 557:562 

4. — Bu yıl yapılan çalışmalar hak
kında Başkanlığın açıklaması. 563 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/952) 563 

Sayfa 
6. — Millî Eğitim Komisyonu Başkan

lığının, 2/204, 2/117 ve 2/361 sayılı tek
liflerin «Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademileri kanun tasarısı» nı görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
vale edilmesine dair tezkeresi. (3/953, 
1/533, 2/204, 2/117, 2/361) 563 

7. — Konya Milletvekili îhsan Kaba
dayı ve iki arkadaşının, «Yüksek Öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun 27 nci maddesinin ilk fıkrası ile 
aynı kanunun 28 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» 
ile «Üniversiteler ve yüksek okullar ders 
kitapları tedarik ve satışının fakülteler 
ve yüksek okullar idarelerince düzenlen
mesine dair kanun teklifi» nin havale 
edildiği Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından seçilecek 10 ar üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergeesi. (4/343, 2/711, 2/710) 563:564 

8. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'-
ın, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 



M. Meclisi B : 84 3 . 7 . 1968 O : 1 

S*rf» 
ek kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi. (4/345,2/416) 564:565 

9. — Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Avcı ile İstanbul Milletvekili Aydın Yal
çın'in bugünkü birleşimde haklarında 
öncelik ve ivedilik önergeleri verilmiş tasa
rı ve tekliflerin görüşülmesine tahsisine 
dair önergesi. (1/447, 2^606, 2/659, 2/437, 
2/404,1/197, 2/235) 565:566 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞUER 566 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadorla-
rın eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/447) (fi. Sayısı : 686) 566:572 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (2/606) (S. Sayısı : 
685) 572:576 

3. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf 
Hacıpaşaoğlu ve 11 arkadaşının, 237 sa
yılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/659)' 
(S. Sayısı : 715) 576:577 

Sayfa 
4. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 

Izerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi ve 
Tarım, Maliye, îmar ve iskân , Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (2/437) (S. 
Sayısı : 713) 577:597,602:605 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine) 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 281 e İnci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1000 ve 
1000 e ek) 597:599 

6. — Ankara ve İstanbul şehirlerine iç
me, kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşının 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cum
huriyet Senatosu 1/815) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 209 a 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) 599:601 

»>-•-« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, 
Gaziantep'te son (günlerde bâzı öğretmenlerin tâ
yin ve nakilleri Ihakkmdaki demecinıe Millî Eği
ttim Bakanı İlhami Ertem, 

Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, bu yıl 
ekilen ve ürünü elde ©dilen Meksika menşeli buğ
daylar Ihakkmdaki demecine ide Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş cevap verdiler. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, geçen tutanak 'hakkında söz talebeden 

: önergesi üzerine, isataşma iddiasiyle ancak aynı 
oturumda söz istenebileceği igerekçesiyle, Söz 
verilemiyeoeği bildirildi. 

I Millî Eğitim Bakanı llhamd Ertem'in, Dev-
, let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ka-
; nun tasarısının, havale edilmiş olduğu Millî 

Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek 9 ar 
kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül-

i meşine idair önergesi kabul olundu. 

552 
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Adana 'Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Hükümet Başkanı, Balkanlar ve ileri gelen 
bâzı 'Devlet memurlarının, son seçimlerde ver
dikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle Anayasa 
ve 'seçim suçu işledikleri iddiasiyle, Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyannca Hükümet hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesinin gün
deme alınması, yapılan görüşmelerden sonra, 
reddolundu. 

3 . 7 . 1968 'Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere 'Birleşime saat 19,40 ta son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
İsmail Arar İsmet Kapısız 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya, İsparta ve Antalya'nın demiryolu ile 
Ankara'ya bağlanmasına dair sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/757) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Kadınhanı, Yunak ve Cihenbeyli'deki bâzı ma
den yataklarının işletilmesine dair sözlü soru 
Önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/758) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçe ve köylerindeki Krom ya
taklarının işletilmesine dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/759) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Ilgın, Beyşehir ve 'Bozkır ilçelerindeki kömür 
yaltaklarının 'Devlet tarafından işletilmesine 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar 'Bakanlığına gönderilmişjtir. (6/760) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Ereğli ve Karaman ilçelerine bağlı bâzı köyler
de bulunan krom ve kurşun yataklarının işletil
mesine dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir (6/761) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır ve Çumra'ya bağlı ıbâzı köylerdeki ma
den yataklarının işletilmesine dair sözlü soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/762) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Ankara - Konya, istanbul - Konya arasında 
uçak seferlerinin yapılmasına dair sözlü soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/763) 

Yazılı sorular 

1. — Bursa Milletvekili iSadrettin Çanga'-
nın, seçimlerin yapıldığı 2 Haziran günü mey
dana gelen olaylara dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmişjtir. (7/776) 

2. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Giresun Valisinin tutum ve zihniyetine dair ya
zılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/777) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Belediye Meclisi Üyesi ölmıyan bir zatın, Ka
nunsuz olarak Sücüllü Belediyesi Başkanvekil-
liğine getirilmesine dair yazılı soru önergemi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/778) 

4. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesi ile Güney 
Anadolu'da bulunan yabani sakız ağaçlarının 
aşılanmasına dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/779) 

5. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ile 'Gerger ve Gerger ile 
Tillo arasındaki yol ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/780) 

6. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı - Besni ve Bes
ni - Gaziantep arasındaki yolların ıslah ve ta
mamlanmasına dair yazılı 'soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığa gönderilmiştir (7/781) 

7. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ile Çelikhan ilçesi arasın
daki yol ihtiyacına dair yazıh soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına ıgönderilmlişir. (7/782) 

8. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ilinin içme suyu ihtiyacı-
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na dair yazılı (Soru önergesi imar ve iskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/783) 

9. —> Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesi hudutları 
içinden geçen Tavas ve Çögenek sularının be
ton kanala alınmasına dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/779 

10. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi hudutları 

2. — GEİEN 

TEKLİF 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 

Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci mad
delerinin değiştirilmesi 'hakkında kanun teklifi 
(2/722) (Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
2. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/948) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

3. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdenjgeçti'riin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/949) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

4. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-

içinde bulunan Azaplı (gölü bataklığının kuru
tulmasına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/785) 

11. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 
bâzı köylerin heyelandan korunmasına dair 
yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/786) 

KÂĞITLAR 

da Başbakanlık tezkeresi (3/950) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Muş Milletvekili Kâmil özsarıyıldız'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/951) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

RAPORLAR 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1967 ve Ocak ve Şubat 1968 ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme Komis
yonu raporu (5/42) (Gündeme) (S. Sayısı: 717) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Mart Nisan ve Mayıs 1968 ayları hesa
bı hakkında hesapları 'inceleme Komisyonu ra
poru (5/43) (Gündeme) (S. Sayısı: 718) 

.-.«... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere (bassınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır. 

Yoklama muamelesi devam etmektedir. Ar
kadaşlarımın lütfen beyaz düğmelere basmala
rını rica ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, son günlerde üniversitede cereyan eden 
boykot ve fiilî işgal olaylarına ve bu konuda İs
tanbul'da yapmış olduğu incelemelere dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlu, son 
üniversite olayları, boykot ve işgal (hâdisele
ri üzerinde İstanbul'da yapmış olduğunuz tet-
kikatın neticesini çok kısa bir surette Yüce 
Meclise arz etmek istiyorsunuz. Telgrafla yapı
lan müracaatınızı beş dakika içerisinde tahak
kuk ettirmek üzere buyurunuz. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Üniversite ve yüksek okullarda bir kısım öğ
renciler tarafından yürütülen boykot ve fiilî 
işgal olayları ve eğitim sorunları hakkında, ge
çen hafta Yüksek Mecliste yapılan müzakere 
ve konuşmalar bendenizi de rahata kavuştura-
mamıştı. İşte hem bunun yankılarım öğren
mek, hem de fiilî işgalleri mahallinde bizzat gö
rüp, gerçeğe daha yakın bir kanaatin sahibi 
olabilmek gaye ve maksaidiyle, uzun zamandan 
beri gidemediğim, epeyden beri gidemediğim 
İstanbul'a geçen hafta sonu gitmek fırsatını 
buldum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur. Müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Meslekinin hususiyeti, tabiat ve mizacım, sade 
vatandaştan en okumuş, en bilgili ve en gör
gülüsüne kadar, her kategorideki yurttaşın dü
şünce ve kanaatlerini öğrenmeye son derece 
müsait bulunduğundan, kanaat ve yargılarımın 
yüzde 99 a yakın bir ihtimalle umumi efkâ
rın düşünce ve kanatlerini yansıtacağından as
la şüphe etmemenizi bilhassa istirham ederim. 

Ancak, müşahade ve kanaatlerimi, gündem 
dışı gibi çok kısa beyan edilmesi iktiza eden 
konuşma usulünün dar çerçevesi içinde yap
mam gerektiğinden, komprime halinde yapa
cağım. Lütfen arkadaşlarımın, bilhassa muh
terem basın mensuplarının, kafalarında hâsıl 
olacak en küçük istifhamları dahi bana sorma
dan değerlendirmemelerini bilhassa istirham 
öderim. 

Muhterem arkadaşlarım, temas ettiklerim, 
bu konuda Büyük Meclisin tutumunu olumlu 
bulmamaktadırlar. Müzakerelerin söz düello
sundan öteye gitmedeğini, havanda su döğül-
düğünü, meseleyi halletmek niyetinden ziyade, 
parti gruplarının böyle nazik ve önemli ko
nuyu dahi istismar etmek çabasına koyulduk
larını, hulasa saidre şifa verici hiçbir netice 
istihsal edilmediğini söylemektedirler. 

Yine düşüncelerine başvurduğum vatandaş
larım ve arkadaşlarım, bu konuda Hükümetin 
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tutumunu sabırlı ve temkinli bulmakla beraber, 
hâdiselere karşı ürkek ve çekingen davrandığı 
kanısındadıriar. Hükümetten basiretli, otori
ter ve dirayetli karar ve davranışlar beklemek
tedirler. 

Temas ettiklerim, üniversitelerin bâzılarının 
bu olaylar dolayısiyle tutumlarını, üniversite
lerde olması iktiza eden ciddiyet ve ağırlıkla 
kabilitelif bulmamakta, ekserisinin şaşkın, 
mütereddit ve tezatlar içinde olduklarını id
dia etmektedirler. Meselâ, birtakım fakülteler 
belge usulünü kaldırmakta, bir kısmı ise «öy
le şey olur mu?» diye aksi tezi savunmaktadır
lar. Bir kısmı ise, öğrencilerin taleplerini 
derhal yerine getirmiştir. «Madem ki, talep
lerin yerine getirilmesi bu kadar kolaydı da, 
niçin daha önce yapılmadı» diye, hakikaten va
tandaşlar haklı olarak söylenmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, yine temas ettiğim 
arkadaşlarım, yarının istikbali ve yöneticileri 
olacak olan yüksek tahsil gençliğini birçok ko
nularda haklı bulmakla beraber, fiilî işgal, 
bilim yuvalarını tahrip ve öğretim üyelerini 
tartaklama gibi, saygılı olmıyan ve kanun dışı 
davranışları doğru ve haklı bulmamaktadırlar. 

Hulâsa, düşünce ve kanaatlerine müracaat 
ettiğim vatandaşların, bilcümle yetkili ve so
rumlu organların yattıkları gaflet uykusu 
ve nemelâzımcılıktan derhal uyanılarak, eği
tim sorunları üzerine ciddiyetle ve mesuli
yet duygusu içinde eğilinmesini sâlik vermek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de yine düşün
celerine müracaat ettiğim bâzı vatandaşlarım, 
şu soruların cevaplarını da birzlerden istemek
tedirler : 

Üniversitelerin bozuk hali, parti sözcüleri
nin, bilhassa C.H.P. Grup Sözcüsünün - eski 
partim olan C.H.P. nin - anlattıkları gibi idiyse, 
bu durumu önceden bildikleri halde üni
versiteleri ıslah için patlama oluncaya kadar 
niçin olumlu bir teklif getirmediklerini haklı 
olarak öğrenmek istemektedirler. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Düşüncelerine başvurduğum vatandaşlar 
fiilî işgalci öğrencilerin, velevki haklı dilek
lerinin tahakkuku için dahi olsa başvurduk
ları şiddet, fiilî işgal ve tahrip hareketlerinin 
mubah ve meşru bir vasıta olarak sayılıp sa-

yılmıyaoağını, sayılacaksa bu müsamahalı 
hareketin ileride buna benzer olaylar çıka
ranlara kötü bir örnek ve emsal teşkil edip 
etmiyeceğini, herkesin kendi hakkını almak 
için zora başvurdukları takdirde bunun so
nunun nereye varacağını sormaktadırlar. Ama 
bugün baktım, kovuşturma yapılmış, çok sev
dim. Tabiatiyle iş artık adalete intikal edin
ce adaletin vereceği karara hepimiz hürmet 
ederiz. Yalnız benim Hükümetten istirhamım, 
ceza verildiği takdirde affını da beraber ge
tirerek son defa olarak bu yavruların cezalan
dırılmaması cihetine gitmesini bilhassa Hükü
metten istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu lütfen efendim. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) ^- Sözü

mü bağlıyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, temas ettiğim va

tandaşlar şu hususu da bizlerden öğrenmek is
temektedirler : Eski Genel Başkanım, Sayın 
inönü'nün boykotçu ve işgalci gençleri öven ve 
«Boykot ne ise işgal de odur» tarzındaki beyan
larını yadırgamışlardır. Ben de hayretle karşı
ladım. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ve bana şu suali sormuşlardır : «Paşa 
Hazretleri acaba şu sırada kendileri Başbakan 
olsalardı aynı fetvayı verirler miydi?» (A.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, yine ilelebet hürmet 
etmekle şeref duyacağım Sayın inönü'ye karşı 
sorulan bu suale ben ikna edici cevap vereme
dim. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — inönü'ye soru
lan suale sen cevap veremezsin ki... 

BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu, son cümlenizi 
söyleyin rica ederim efendim, çok rica ederim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim. Son cümlemi bağlıyorum. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, fiilî işgali 
yapan öğrenciler, muhtemel bir polis müdaha
lesine karşı kendilerini savunmak maksadiyle 
fakültelerin taburelerini parçalamışlardır, is
tanbul Üniversitesi merkez binasının camlı 
tavanının, işgalci bir öğrencinin tabanca kur
şunları ile delik deşik edildiği söylenmekte
dir. Ben bunu görmedim. Bu gibi tahribata 
karşı ne düşündüğümüz vatandaş tarafından 
sorulmaktadır, haklı olarak. 
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Bilhassa şu hususu da sormuştur benden bir I 
arkadaşım, bilhassa müsaadenizle şu hususa 
dikkatinizi istirham ederim; demektedir ki : 
«Senin öteden beri hayranlıkla takibettiğin, 
hürmet ettiğin, mirî mala asla dokundurmam 
diyen Sayın İnönü'nün bu husustaki görüşleri 
nedir?» Bunu öğrenmek istemektedir vatandaş. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, hepinize saygılar sunarım. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli al
kışlar) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, tü
tün ekicilerine verilecek ikinci taksit kredilerin 
ödenmesi gerektiğine ve TARİŞ'in elinde çürüdü
ğü bildirilen üzümlere dair demeci. 

TARİŞ'in üzüm çürütmesi hakkında kısa beyan-
lerine verilecek ikinci avans hakkında ve 
TARİŞ'in üzüm çürütmesi hakkında kısa beyan
da bulunmak istiyorsunuz, buyurunuz. 

» (C.H.P. sıralarından Dursun Akçaoğlu'na 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Siz da
ha Halk Partisinde yokken ben en güç şartlar 
altında vazife görüyordum. (C.H.P, sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok gündem dışı 
konuşuyor, rica ederim. Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) —- Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin, özellikle 
Hükümetin iki noktaya dikkatini çekmek isti-.I 
yorum : 

önce Manisa'nın Karaoğlanlı tütün bölgesin
den beşyüz tütün ekicisi adına çekilen telgrafı 
okuyorum : 

«Tütüncülere verilecek ikinci taksit kredi 
için Manisa Ziraat Bankasına müracaat edildi 
ve Banka Müdürü tarafından bankada parnm 
olmdığı bildirildi. Tütüncüleri bu durumdan 
kurtarmanızı rica ediyoruz. 

Beş yüz ekici adma Halil Kapar, Karaoğ
lanlı bucağı - Manisa.» 

Tütün ekicilere verilen kredi esasen yeter
sizdir. Her tütün ekici aileye ortalama 531 lira 
kredi düşmekte olduğunu önceki konuşmaları
mızda arz etmiştik. Dönüm başına 100 - 130 li
ra arasında kredi verilmektedir. Bu miktar para 
tarlanın sadece icar masrafını karşılamıyor. Tü
tün ekicilerinin esasen yetersiz olan kredileri- | 

I nin ikinci taksitinin bankada para olmadığı ge
rekçesiyle ödenmemesini üzüntü ile karşılamak
tayız. İhracatçı kredi istedi mi, 91 kişiye 600 
milyon kredi ödenir. Tefeciye halkı soyması için 

, milyarca lira kredi bulunur. Sıra tütün ekiciye, 
müstahsıla geldi mi bankada para yok denilir. 
Şimdi kaaniim ki, 454 000 tütün ekici ailenin 
çoğu birkaç yüz lirayı aşmıyan kredilerini ala
bilmek için işini gücünü bırakarak bankaya de
falarca gelmektedirler. Her geciktirilen gün, 
binlerce aileyi tefecinin eline düşürmektedir. 

İlgililerden rica ediyorum, tütün ekicileri
nin ikinci taksit kredilerinin ödenmesi için ha
rekete geçsinler, emirlerini versinler. 

İkinci olarak, Tariş'in elinde çürüdüğü bil
dirilen 20 - 30 000 çuval üzerinde durmak isti
yorum. Tariş müstahsıldan üzüm alırken bil
hassa rutubetli olmamasına dikkat eder. Rutu
betli üzümler müstahsilin elinde kalır. Sonra
dan müstahsil, rutubetli bu üzümleri çok dü
şük fiyatla tüccara satmak mecburiyetinde kal
maktadır. Şimdi duyduğumuz şudur : Tüccar 
müstahsilin elinden düşük fiyatla aldığı bu ru
tubetli üzümlerin ihraç imkânını bulamamıştır. 
Tariş tüccar elinde kalan, müstahsıldan düşük 
fiyatla aldığı rutubetli üzümleri satmalmış, o da 

| ihracını yapamamış ve elde kalan 20 - 30 000 
çuval üzüm çürümüştür. 

Burada iki husus dikkati çekiyor. Evvelâ 
Tariş rutubetli üzümleri almadığı için müstah
sil üzümleri çok düşük fiyatla tüccarlara sat
mak mecburiyetinde kalıyor ve müstahsil zarar 
ediyor. İkinci husus, rutubetli diyerek müstah
sıldan almadığı aynı üzümleri Tariş, sonradan 
tüccardan neden alıyor? Bunu anlamak güçtür. 

Tariş, her yıl yapması kanun gereği olan ge
nel kurul toplantısını iki senedir yapamamak
tadır. Grenel kurul toplantısının geciktirilmesi 
sebebinin çürüyen üzümler meselesi olduğu söy
lenmektedir. İlgililerin Ege'de yaygın bir söy
lenti halini almış olan bu mesele üzerine eğile
rek gerçeği meydana çıkarması gerekmektedir. 

Saygılarımla. 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Me'clisin 5 . 7 . 1968 tarihinden 30 . 9 . 1968 ta-

I rihine kadar tatile girmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
gün Başkanlığa verilmiş bulunan bir önergede, 

| Yüce Meclisin ü çay müddetle, 30 Eylüle kadar 
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tatile girmesi teklif edilmektedir. Yüce malûm
larınız olduğu cihetle Anayasanın 83 ncü mad
desi gereğince Meclisler birlikte tatile girerler. 
Senato kendi İçtüzüğüne göre Danışma Kuru
lunda meseleyi tartışmış ve Danışma Kurulu ta
rafından verilen bir kararla bugün tatile gi
rilmesi hususunda müşterek bir önerge veril
mesi hususu Senatoda görüşmeye tabi tutulmuş
tur. 

Şimdi buna tebean Sayın Reşat Özarda tara
fından verilmiş bulunan önergeyi okutacağım : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Eylül ayı sonlannda bütün okulların açıl

ması dolayısiyle milletvekilleri de Ankara'ya 
dönmektedir. Millet Meclisinin Temmuz ayı so
nuna kadar çalışarak 1 Kasımda toplanmak üze
re tatile gitmesi birçok mahzurlar doğurmakta
dır. Bu mahzurları şifahen arz edeceğim. 

Bu itibarla Millet Meclisinin 5 Temmuz 1968 
Cuma gününden muteber olmak üzere 30 Eylül 
1968 Pazartesi gününe kadar tatile gitmesi hu
susuna karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, önergeni
zi izah sadedinde kısa beyanda bulunacaksınız. 
Buyurun. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Aleyhinde 
grup adına söz istiyorum. 

AHMET BlLGtfN (Edirne) — Grup adma 
aleyhinde söz istiyorum. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Teklifimin yapılmasına başlıca sebep Parlâ
mentonun daha verimli çalışmasını sağlamaktır. 
Millet Meclisinin Temmuz ayı sonunda tatile gi
derek bir Kasıma kadar tatil kararı alması ile 
bugün tatile giderek Ekim ayı başında toplan
ması arasında süre bakımından fark olmaması, 
belki de bâzı arkadaşlarımız da; «Aynı süre 
ile tatile gidilecek olduktan sonra ve gündemde 
görüşülecek bu kadar iş varken Meclisin şimdi 
tatile gidip 30 Eylülde toplanması arasında ne 
gibi fark vardır, Meclis çalışmaları nasıl daha 
faydalı olabilir?» diye bir istihfam yaratılabi
lir. 

Bunu izah edeyim muhterem arkadaşlarını. 
Her sene Meclis Temmuz ayı sonuna kadar 

çalışır ve 1 Kasımda toplanmak üzere tatil ka

rarı alır. Anayasa icabı 1 Kasımdan itibaren 
I Meclis toplandığı zaman Riyaset Divanı ve bü

tün komisyon üyelerinin baştan başa yeniden 
seçilmesi gerekir. Her sene 1 Kasım tarihinde 
toplandığımız zaman bir hafta müddetle yalnız 
Riyaset Divanını seçmekle vakit geçirdik. 

Riyaset Divanı seçildikten sonra grupların 
bütün komisyonlara üye seçmesi, bunların liste
lerini yapıp vermesi, Riyaset Divanının Meclis-

I teki partilerin oranına göre her komisyona han-
| gi partiden kaç üyenin alınacağını tesbit etme

si de bir hafta, on gün vakit almakta ve niha
yet her yıl Kasım ayının 15 inden sonra ancak 
komisyon seçimleri yapılabilmektedir. 

Komisyon seçimleri yapıldıktan sonra bun
ların toplanıp vazife taksimi yapması, kanunları 
alıp takabbül etmesi ile zaman da ayın sonunu 
bulmakta ve böylelikle her yıl Kasım ayı maa
lesef hiçbir kanun çıkarmadan, faydalı bir hiz
met görmeden boşa geçmektedir. 

Halbuki Millet Meclisi Ekim ayının başın
da veya bugün teklif ettiğim gibi 30 Eylül ta
rihinde tolandığı takdirde, Meclis toplanır top
lanmaz aynı Riyaset Divanı ile, aynı komisyon
larla görevine devam edebilmek imkânına sa
hiptir. Böylece Meclis Ekim ayı başında toplan
dığı saman gündemde mevcut kanunları müza
kereye başlar ve Ekim ayı sonuna kadar fayda
lı bir çalışma yaptığı gibi, bu ay içerisinde bü
tün parti grupları da devamlı toplantı halinde 
olduklarından bir Kasım tarihinden evvel bü
tün siyasi parti grupları Riyasetçe tesbit edile
cek oranda komisyon üyelerini, Riyaset Divanı 
üyelerini tesbit etmek, listesini hazırlayıp Ri
yasete vermek ve bunların basılıp dağılması ve 
nihayet 1 Kasım günü Millet Meclisi toplandığı 

I zaman derhal seçimlerin yapılması mümkün 
olur ki, bundan da en az 15 - 20 günlük bir za
man kazanılır ve böylece Kasım ayı da faydalı 
bir çalışma ile geçer. 

Şimdi bunun karşsmda denebilir ki : «Efen
dim, gündemimizde bu kadar çok kanun tasarı 
ve teklifi varken biz nasıl tatile gireriz?» 

Muhterem arkadaşlar, bize tecrübe göster
miştir ki, Temmuz ayı içerisindeki çalışmalar 
daima verimsiz olmuştur. Son zamanlarda da 
görüyoruz ki, Millet Meclisi güçlükle toplan
maktadır. Buna muhalefet eden arkadaşlarımız 

| kendi parti gruplarını - bütün siyasi parti grup-
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lan içindir bu sözüm - buraya getirememekte
dirler. Burada ekseriyet güçlükle sağlanmakta
dır ve daha ziyade kanunlar dışı meseleler ko
nuşulmak suretiyle Temmuz ayı israf edilmek
tedir. 

Binaenaleyh, Meclisin biran evvel tatile gi
dip her sene olduğundan bir ay evvel toplan
mak suretiyle çalışmalarında bir, birbuçuk aylık 
fazla bir zaman kazanması ve önümüzdeki 
Ekim ayından itibaren de faydalı bir çalışma 
içerisine girmesi memleket menfaatine uygun
dur. 

Bu bakımdan bu teklifi yapmış bulunuyo
rum, rağbet göreceğini ümidederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde iki, le
hinde iki kişiye söz vereceğim. 

Aleyhinde Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Emin Paksüt, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) — Çok değerli arkadaşlarım, Meclisle
rin tatile şevkini düşünen arkadaşlarımızın kar
şısında daha fazla çalışma, daha fazla gayret 
gösterisi yapmak niyetinde değiliz. Ama Gü
ven Partisi Grupu olarak bu tatil söylentileri 
ortaya çıktığı zaman konuyu ciddiyetle kendi 
aramızda grupda düşündük. 

Seçimlere gittiğimiz için uzunca bir süre 
Parlâmentoda teşriî faaliyetimiz aksadı. Seçim
lerden geldiğimizden bu yana da yasama orga
nı olarak vatandaşın beklemekte olduğu ve bi
raz gayretle çıkarılması mümkün olan kanun
ların üzerine eğilmek fırsatını hep beraber bu
lamadık. 

Güven Partisi olarak çok şey istemiyoruz. 
Meclis kesif bir çalışma yapar ise, kısa bir za
manda büyük bir kütlenin ilgilendiği, bekledi
ği ve geciktirilmesini haklı bulmadığı birkaç 
kanunu çıkarmış olarak tatil kararı almış ola
biliriz. 

Yüzde 15 avanslar var, büyük kütleyi ilgi
lendiriyor, Hükümet de bu görüşü paylaşıyor, 
bizim bu teklifimizi paylaşıyor. Şu yüzde 15 me
selesini halletsek; bunun üzerine ciddiyetle 
eğilsek iktisadi Devlet Teşekküllerinde, beledi-
yerlerde çalışan pek çok vatandaşın bu haklı 
gördüğümüz talebine cevap versek. 

Üniversite olaylarında ittifak ettiğimiz hak
lı taraflarla ilgili Güven Partisi Grupunun iki 

f kanun teklifi oldu,. Ders kitaplarının ucuz sağ
lanması, burs, kredi meseleleri. Bunlarla ilgili 
kanun tekliflerimizin ele alınması kanaatimiz
ce mümkündür ve yapıcı bir zihniyetle hep be
raber bu kanun tekliflerinin üzerine eğilirsek 
Güven Partisi teklifi daha da mükemmel bir 
şekiL > alarak kanunlaşmış olabilir. 

Çok daha evvel vermiş olduğumuz geri 
kalmış bölgelerimizin kalkınmasiyle ilgili bir 
kanun teklifimiz var. Bu kanun teklifi ile bir 
yatırım ve kalkınma bankası tesisini teklif et
mekte idik. Bu bankanın biran evvel kurulma
sı ve yaz aylarında çalışmaya başlaması müm
kündür, eğer Meclis bütün kanaatleriyle bu 
kalkınma dâvasını halledebileceğine inandığı
mız bu yapıcı teklifin üzerine iltifat ederse. 
Arkadaşlar, Türkiye'de bu aylarda çalışan 

pek çok müessese var. Adliye ayın 20 sinden 
önce tatil yapmaz. Bizim bu kanunlarımızın, 
bahis mevzuu ettiğimiz kanunların üzerine şu 
Meclis sadece iki haftasını ayırsa ve yapıcı bir 
zihniyetle, dedikodudan uzak, tezvirden uzak 
yasama organına yakışır şekilde çalışan, bu ka
nunlar çıkar. 

Bu itibarla Güven Partisi grupları olarak 
biz, bu tatil kararının şu anda erken olduğu 
inancındayız. Bunu biz iktidara karşı, «iktidar 
tatil istiyor, muhalefet çalışmak istiyor» tar
zında yarışma halinde vaz'etmek istemiyoruz. 
Bu kanunların çıkması konusunda iktidarın 
görüşlerimizi paylaşacağını ümidediyoruz. Onun 
için ricamız, bütün Meclisin Yasama Organına 
yakışır, kamu oyunun Meclisten beklediği isti
kamette çalışma yapma kararını vermesi ve 
tatil kararını bu arz ettiğimiz kanunlar çıkın-

I caya kadar ertelemesidir. Teşekkür ederim. 

| BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin, M. P. 
Grupu adına aleyhte, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BÎLGÎN 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, memleke
timizde halen en büyük huzursuzluk hepimizce 
malûmdur ki, üniversite olaylarıdır. Üniversite 
olaylar henüz bitmiş değildir. Fiilî işgaller 
kısmen bitmiş olsa dahi, birtakım yerlerde fiilî 
işgal devam ediyor ve boykot her tarafta ta-
mamiyle devam etmektedir. 

Üniversite olaylarının Mecliste uzun uzun 
konuşulması karşısında, Meclisin, hiçbir karar 

I ve neticeye bağlamadan ve bu hususta icabeden 



M. Meclisi B : 84 3 . 7 . 1988 O : 1 

bütün işlemler yapılmadan, adeta her şey sü
kûnete ermiş gibi Meclisi bırakarak istirahate 
çekilmesi ile bu memleketin dertleriyle ilgilen
memenin en büyük ve en bariz bir misalini ver
miş olur. Halbuki demin gündem dışı konuşan 
bir arkadaş dahi, «Vatandaşlar üniversite ha
diseleri karşısında birçok soruların cevaplan
dırılmasını Yüce Meclisten beklemektedir» de
di. Bu itibarla hiç bir şey olmamış gibi ve 
üniversitenin isteklerinden haklılarının is'afi, 
haksızları için ise tatbik edilecek bir takım 
cezai müeyyidelerin ne şekilde kullanılacağı 
belli olmadan ve bu hususta iktidarın takibe-
deceği politika bilinmeden, âdeta her şey bit
miş gibi Meclisi bırakıp gitmeleri yersiz ve za
mansız bir tatil olur arkadaşlar. 

Üniversite hâdiseleri cereyan ederken yalnız 
bir boykot ve fiilî işgalle kalmamış, gazetele
rin yazdıkları doğru ise, birtakım patlayıcı 
şişeler hazırlanmış, sonradan imha edilmiş. 
Hattâ bâzı yerlerde de dinamitler hazırlanmış, 
tel örgüler yapılmış, binalar tahribedilmiş. Bu 
olaylar, üniversitenin haklarını ihkak edebil
mek için bir hak isteği mahiyetini çok aşmış, 
alelade bir hal değil, belki de, ne bileyim, al
tında isyan yatan bir durum, bir veçhe arz et
meye başlamıştır. Bunlar doğru mu, yanlış mı? 
Henüz bunda bizlerin bir kanaati tahassül et
memiş ki, buradan biz elimizi kolumuzu sal-
lıyarak ayrılalım, yas tatiline girelim. 

îş bu kadarla da kalmıyor. Müstacelen 
görüşülmesi icabeden kanunlar var. Belediyele
rin ve hususi idarelerin avans kanunları, üni
versitelerin istediği haklı taleplerin kanunla 
teyidi ve bir çok daha âcil ihtiyaçlar mevcut 
iken kalkıp da hemen bir tatile gitmekliğimiz, 
umumi efkârda Meclisin haysiyetini ve mânevi 
şerefini kırmakla beraberdir, arkadaşlar. Bu 
şekilde bizim ayrılmamız umumi efkârda bir 
kırgınlık yaratacak ve Meclisin haysiyet ve 
şerefini düşürecektir arkadaşlar. 

Üniversite hâdiselerinin siyasi cephesi veya 
iktisadi tarafını da düşünmek mecburiyetinde
yiz. İktisadi hayatta o kadar müessir bir hal 
almıştır ki, birçok kimseler bunun altından ne 
çıkacak diye yapacağını yapamıyor, alacağını 
alamıyor, satacağını satamıyor. Bütün millet 
tedirgin ve huzursuz bir vaziyetteyken bizlerin 

istirahate çekilmesi hiçbir zaman umumi efkâr
da iyi bir tesir bırakmaz arkadaşlar. 

Binaenaleyh, biz grup olarak kendi aramız
da bu zamanda Meclisin tatile gitmesini, Mec
lisin haysiyetinin kırılmasiyle bir olarak müta
lâa ediyor ve bu önergenin reddini istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sabit Osman 
Avcı, A. P. Grupu adına lehte. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; bağımsız bir sayın milletvekili arka
daşımız, önergesini izah sadedinde yaptığı ko
nuşmada da belirttiği veçhile ve o konuşmada
ki esbabı mucibelere dayanarak Meclisimizin 
Anayasamızda her yıl âzami beş ay tatil hakkı
nın kalan üç ayını, tamam değilse bile tama
ma yakın bir ölçüde, kullanması hususunda bir 
karar almasını önerge ile talebetaniştir. 

Bir kısım muhalefet partileri bu önergenin 
aleyhinde konuşarak Meclisin, kendi görüşleri
ne göre serd ettikleri esbabı mucibeler ortada 
dururken, tatile girmesini doğru bulmadıkları
nı beyan buyurmuşlardır. Yalnız bu mütalâa
ların içerisinde bu Meclis kürsüsünden sıkça 
tekrarında fayda görmediğimiz, hattâ mahzur 
gördüğümüz, hattâ zarar gördüğümüz son ko
nuşan Sayın Ahmet Bilginin bir ifadesine te
mas etmek isterim. 

Anayaasnın âmir maddesi, Meclislerin bir
likte tatile gireceğini hüküm altına almıştır, 
Meclislerin her yıl âzami beş ay tatil yapabile
ceğini hüküm altına almıştır. Bunun bir de se
bebi vardır: Çünkü meclislerde vazife gören sa
yın milletvekilleri ve senatörlerin vazifeleri 
mutlaka Mecliste toplanmak ve sadece yasama, 
denetim görevlerini yerine getirmek değildir. 
Her zaman muhtelif vesilelerle bu kürsüden 
ifade edilmiştir ki, milletvekilleri ve senatörle
rimizin bu büyük vazifesinin, bu önemli vazife
sinin yanında bunun kadar önemli ve bu çalış
malarına dokuman hazırlıyan, malzeme hazırlı-
yan bir hizmeti daha vardır: Vatandaşla, seç
menle rabıtasını kesmemek, irtibatını kesme
mek. Seçmenin ve vatandaşın zaman zaman di
lediklerini, ihtiyaçlarını, temennilerini doğru
dan doğruya vatandaşın yaşadığı yerde, yaşa
dığı şartların içerisinde, onun arasında dolaşa
rak tesbit etmektir. Meclisin tatilini istirahat 
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mânasında alırsak bu noktadaki.sayın milletve
killerinin vazifesi unutulmuş olur, bu bir. 

İkinci husus: Meclis tatil kararı alacak, 
Meclisin haysiyet ve şerefi zedelenecek... Muh
terem arkadaşlar, ben bunda rabıta bulamadım, 
münasebette de bulamadım. Sık sık Meclisin 
şerefini, haysiyetini her vesile ile, her önerge 
ile her sözlü soru ile, her genel görüşme ile hat
tâ kanunların tümü üzerindeki müzakerelerde 
bu kürsüye getirmenin de, tekraren arz ve ifa
de ediyorum ki, fayda yerine fazlaca zararı var
dır. Anayasanın hak olarak ve milletvekilleri
nin, senatörlerin vazifelerinin icabı olarak, yıl
da âzami beş ay tatil yapma hükmünü koyma
sının karşılığında, bir sayın milletvekilleriyle 
sayın senatörlerin her kademede okul çağında 
bulunan çocuklarının da okul tatilleriyle bir
likte, diğer birçok devlet müesseselerinin de 
alelûmum, alelıtlak yaz mevsiminde, bu mev
simlerde tatile girmesine paralel olarak Mecli
sin de tatile girmesini ve okulların açıldığı ve 
hava şartlarının da Ankara için daha uygun ol
duğu mevsimde yine Anayasanın emrettiği Mec
lis mesai zamanını fazlaca doldurmasını tale-
betmesi karşısında Meclisin şeref ve haysiyetin
den bahsetmeyi bu önerge ile rabıtalı bulma
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca Güven Par
tisi Grupu adına konuşan Sayın Paksüt, «% 15 
avanslar büyük kütleyi ilgilendiriyor. Üniver
site ve öğretim, meseleleri hakkındaki genel gö
rüşmenin sonunda bâzı kanunlar teklif ettiği
mizi beyan ettik. Kitapların ucuz fiyatla satıl
ması, krediler, burslar ve yurtlar hakkında ka
nunlarımız vardır.» dediler. Mevzuu biliyoruz, 
elimizdeki gündemi tetkik edersek, hep bera
ber göreceğiz ki, bu kanunlar henüz gündeme 
gelmemiş, hattâ havale edildiği komisyonlarda 
görüşülmeye başlanmamış, hattâ kendileriyle 
şifahi bir temasımızda bir geçici komisyon ku
rulması hakkında önerge vereceklerini öğren
dik, fakat şu anda bildiğimize göre böyle bir 
geçici komisyon da henüz kurulmamış veya 
Meclis kararına bağlanmamış. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — öner
ge verildi. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Devamla) — Ondan önce, bütün komis
yonlardan geçmiş Hükümet taşanları veya sa

yın üyelerin teklifleri halinde üniversitelerle, 
millî eğitimle ilgili pek çok kanun teklifleri
miz aylardır, haftalardır gündemde durur. Bu
nun yanıbaşmda büyük kütlelerle ilgili, Türk 
köylüsünün geçimi ile ilgili Tütün Tekeli Kanu
nu, Tütün Ekicileri Kooperatifleri Birliği Kanu
nu, Su Ürünleri Kanunu, Kooperatifler Kanunu, 
Tarım Satış Kooperatifi, Tarım Kredi Koope
ratifi, ve saire; hattâ hattâ bugün belki görüş
me imkânını buluruz yüksek reylerinizle tasvip 
buyurursanız, Tapulama Kanunu ile Çiftçiyi 
Toraklandırma Kanununun tatbikatmdan doğan 
aykırılıktan ötürü vatandaşın ıstırap çektiği bir 
takım kanunlar da var. Ama bunlar haftalardır, 
aylardır gündemde durur. 

Meclisin bütün çalışma gayretine rağmen ve 
haftada bir günlük mesaisini de gene müş
terek grupların aldığı karar ile ve Yüce Mecli
sin tasvibi ile denetime tahsis etmiş olmamıza 
rağmen, diğer günler zaman zaman gensorular
la geçiyor. Bunda da muhalefet partilerine su
reti katiyede iktidar grupunun mensubu olarak 
bir sitemde bulunmak aklımdan geçilmiyorum, 
haklarıdır. Haklarıdır ama, hiç olmazsa imsak 
ile davranıp Meclisin denetim günlerine bu işi 
getirirlerse haftada iki gününü de kanunların 
çıkmasına hasredebilirdik. Bir parça daha tem
kinli hareket etmiş olsalardı daha çok kanun çı
karmış olmamız mümkün olacak iken, bugüne 
kadar gündemimizde pek çok kanun maddeleri 
durduğu halde bunların tamamını çıkarmak 
mümkün olamamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir hususu reali
teyi belirtmek maksadiyle arz edeceğim : Mec
lislerde daima kanunların çıkarılmadığından 
şikâyet edilir. Ama, iki Meclis usulünde, çift 
müzakere usulünde, ki bu dönem hemen hemen 
iki müzakereye tabi tutulmuş tek kanun tasarısı 
ve teklifi hatırlamıyorum, hepsi öncelikle, ive
dilikle tek müzakereye tâbi tutulmaktadır. Bir 
de iki müzakere usulü ile yürüyecek olsak, ka
nunların çıkarılmasının ne derece zaman alıcı 
olduğunu söylersem bir realiteyi ifade etmiş 
olurum. E, kanunlarm çıkarılması demokrasiler
de ve bilhassa çift meclis usullerinde, çift mü
zakere usullerinde zaman almaktadır. Ama bu 
zaman almayı biz Meclis olarak aldığımız isabet
li kararlarla halletmiş, günlük mesai saatimizi 
bir saat artırmışızdır, haftada, esasında normal 
birleşim günü olmıyan günlerde toplanmışızdır 

— 561 — 



M. Meclisi B : 84 3 . 7 . 1988 O : 1 

ve bugünlerdeki bütün gayretlerimize rağmen 
gündem maddelerini azaltmak veya tasfiye et
mek imkânını bulamamışızdır. Bizden evvelki 
meclislerde de böyle olmuştur, içtima yıllarının 
sonunda komisyonlara kanunlar tekrar gider, 
takabbül edilir gelinir. G-ene dönem sonlarında 
kanunlar kadük olur ama, yedi yıldan beridir, 
aşağı - yukarı bütün hatırladığım yıllarda beş 
ay tam tatili Meclis hemen hemen hiç yapma
mıştır. Buna rağmen Meclisteki bütün parti 
grupları tatil hususunda anlaşırlardı, müşterek 
bir önerge ile tatili teklif ederler ve Meclisin de 
tasvibinden geçer idi. Bu yıl bundan muvaffak 
olunamadı. , 

Sayın Emin Paksüt, kitapların ucuzlatılması 
kanunu ile, Burslar ve Yurtlar Kanununun da 
çıkarılmasından sonra Meclisin tatile girmesini 
kendisine göre haklı sebebe bağlıyabilir. Ama 
bir başka sayın arkadaşımız Tütün Tekeli Ka
nunundan, bir başka sayın arkadaşımız asayişe 
müessir fiiller Kanunundan bahsedebilir veya 
veya bir başka arkadaşımız, bir başka siyasi par
ti bütün kanunları istiyebilir. Eğer, arkadaşları
mız bütün bunlarda samimî ise, bütün siyasi 
parti grupları - ki o partiler Anayasamıza göre 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır -
onların Meclislerdeki organları olan parti grup
ları eğer kendi gruplarının en azından yansın
dan bir fazlasını Meclisin bütün birleşimlerinde 
bulundurabilecekler ise, Adalet Partisi Grupu 
olarak bu çalışmadan ve bu çalışma sonunda 
millet, memleket yararına çıkarılacak kanunlar
dan ve bu mesaiden Meclise ve muhalefet grup
larına minnet ve şükranlarımızı peşinen sunarız. 
Ama, muhterem arkadaşlar, üniversite öğretim 
meselelerinin genel görüşmesi yapılır, bâzı mü
him kanunlar görüşülür; bâzı saatlerde oturdu
ğum yerden Meclisin mevcudunu tesbite çalışı
rım. Genel görüşmenin yapıldığı son gün saat 
19,32 : Cumhuriyet Halk Partisi üç kişi, Türki
ye îşçi Partisi iki kişi, Millet Partisi iki kişi, 
Güven Partisi sekiz, Adalet Partisi 60. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Esas olan 
Adalet Partisi. 

A. P. GRUPU ADINA SABÎT OSMAN AV
CI (Devamla) — Sayın Bilgin esas Adalet Par
tisi toplanacak derler. Bir realiteyi tekrar edi
yorum : Madem ki, Anayasanın emri veçhile si- | 

yasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır, o partinin Meclisteki grupu kendi
sini Mecliste vazife ile mükellef hissetmiyor mu? 
Onun da yeri var. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar, tatil 
önergesinin aleyhinde konuşalım, ama realiteleri 
de kenara atmıyalım. Beş aylık tatilden zanne
diyorum ilk defa bu yıl on gün noksanı ile bu 
Meclis en uzun tatili yapacaktır. 

Gene tatil önergesini veren arkadaşımız di
yor ki, en uygun şartlarda Eylül ve Ekim ayla
rında çalışalım. Biz de diyoruz ki, Güven Parti
sinin getirdiği henüz komisyonlarda dahi olgun
laşmamış, üzerinde çalışılmamış kanunlarla bir
likte üniversitelerimiz şu son olaylardan sonra 
derlenip toparlanıp, yöneticeleri kendilerine ge
lip iç meselelerinde halledecekleri konuları hal
lettikten sonra, kendilerine taallûk etmeyip 
icradan talebadecekleri hususları derli toplu ve 
öncelik sırasına göre icraya getirip talep hali
ne ifrağ ettikten sonra. îcıanm da bunlar üze
rinde çalışma imkânını bulup muhterem arka
daşlarımızın verdiği kanunlardan da faydalan
mak suretiyle bunları komisyonlarda birleştir
mek ve daha olgun, ihtiyaçları daha şümulüyle 
kavrıyacak şekle getirmekte fayda vardır. Ale
lacele ele alınmasında kanaatimizce fayda az
dır, belki mahzurlar da doğabilir. 

İşte bu sebeplerle biz Adalet Partisi Grupu 
olarak çok arzu ederdim ki, teamül haline 
gelen her yıl olduğu gibi muhalefet partileri 
gruplarının yöneticileriyle müştereken bir öner
ge inızalıyalım ve tatili müşterek bir karara bağ
lıyalım. Bu y.ü bu mümkün olmadı. 

Şimdi önerge aleyhinde konuşan İM siyasi 
parti grupu adına yapılan konuşmada çalışmala
rımız istenmekte, birtakım kanunların çıkarıl
ması istenmektedir. Eğer, tekrar ediyorum, bu 
Meclisin toplanması bu şartlar içerisinde müm
kün görülüyorsa ve Yüce Meclis de o şekilde 
tasvibederse, biz bundan memnunluk duyaca
ğımızı arz eder, yüce Meclise saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda tarafından 
verilmiş bulunan ve Meclisin 30 Eylüle kadar 
tatile girmesini öngören önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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4. — Bu yıl yapılan çalışmalar hakkında Baş-
kanlıği7i açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisimizin 30 Eylüle kadar tatile girmesinin ka
rarlaştırıldığı şu anda sizlere bu yıl içinde ça
lışmalarımızın bir muhasebesini vermek iste
rim. 

Meclisimize 1 Kasım 1967 tarihinde çalışma
ya başladığı günden bugüne kadar 127 kanun 
tasarısı ve 154 kanun teklifi gelmiş bulunmak
tadır. Bu tasarı ve tekliflerden bugüne kadar 
117 si Cumhuriyet Sneatosundan da geçmek su
retiyle kanun haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen salonu terk et
meyiniz, önergenin öngördüğü hususa göre ta
til Cuma gününden itibaren muteber olacaktır. 
Dolayısiyle çalışmalarımız devam etmektedir. 
Kabul edilen işbu önerge Cuma gününden iti
baren muteber olacaktır. Cuma günü dahi birle
şimi açacağız, rica ederim. 

Yine bu arada 20 gensoru önergesi verilmiş 
ve görüşülmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca Meclisimize bu yıl içinde 171 sözlü 
soru, 331 yazılı soru önergesi verilmiş, bunlar
dan 32 si Hükümet tarafından sözlü olarak ve 
259 u yazılı olarak cevaplandırılmış bulunmak
tadır. 

Verilmiş bulunan 6 genel görüşme teklifinin 
4 ü ve yine 11 Meclis Araştırması önergesinin 
9 u halledilmiş durumdadır. 

Önergeyi çok iyi dinlemişsek, 5 Temmuz Cu
ma gününden itibaren muteber olmak üzere 
kaydı mevcuttur ve Yüce Meclis önergeyi bu 
şekliyle kabul etmiştir. Bu sebeple çalışmamıza 
devam ediyoruz. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/952) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine mütedair Başkanlık tezkeresi var, onu 
okutuyorum: 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.. 
Millet Meclisi Başkanvekili 

Nurettin Ok 
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İstanbul Milletvekili Tekin Erer, hastalığına 
binaen, 21 . 6 . 1968 tarihinden itibaren 15 
gün, 

Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı, mazere
tine binaen 15 . 6 . 1968 tarihinden itibaren 20 
gün. 

BAŞKAN — Sırası ile okutup oyunuza su
nacağım. 

"istanbul Milletvekili. Tekin Erer, hastalığı
na binaen, 21 . 6 . 1968 tarihinden itibaren 15 
gün.» 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı, maze
retine binaen, 15 . 6 . 1968 tarihinden itibaren 
20 gün..» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

6". — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı
nın, 2/204, 2/117 ve 2/361 sayılı tekliflerin 
«Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
kanun tasarısı» nı görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyona havale edilmesine dair tezkeresi. 
(3/953, 1/533, 2/201, 2/117, 2/361) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay ta
rafından verilmiş foulnan bir önerge var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi

leri ıkanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona; halen Komisyonumuzda 
bulunan ve aynı konuları ihtiva eden 2/204, 
2/117, 2/361 numaralı dosyaların da havale 
edilmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Komisyon Başkanı 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
iki arkadaşının, «Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununun 27 nci maddesi-
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nin ilk fıkrası ile aynı kanunim 28 nci maddesi
nin (a) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi «ile» üniversiteler ve Yüksek Okullar 
ders kitapları tedarik ve satışının fakülteler ve 
yüksek okullar idarelerince düzenlenmesine dair 
kanun teklifi» nin havale edildiği Milli Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilecek 10 ar 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (i/343/, 2/711, 2/710) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Emin Erdinç, 
Salih Yıldız ve ihsan Kabadayı tarafından ve
rilmiş bulunan, müşterek imzayı muhtevi bir 
önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

21 Haziran 1968 tarihli Gelen Kâğıtlar lis
tesinde yer alan 18 . 6 . 1988 tarihli «Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
27 nci maddesinin ilk fıkrası ile aynı kanunun 
28 nci maddesinin (a) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifimiz» ile aynı tarihli «üni
versiteler ve yüksek okullar ders kitapları te
darik ve satışının fakülteler ve yüksek okul
lar idarelerince düzenlenmesine dair kanun tek
lifimiz» in, konuların aceleliği dolayısiyle, ha
vale edildikleri Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından onar üyenin seçilmesi suretiyle 
Anayasanın 85 nci maddesi uyarınca kurula
cak 'bir geçici komisyona havale edilmesini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Van Van 
Mehmet Emin Erdinç Salih Yıldız 

Konya 
ihsan Baibadayı 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiy enler... Kazul edilmiştir. Ge
reği buna göre icra edilecektir. 

8. — Samsun Milletvekili ilyas Küıç'ın, 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurin Kanununa ek kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi. (4/345, 
2/116) 

BAŞKAN — ıSayın İlyas Kılıç tarafından 
verilmiş bulunan bir önerge var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Bakanlığı Teş

kilât ve Memurin Kanununa ek kanun teklimi 
2/416 sayı ile 16 . 5 . 1967 tarihinde Bütçe 
Plân Komisyonuna havale edilmiş bulunmak
tadır. Aradan bir yıldan fazla zaman geçmiş 
olduğu ihalde henüz Umumi Heyete gönderil
memiştir. 

içtüzüğün 36 nci maddesi gereğince 45 gün 
içinde sonuçlandırılmıyan teklifimin aynı 
madde gereğince Meclis gündemine alınmasını 
dilerim. Saygılarımla. 

Samsun 
ilyas Kılıç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlyas Kılıç. 
İçtüzüğün 36 nci maddesi uyarınca izah ede
ceksiniz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa, yani 3017 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
teklifimiz Sağlık Komisyonundan ittifakla ve 
Bakanlığın tasvibiyle ve Bakanlığın ihtiyacını 
karşılıyacağı mülâhazası ile geçirilmiş ve bir 
seneye yakın bir müddetten beri Plân Komis
yonunda beklemektedir. 

İçtüzüğün 36 nci maddesi, hepinizin malû
mudur ki, bir komisyon kendisine muhavVel 
'bir tasarı veya teklifi 45 gün içerisinde bir 
karara bağlar. Bağlıyamadığı takdirde bunun 
neticesini sebepleriyle Heyeti Umumiyeye in
tikal ettirir. Ettirmediği takdirde bu kanunun 
teklifçisi bunun Heyeti Umumiyeye intikalini 
talebeder. işte ben bu taleple huzurunuzda bu
lunuyorum ve diyorum ki : 

Bugün Şarkda sosyalizasyon bölgesinde 
doktor bulunmamakta ve bu yokluğu Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kendisine göre dok
torlar arasından birer aylık bir müddetle nö
bet ihdas etmek suretiyle karşılamaya çalış
maktadır. Takdir buyurursunuz ki, doktor
luk gibi mühim bir hizmetin Şark'ta, Ankara'
dan, Samsundan, Kayseri den bir ay müddetle 
gönderilmiş olan bir arkadaş tarafından ne de
rece ciddiyetle ve ne derecede ehemmiyetle 
karşılanacağı insanı düşündürmektedir. Ama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bunda hak
lıdır, başka bir şey yapamazdı. Çünkü doktor 
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bulamıyor, çünkü doktorlar mukaveleyi feshe
diyor ve bunun birtakım 'sosyal sebepleri de 
var. 

Şimdi memlekette birçok doktor Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında vazife almak is
ter, ama mevzuat müsaidolmadığı için bu va
zifeyi alamamakta, Bakanlık da kendisine bu 
hizmeti verememektedir. 

Şimdi bu teklif biran evvel kanunlaştığı 
takdirde, yüksek tasvibinizle Heyeti Umumiye-
ye intikal ettiği takdirde yüzlerce doktor Sağ-
h!k ve Sosyal Yardım Bakanlığında vazife al
mak için bekliyor, bunlar vazife alacak ve Ba
kanlık da öncelikle bunları sosyalizasyon böl
gesine gönderdiği takdirde hiç olmazsa iki ve
ya üç «ene için bu ihtiyaç karşılanacak ve bu 
meyanda arkadan gelen gençlerle de bu tak
viye edilecektir. İstirhamımız odur ki, yerin
de olan, Bakanlıkça beklenen, Bakanın çok ar
zu ettiği ve milletin de beklemiş olduğu bu 
ihtiyacın karşılanması için arkadaşlarımızdan 
bu teklifimize iltifat göstererek bu tasarının 
gündeme alınmasını saygiyle istirham ediyo
rum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Erol Yılmaz Akçal, Ko
misyon adına beyanda bulunacaksınız, buyu
run. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar, teklifin ehemmiyeti hususunda Sa
yın İlyas Kılıç ile aynı görüşteyim. Esasen bu 
görüşün neticesi olarak, teklifin Komisyonda 
incelenmesi hususunu müdafaa edeceğim. 

Bu derece ehemmiyetli olan bir teklifin Ko
misyonda incelenmeden Heyeti Umumiyeye ge
tirilmesi zannediyorum, teknik bakımdan da 
olsa, birtakım hatalara sebebolabilecek mahi
yette olur. 

Halen Kolmisyonumuzda, tasarı ve teklif 
olarak 205 kanun tasarısı ve teklifi vardır, ve 
Meclisin, malûm olduğu üzere, en yüklü Ko
misyonu bulunmaktadır. Ancak Meclis tatilin
den sonra kısa zamanda bu mevzubahis kanun 
teklifini inceliyebileceğimiz kanaatindeyim. 
İşin emeklilik bakımından incelenmesi icabe
der, malî cephesinin incelenmesi icabeder, 
bütçe yönünden incelenmesi icabeder, do-
layısiyle Heyeti Umumiye'de bunların lâ-
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yıkiyle ve detayı ile incelenebileceği kanaa
tinde değilim. Bu bakımdan teklife iltifat edil
memesini rica edeceğim. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç tarafından 

verilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — iyi sayılmadı. 

BAŞKAN — Sayıya itirazınız varsa, tekrar 
sayın efendim. 

önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Lütfen sayın Kılıç, sizde sayın... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir. 

9. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı 
ile İstanbul Milletvekili Aydın Yalçm'ın, bu
günkü, birleşimde haklarında öncelik ve ivedilik 
önergeleri verilmiş tasarı ve tekliflerin görü
şülmesine tahsisine dair önergesi (1/447, 2/606, 
2/659, 2/437, 2/404, 1/197, 2/235) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, bu önerge, bugün, 

daha önce Yüce Meclisin almış olduğu kararla 
görüşülmesi öngörülen, genel görüşmeler, Mec
lis araştırmaları ve onun yanıbaşında sözlü so
rular yerine, görüşülmesinde önem taşıyan 
bâzı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi
ni istihdaf etmektedir. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizde biran evvel kanuniyet iktisa-

betmeleri gereken işler bulunduğundan, bu
günkü birleşimin, haklarında öncelik ve ive
dilik önergeleri verilmiş olan bu kanunların 
görüşülmesine tahsisini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Artvin 
Aydın Yalçın Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Arkadaşlarımız daha önce, hangi kanun
ların görüşülmesi gerektiği hususunda bir ça
lışma yapmışlar, müsaade ederseniz onu oku
tayım. 

1. Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
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cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları. 

Bu tasarı gündemin 43 ncü sırasında kayıtlı. 
2. Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 

13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. 

3. Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 11 arkadaşının, 237 sayılı Taşıt 
Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu. 

4. Konya Milletvekili Ziyaeddin izer-
dem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye, 
İmar ve iskân, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/437) Sıra sayısı 713, dağıtım ta
rihi 26 . 6 . 1968. 

5. Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
Sıra Sayısı 209 a 1 nci ek. 1/815, Cumhuriyet 
Senatosundan gelme. 

6. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Ars-
lan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu. Millet Meclisi 2/404 te 
kayıtlı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1 nci tasa
rıyı görüşmeye başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 686) (1) 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ekseri
yet yok. Bu kanunları nasıl müzakere edeceğiz? 

BAŞKAN — Okutuyorum önergeyi efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 686 sıra sayılı, Ankara 

Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen, diğer bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 686 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

sın. 
Komisyon yerini alsın, Hükümet yerini al-

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporu Yüce Meclisin huzu
runda okutmuş bulunmaktayım. Rapor üzerinde 
söz istiyen var mı efendim? 

Buyurunuz Hanımefendi. 
BEHİCE BORAN (HATKO) (Urfa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; şüphesiz bu 
getirilen kanun tasarısını destekliyoruz. Gerek
çede de belirtildiği gibi ve üniversitelerdeki 
son olaylar dolayısiyle yapılan genel görüşme
de de belirtildiği gibi, asistanlık kadroları ga
yet önemli bir mesele teşkil etmektedir. Ge
rek mevcut üniversitelerimizin ilerdeki öğretim 
kadrolarının yetiştirilmesi, gerekse yeni açıla
cak üniversitelere gerekli kadro elemanlarının 
yetiştirilmesi, gerekse kalkınmamız bakımından 
ihtiyaç hissedilen mütahassıs elemanların yetiş
tirilmesi bakımından asistanlık kadrolarının 
önemi aşikârdır. 

Benim burada söz alışım, daha ziyade bir 
temennide bulunmak içindi, Böyle sadece An
kara Üniversitesinin Fen Fakültesinin ihtiyacı
nı karşılamak üzere yeni asistan kadroları ilâ-
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ve eden bir kanun tasarısı değil, ama bütün 
üniversitelere şâmil, bütün fakültelere şâmil 
asistanlık kadrolarını hem genişleten hem on
ların statülerini teminat altına alan, hem de 
terfilerini sağlıyacak bir kanun tasarısının bi
ran önce getirilmesini dileriz. 

Buradaki cetvele baktığımız zaman görüyo
ruz ki, asistanlık kadrolarında gösterilen ay
lık miktarları yeterli olmaktan çok uzaktır. 
En yükseği 800, sonra 700, sonra 600 dür. Bun
lardan vergi kesenekleri de yapıldıktan sonra 
asistan arkadaşlarımızın ellerine geçecek olan 
bu miktarlar bu cetvellerde gösterilenlerden de 
çok daha aşağı olacaktır. Oysa, gerek daha ön
ceki genel görüşme sözünü ettiğimiz Senato ra
porunda, gerekse üniversite öğretim üyeleriyle 
yapılan görüşmelerde daima şu nokta belirtil
mektedir: Asistan bulunmakta zorluk çekilmek
tedir. 

Messle, yalnız kadroların adetçe yetersiz ol
ması değil, birçok hallerde mevcut kadrolar 
•için dahi asistan bulunmamaktadır. Çünkü veri
len maaşlar, ücretler gayet düşüktür. Bilhas
sa belirtiliyor ki, Fen Fakültesi gibi fakülteler
de çıkan mezunlar daha çıkar çıkmaz dışarda 
asistanlık maaşı ile kıyaslanamıyacak kadar 
yüksek ücretlerde iş bulduklrmdan dolayı asis
tanlığa iltifadetmemektedirler. Binaenaleyh me
sele sadece asistan kadrolarını genişletmek de
ğil, ama bu kadrolara asistan bulabilmek, genç
leri asistan olmaya teşvik etmek için mutlak 
surette onlara verilen ücretlerin de mâkûl se
viyede yükseltilmesi, asistanlığın cazip hale 
getirilmesi lâzımdır. 

Tekrar ediyorum kanunu destekliyoruz, 
fakat Hükümetten dilediğimiz, bilhassa son 
olaylardan sonra, biran evvel üniversite mesele
sini tümüyle ele alması, bu arada asistanlık 
meselesini ele alması, hem asistan kadrolarını 
genişletmesi, hem de asistan maaşlarını yük
seltmesidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR (Si

nop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Ankara üniversitesi kuruluş kadrosu hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı cetvellere bâzı 
kadroların ilâve edilmesi hakkındaki kanun ta-
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sarısının biz de, Millet Partisi Meclis Grupu 
olarak,lehindeyiz. 

Esasında üniversitelerin gelişebilmesi, öğ
rencilerin iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi, her 
şeyden evvel eğitim ve öğretimi geliştirecek, 
yönetecek öğretim üyelerine imkân vermek sü
ratiyle olacaktır. Bu kadrolar üniversitemizde 
bâzı imkânlar yaratmakla beraber, benden önce 
konuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, tüm 
olarak lehinde olmamıza rağmen yeterli de de
ğildir. 

Bugün sosyalizasyon bölgelerinde çalışan 
imivpraite mensupları dışındaki doktorlara bile, 
mütehassıs olmıyan doktora bile 2 bin küsur li
ra verilirken, geleceğin öğretim üyesi olacak 
asistanlara çok cüzi denecek derecede bir ücre
tin verilmesini biz yerinde görmüyoruz. Bunun 
hal çarelerini aramak ve geleceğin kıymetleri
ni şimdiden üniversiteye çekebilmek için asis
tanlık müessessinin daha iyi bir şekilde ele 
alınmasını, kadroların ona göre ayarlanmasını 
istiyoruz. 

Hiç şüphe yok ki, bilhassa fen bölümlerin
den mezun olan insanlar, fertler bugün tekni
ğin geliştiği ve kalkınma devresine girdiğimiz 
Türkiye'de yevmiyeli çalışma imkânlarını bu
labilmekte ve dışarda kararnameye göre 100 
lira, 120 lira yevmiye tırnak suretiyle çalış
maktadır. Dışarda asgari 100 lira yevmiye alan 
bir teknik elemanın Fen Fakültelerine gitmek 
suretiyle orada 800 liraya çalışmasını düşün
mek mümkün değildir. Bu bakımdan hiç 
değilse üniversitede çalışacak olan asistan ar
kadaşlara bu yönden bir çare aranmasının bil
hassa yerinde olacağını sayın Hükümete ve 
komisyon üyelerine işaret etmek suretiyle he
pinize saygılar sunuyorum. 

BASK AH — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ahmet Şener, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GEÜPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Saym Başkan, muhterem arka
daşlarım ; C. H. P. Grupu adına bu kanunun çık
masına taraftarız, reylerimiz bu konuda müspet 
olacaktır. Ancak bu asistanlık konusu 7 sene
lik Parlâmento hayatımda ve hepinizin bildiği 
gibi en önemli sorunlardan telâkki edildiği hal
de, maalesef normal bir seviyeye getirilmesinin 
formülünü bulmak imkân dâhiline girememiş
tir. Bugün kendilerine verilecek olan, zanne-
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dersem, 70 - 80 kadronun 40 ı da (L) cetveline 
bağlı olarak verilecek, sonradan da yine bir tek
lifle bütçede, veya ayrı bir kanunla bu mesele 
çözülmüş olacaktır. 

öğretim üyeliğinin, doçentliğin, profesörlü
ğün kaynağı olan, ilmî araştırmalar yapan ve 
bugün fen, bilim alanında en önemli bir müesse
sede vazife görecek olan bu asistanlara verile
cek olan âzami 800, 700 ve 600 liralık kadrola
rın elbette ki, kendi geçim imkânlarını sağlıya-
cak bir durumda olmadığı hepimizin malûmu
dur. Ben bu konuda hiçbir Hükümeti veya dev
ri suçlamak taraftarı değilim. Ancak, bu asis
tanlık müessesesinin; genç, yetişmiş, büyük ide
allere sahip bu elemanların tamamen ilmî araş
tırmalara kendisini verebilmeleri, yeni bir yu
va kurabilmek imkânına sahibolabilmeleri için 
mutlaka gerektiği kadar maddi yönden tal
tif edilmesi zaruretine inanıyorum. Zu zarureti 
elbette ki, burada verecek olduğumuz küçük bir 
meblâğ ile temin etmenin mümkün olmadığı he
pinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Birinci ve 
ikinci Beş Yıllık Plânımız bilhassa sanayie, fen 
bilimlerine en fazla önem vermektedir. Ama 
maalesef bu gibi fakültelerimizde yeni nesilleri
mizi ve gençlerimizi yetiştirecek ve bilhassa do
çent ve profesörlük payesine ulaşabilecek olan 
asistanlık müessesesine önem verilmemektedir. 
Bilhassa Atatürk Üniversitesine, Karadeniz Tek
nik Üniversitesine hepinizin gayretleriyle ver
miş olduğunuz imkânların yanında bu asistan
lık müessesesine de, ister Ankara, ister İstan
bul Üniversitesinde olsun yalnız onlara mahsus 
olmak üzere gerekli imkânların verilmesine ta
raftarız. Çünkü bu asistanların kitap alabilme
si için, ilim adamı olabilmesi için yapacak oldu
ğu etüd ve gezilerde daha iyi bir şekilde, morali 
daha düzgün bir şekilde çalışabilme imkânlarını 
sağlamak bakımından bu asistanlık müessesesi
ne bu Meclisin gerektiği kadar önem verme
sinde büyük zaruret olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Hükümetin elbetteki, imkânlarını kul
lanacağından eminiz; ama bilhassa Sayın profe
sör ve dekanların, idareci arkadaşlarımızın da 
bu konuları üniversitelerden teklif olarak getir
melerinde büyük zaruret vardır. 

Biz bu kanunun taraftarıyız, çıkmasında bü
yük isabet vardır. Yetmiyorsa Grupumuz ola-
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I rak teklif ediyoruz: Eğer yeni bir teklif gelir
se elbette ona da müspet oy vereceğiz. Bu 40 
kadro yetmiyorsa öteki 40 kadronun da (L) 
cetvelinden serbest bırakılmasını arzu ederiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz 
efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellere yeni ilâveler yapıl
mak üzere bir kanun tasarısı huzurunuza gel
miş bulunuyor. Yüksek malûmunuz olduğu gi
bi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kuruluş 
Kanunu bundan 20 sene önce çıkarılmış bir ka
nundur. O günden bugüne kadar Fen Fakülte
sinde büyiik gelişmeler kaydedilmiştir. Buna 
rağmen Fakültenin kuruluş kadrolarında art 
malar olmamıştır. O zaman Fakültenin 150 ka
dar öğrencisi varken, bugün buradaki öğrenci 
sayısı 2 000 i geçmiş bulunmaktadır. Keza 
bundan 20 yıl evvel Yüksek Meclisiniz bu Fakül- -
teye ancak 75 asistan kadrosu vermiş bulunu
yordu, bu kadro katiyen ihtiyacı karşılıyamaz 
bir duruma gelmiştir ve bugün halen Fakülte
nin asistan kadrosu 250 civarındadır. Yalnız 
bu rakama birden ulaşmak mümkün olmamak
tadır. 
Anlaşılıyor ki, eldeki imkânlara göre, 1948 de 

75 olan asistan kadrosu, 1968 de ancak 110 a 
çıkartabilmekte ve 1972 yılında da bu kadro
lar 230 sayısına ulaşmış olacaktır. Bu, normal, 
güzel bir gelişmedir. Bu itibarla Fen Fakülte
sine bugünün ihtiyacını karşılıyacak miktarda 
asistan kadrosunun verilmesini öngören bu ta
sarının Yüksek Meclisiniz tarafından iltifatla 
karşılanacağı muhakkaktır. 

Şu hususu belirtmeyi lüzumlu ve faydalı 
görüyorum: Muhterem arkadaşlar, Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi 20 yıllık kuruluş 
kadrosu ile, 20 yıldan beri yaptığı hizmetlerle 
memleketimizin diğer üniversitelerine ve fenle 
ilgili fakültelerine ve yüksek okullarına geniş 
çapta asistan, doçent ve profesör yetiştiren 
bir kaynak müessese haline gelmiştir. Bu Ku
rumumuz bundan sonraki üniversite ve fakülte 
gelişiminde yeniden kaynak müessese olmaya 
devam edecektir. Binaenaleyh, bu kanun ta-

| sarısı ile lütfedeceğiniz asistanlarla hem fakül-
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tenin kendi ihtiyacını karşılıyacak bir duruma 
geleceği, aynı zamanda da bundan sonra ku
rulacak fakülte ve üniversiteler için de ilerki 
yıllarda bir kaynak teşkil edeceği mulhakkaktır. 

Fakültenin gelişmesi çok süratli olmuştur. 
Bugün Fen Fakültesi yalnız lisans temin eden 
ve 4 yıllık öğrenim veren bir müessese olmak
tan çıkmış, aynı zamanda yüksek lisans, yük
sek mühendislik tahsili ve bilhassa doktora öğ
retimi veren bir müessese haline gelmiştir ki, 
asıl Ankara Fen Fakültesinin gelişme seyrini 
bu tablo da bize açık olarak göstermektedir. 
Binaenaleyh, Yüksek Meclisinizin vereceği kad
roları çok tasarruflu; hem fakülte bünyesi için
de, hem de yurdun muhtelif yerlerinde yeni
den kurmakta bulunduğumuz diğer yüksek 
okul, fakülte ve üniversitelere kaynak teşkil 
edeceği cihetle, çok faydalı bir şekilde memle
ket hayrına, fakültenin ve üniversitenin kulla
nacağı muhakkaktır. Binaenaleyh bu gerekçe 
ile tasarının iltifatınıza mazhar olacağını 
ümideder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bohça. 
AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) 

— Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce 
elimizdeki kanunun mahiyetinin ne olduğunu 
tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bir kaldro 
kanunu.. Üniversitemizin bir fakültesinin asis
tan ihtiyacını karşılamak için getirilmiş bulu
nan bir kadro kanunu. Maalesef bâzı muhale
fet hatipleri burada, bu basit mevzuun dışına 
taşarak, sanki bir kadro kanunu değil de, baş
t a bir kanunun müzakeresini yapıyormuşuz gi
bi bir konuşma istikameti tutmuş bulundular. 

Hey şeyden önce burada şunu tesbit ede
ceğiz: Bu fakülteye bu kadroları vermeye ta
raftar mıyız, değil miyiz? Eğer bu fakülteye 
bu kadroları vermeye taraftar isek uzun boylu 
üzerinde düşünmemişze, münakaşa etmemize 
lüzum bile kalmaz. Şu hale göre, bir fakülte
mizin ihtiyacını karşılamakta ittifak halinde 
isek ve ona lüzumlu kadroyu vermek istiyorsak 
bunun üzerinde şu veya bu istikamette başka 
maksatlara dayanarak mütalâalar serdetmek 
isabetli bir yol değildir. 

Bu arada bir noktaya daha işaret ederek bu 
hususu tamamlamak istiyorum. Bir fakülte için 
asistan memleketin istikbali bakımından haki 
katen lüzumludur. Yarının üniversitelerini, 
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yarının fakültelerini bu genç nesillerin meyda
na getirdiği temeller üzerinde inşa edeceğiz. 
Birçok üniversitelerimizde öğretim üyesi sıkın
tısı çektiğimizden bahsediyoruz. Bunu gider
menin yolu nedir? İşe asistanla başlıyacağız. 
Asistan kadrosunu geniş tutabilirsek yarının 
üniversitelerinin personel temelini bugünden 
atmış oluruz, öyle ise mümkün olduğu kadar, 
imkânlarımız nisbetinde geniş asistan kadrola
rı temin edebilmekle mükellefiz. 

Şu hususu da tasrih ederek sözlerimi tamam-
lıyacağun: işçi Partili hatip burada konuşur
ken, asistanlara verilen ücretin azlığından şi
kâyet ettiler. Az olduğuna iştirak etmemek el
de değil. Ama, sosyal adaletten sık sık bahset
meyi, hattâ sosyal adaleti bir lâstik gibi uza
tarak sosyalizme ve komünizme kadar çekmeyi 
âdet edinenler, asistanların ücretlerini az bu
lurken o asistanın ücretini bile temin edemiyen 
vatandaşın vaziyetini burada niçin düşünmü
yorlar?. Sadece bir kanun müdafaa edilirken 
muayyen bir zümreyi tatmin edebilmek, ona 
yaranabilmek için burada politik lâflar etmekle 
ve politik manevralar çevirmekle iktifa ediyor 
lar. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi şöylece dü-
ğümliyeceğim: Kanunları teker teker müzake
re ederken «şuna da şu imkânı verelim, bunu 
da, bu zümreyi de tatmin edelim» şeklinde dü-
şünmiyelim. Birine verirken diğerinin noksan 
kalacağını da hesaba katalım. Cemiyette içti
mai adaletin bir muvazene tesisinden ibaret ol
duğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmıyalım ve 
bir üniversitemizin bir fakültesine verilecek bir 
asistan kadrosunu da başka istikametlerde istis
mara yeltenmiyelim . Hepinizi hürmet ve mu
habbetle selâmlarım. 

BAHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Ne 
istismarı, kanunu desteklediğimizi söyledik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen kürsüye çıkarken kanun metnini iyi bir in
celemeye tâbi tutalım. Görüşmekte olduğumuz 
kanun, üniversiteye Ankara Üniversitesi kuru
luş kadroları hakkındaki kanun gereğince 
40 asistan kadrosunun daha ilâvesi. Bütün me
şale budur. Çok rica ederim, konuşmalarımızı 
bu mihver etrafında düzenliydim. Bunun hari
cinde kanunun istihdaf ettiği bir gaye mevzuu 
bahis değildir. Kanuna bir madde ilâvesi ile 
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40 yeni asistan kadrosunun daha.verilmesi bu 
tasarıda derpiş edilmiştir. Bütün görüşmelerin 
konusu bundan ibarettir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Sa
yın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
elimizdeki kanun tasarısı Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesine yeni asistan kadroları tahsisin
den ibarettir. Bugüne kadar bu fakültemiz çok 
başarılı çalışmış ve diğer üniversitelerimize de 
kaynak olmuştur. Bugünkü gelişmesi karşısın
da asistan kadroları kifayetsizdir. Bu sebeple 
40 ı bu yıl kullanılmak, 40 ı da (L) cetveline 
alınmak üzere 80 kadronun ilâvesi istenmekte
dir. Buna zaruret vardır, hatiplerin bu husus
taki fikirlerindeki ittifaka teşekkürlerimi suna
rım. 

Asistanların durumunun ıslâhı ayrı bir ko
nudur, 'bununla ilgisi yoktur. Fakat Hükümet 
olarak asistanların içinde bulunduğu şartları 
ve üniversitelerimizin asistan bulmakta çektik
leri güçlüğü dikkate alarak ve bunu bilerek asis
tanlar hakkında yeni bir kanun tasarısı hazır
lamış durumdayız. Millî Eğitim Bakanlığında 
hazırlanmış olan taslak bakanlıkların mütalâa
larına sunulmuştur, cevaplar gelmektedir, kısa 
zamanda yüksek huzurunuza asistanları tatmin 
edici bir kanun tasarısı ile gelmiş bulunacağız. 
Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özarda, buyurunuz efen
dim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Grup 
adına söz istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına söz istediğinizi şu 
anda işittim, buyurunuz. Daha önce yalnız söz 
istediğinizi söylediniz, sıraya kaydetmiştim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ
LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasa
rısının bir kadro getirdiğini biliyoruz. Hiç şüp
hesiz böylesine bir kanun tasarısı görüşülürken 
sadece «Bu kadro gereklidir, bu sebeple bu ka
nun tasarısından yanayız» demek yeterli değil
dir. Kanun tasarısı görüşülürken, kadro kanu
nu bulunmasına rağmen yine de asistanların 
durumlan ile ilgili, bilhassa en üst aylıkla en 

alt aylığın belirtildiği bir kadro kanununda 
bunun yeterliliği ve yetersizliliği üzerinde pe
kâlâ durulabilir ve durulması gerekir. 

öncelikle şunu ifade edelim ki, A. P. den 
bir sayın milletvekili, bu kanun tasarısı ile ilgi
li yapmış olduğu görüşmede, «öğretim üyeleri 
sıkıntısı çekiyoruz asistanları, asistan kadrola
rını artırmak gereklidir» dediler. Bu gereklili
ğe iştirak etmek gerekir. Ancak, gerekçede de 
ifade edildiği gibi, fen fakültesinden mezun 
olan öğrencilerin asistanlığa ilgi göstermemele
ri, sadece kadro meselesi değildir. Grupumuz 
adına konuşan Sayın Bellice Boran, bunun bir 
yönü ile de verilmekte olan ücretle ilgisine işa
ret etmiştir ki, bu bir gerçektir. Bu gerçek çö
züme vardırılmadıkça, bundan sonra karşımıza 
çıkacak alan kanun tasarılarında da aynı ge
rekçeler ileri sürülecek ve bu meselenin çözü
me vardırılması biraz müşkül olacaktır. Kadro 
genişletilmelidir, güzel, fakat genişletilmiş olan 
kadroya ilgi gösterilmediği takdirde, kadro ge
nişletilmesi meseleyi çözecek midir? O halde 
meselenin bir diğer yönü vardır, o da verilmek
te olan ücret ve aylık meselesidir. 

Grupumuz adına konuşan Sayın Boran, me
seleyi bu açıdan değerlendirmiştir. Niyetimiz 
hâlisanedir ve meseleye iki açıdan bakmakta
dır; asistanlığa müracaat edecek olan kişilerin 
doyurulması ve onların gerçekten kendilerini 
yetiştirebilmeleri için de kendilerine imkân ve
rilmesine değinmiş, sosyal adalet kavramı üze
rinde durarak, partimiz görüşlerini kendi fikir 
açısından değerlendirmeye çalışmıştır. Memle
kette işsizlik vardır, gerçekten büyük işsiz küt
lesi, hali hazırda çalışmakta olan - işçi olsun, 
ücretli olsun - kişilere dışarıdan bir sosyal bas
kı yapmaktadır. Konuyu bu açıdan değerlendi
ren T. t. P. Meclis Grupu, bundan birbuçuk yıl 
evvel işsizlik sigortası kanun teklifini Meclise 
getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, şu kadro ka
nunu ile işsizlik sigortası kanununun bir ilgisi
ni bendeniz bulamadım. Zatıâliniz de bulmadı
nız, ama konuşmakta fayda telâkki ediyorsu
nuz. Rica ederim, konu ile ilgili mahiyette be
yanda bulununuz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, A. P. den Sayın Bohça'nın, konu ile 
ilgili olmıyan iddialarını kesmediniz, ithamlar
da bulundular. Ben konu içindeyim. 
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BAŞKAN — Ancak o noktayı cevaplandıra
bilirsiniz. Meseleyi yeni bir sataşma konusu ola
rak ortaya çıkaramazsınız Sayın Nebioğlu, için
de değilsiniz, rica ediyorum. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Ben sa
taşma yapmıyorum, bir gerçeği ifade ediyorum. 
Yani, parti grupıımuzun, işsiz vatandaşlarımı
zın sorunları üzerinde durduğunu kısaca ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, Sayın Bohça 
sizin parti grupunuzun işsizlik sorunu üzerinde 
durmadığını ifade etti mi burada? Yok öyle 
şey. Böyle bir beyanda bulunmadı, rica ede
rim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim «işsizleri neden düşünmüyorlar dedi
ler» Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşsizlik sigortasının bununla 
alâkası var mı? 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Elbet
te meselenin çözüme vardırılması, bir yönü ile 
de bu sigorta kanununun çıkmasına bağlıdır 
Sayın Başkan. Her ne kadar tüm olarak memle
ketin kalkınması ile ilgiliyse de Anayasada em
redilmiş olan işsizlik sorununun çözümlenmesin
de hiç şüphesiz bu bir yoldur. 

BAŞKAN — Bu, kadro kanunu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Evet 

kadro kanunu. Fakat Sayın Bohça, bizim «iş
sizleri neden düşünmüyorlar» derken sözünü 
kesmediniz Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, meseleyi çözmek is
tiyorsak, sadece palyatif tedbirlere müracaat 
etmemeliyiz, ileriye sürülmüş olan temennileri 
dikkatle dinlemeli ve o temenniler doğrultu
sunda hareket etmeliyiz. Evet, 800 lira, 700 li
ra, 600 lira.. Üniversiteyi bitirecek bir gence, 
pırıl pırıl bir gence brüt 600 lira ayda ücret ve
receksiniz, bununla kendinizi yetiştireceksin, 
asistanlık yapacaksın, incelemelerde bulunacak 
ve daha iyiye doğru gidebilmek için, doçent 
olabilmek için yükselebilmek için ve Türk ilim 
hayatına hizmet edebilmek için çalışacaksın, 
diyeceksiniz. Bakıyoruz memlekette, son iki yıl 
içinde bir ailenin geçinme durumu ile 600 lirayı 
mukayese ettiğimiz vakit, bunun bir gülünç ra
kam olduğunu görüyoruz. Sayın Boran buna de
ğinmişlerdir, gerçekten konunun önemli bir ya
nına değinmişlerdir. Bu konu çözümlenmedikçe, 

üniversitelerde istediğimiz kadroları genişlete
lim, asistan sorununu çözmek mümkün olmıya-
caktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyuru

nuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, bu konu üzerinde söz 
almamın sebebi şudur: Son birkaç seneden beri 
üniversitelerle, fakültelerle ilgili sık sık pera
kende kanunlar gelmektedir, Meclise. Bunlar
dan iki tanesi Hükümetten tasarı olarak, beş 
tanesi Milletvekilleri tarafından teklif olarak 
gelmekte ve böylelikle perakende kanunlarla 
yüksek okulların, fakültelerin ihtiyaçları karşı
lanmaya çalışılmaktadır. 

Burada Millî Eğitim Bakanlığına düşen bir 
görev vardır. Bilhassa son hadiselerde meyda
na çıkmıştır ki, üniversitelerde büyük bir hu
zursuzluk vardır, üniversitelerde asistan nok
sanlığı vardır, kifayetsiz öğretim üyeleri vardır, 
maaş azlığı vardır, ve saire vardır. Millî Eği
tim Bakanlığının üniversitelerde büyük bir hu
zursuzluk olduğunu tesbit ettikten sonra mü
şavir olarak, bakanlıkla işbirliği yapacak üni
versiteler içinden seçilen seçkin profesörlerden 
müteşekkil bir istişare komitesi kurup, bun
larla üniversitelerin bütün meselelerini topye-
kûn incelemek ve bunları bir kanun tasarısı ile 
Meclise getirip, bütün üniversitelerimizin ihti
yaçlarını topluca halletmek yoluna gitmesi lâ
zımdır. Böyle bir yola gidilmedikçe, her gün 
ya Bakanlıktan, ya bir Milletvekili tarafından 
gelecek tasarı ve tekliflerle adetâ bir bohçayı 
yamalamak gibi tedbirlerle üniversite sorunla
rına çare bulamayız. Bu bir. 

İkincisi; ücret meselesine temas edildi. Muh
terem arkadaşlar, bugün Fen Fakültesidir, 

bahis konusu olan Fen Fakültesinden mezun 
olanlar - bir arkadaşımız sosyal adaletten bah
setti - son çıkarılan kararnameye bağlı yönet
melikle 77 lira yevmiye ile işe başlıyorlar. 77 
îira yevmiye ayda 2 310 lira eder. Bugün fakül
teden mezun olan bir öğrenci dışarda Devlet 
hizmetinde 2310 lira aylık buhussa 600 lira ile 
gelip o üniversitede, fakültede asistanlık ya
par mı? Elbet yapmaz. Siz ne kadar kadro 
verirseniz veriniz, 600 lira kadrolu asistanlığa 
kolay kolay talip bulunup ta kıymetli iüm ada-
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mı yetiştiremezsiniz. Parlâmentonun burada 
gerek Meclis olarak, gerek komisyon olarak 
yapması gereken çok mühim bir vazife vardır, 
bu gibi perakende kanunlar geldiği zaman ge
rek komisyonlar, gerek Parlâmento Hükümete 
karşı direnecek, diyecek ki; her şeyden evvel 
topluca bütün üniversiteleri içine alacak bir 
üniversiteler kanununu ilim heyetlerine tetkik 
ettir, hazırlat, getir, Devlet Personel Kanunu
nu getir, bunlar bütün meseleleri topluca hal
ledecek. Bu iki anakanun çıkmadıktan sonra, 
almacstk muvakkat tedbirlerle, perakende ka
nunlarla hiçbir anadâvayı halletmek imkânı 
yoktur. 

Bu bakımdan, gerek Parlâmento üyelerin
den, gerekse Hükümetten bilhassa rica ederim, 
bu konu üzerine önemle dursunlar, bir fakülte 
mezunu 2310 lira alırken o fakülteye kaabili-
yetli bir genç gelip te 600 lira aylıkla asistanlık 
yapmaz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmenin 

yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir, okutu
yorum. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ankara Üniversitesine 

ait kadro ilâvesini gerektiren kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelerin kifayetini arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır, teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair Ka
nun. 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Fen Fakültesi kısmına, ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş, 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar (L) cetveline 
alınmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Cetvelleriyle birlikte birinci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
minyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte reyini 
izhar yönünde söz istiyen? Yok. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı ta
rafından verilmiş bulunan bir önerge var, öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 

eğitim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkın
da kanun teklifinin ehemmiyetine binaen, bir 
an evvel kanunlaşması için, bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş bulunan Plân Ko
misyon raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

(1) 685 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde, buyurun Sa
yın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibaklarına dair olan kanun teklifini Grupumuz 
desteklemektedir. 

Konu; üç yıl olan öğretim süresinin dört yı
la çıkarılması sonucunda ilk işe başlama tari
hindeki ücretle ilgilidir. 

Grupumuz, konu ile ilgili İM mesele üzerin
de durmaktadır. Birincisi, Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirmiş olduğu bir hususun Plân 
Komisyonunda yapılmış olan değişikliğin tara
fımızdan desteklendiği yolundadır. Millî Eği
tim Komisyonu, bu durumda olanların, yani üç 
yıllık eğitimden geçip göreve tâyin edilmiş bu
lunanların, Bakanlığın açmış olduğu kurslara 
iştiralrine ve bu kurslarda başarı gösterme şar
tına bağlamaktadır. Plân Komisyonunun ra
porunda ise başarı şartı aranmaksızın veya açıl
mış olan kurslara iştirak ve bunun sonucundaki 
imtihanları başarı ile bitirme şartı aranmaksızın 
bu durumda bulunan öğretmenlerin intibakları
nın yapılması gereği üzerinde toplanmaktadır. 

Hiç şüphesiz, açılmış olan kurslara iştirak, 
onların konu ile ilgili bilgilerini daha da artır
mak bakımından önemlidir. Ancak, bu öğret
menlerin geçmişte edinmiş oldukları tecrübele
ri de gözetirsek ve öte yandan ellerinde olmı-
yan sebepler dolayısiyle bu kurslara iştirak ede
meme durumuna düşebilmelerini de gözetirsek, 
böylesine bir ayırım yapmama yoluna gitmekte 
yarar vardır. 

İkincisi, Plân Komisyonunda işaret edilmiş 
bulunan husus, yani öğretmenlerin özel sektöre 
kaymaları konusudur. Plân Komisyonu rapo
runda aynen şöyle denmektedir: «Teknik ele
manları yetiştiren meslekî öğretmen okulları me
zunlarının bu haksızlık dolayısiyle özel sektöre 
kaymalarını önleyip de meslekte kalmalarında, 
kısmen de olsa, yardımcı bir tedbir olması ba
kımından tüm olarak kabule şayan kabul edile
rek...» 

Bu, bir hastalıktır. Resmî sektörde, sadece 
biraz evvel görüşmüş olduğumuz kanun tasa
rısında, yani, Fen Fakültesindeki asistanlar 
konusundaki bir hastalık değildir. Çalışma ba
kanlığı iş müfettişleri de Bakanlık kademele

rinde çalışmakta ve yetişmekte, özel sektörün 
yetişmiş elemanlara vermiş olduğu yüksek üc
ret dolayısiyle, buradan ayrılıp özel sektörde 
muayyen kademelerde çalışma imkânını bul
maktadır. Plân Komisyonunun bu beyanına iş
tirak etmemek mümkün değildir, bunun tami
ri gerekir. Devlet kademelerinde bu elemanlar 
yetişmekte, muayyen bilgi ile donatılmakta ve 
kendilerini yetiştirmekte, ancak, yeterli ücrete 
kavuşturulmadıkları için, bir yönüyle de diye
biliriz ki, asgari Personel Kanunu uygulanma
dığı için özel sektöre kaymaktadırlar. Bunun 
da önlenmesi gerekir, önlenmesi de bir yönü 
ile şarttır. Kalkınma mecburiyetinde olan bir 
memleketin, hiç şüphesiz, yetişmiş elemanlara 
ihtiyacı vardır. 

Konunun bu açıdan değerlendirilmesinde kar
şımıza çıkan bu problemin ele alınması ve çö
züme vardırılması temennisiyle kanun teklifi
ni desteklediğimizi ifade eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Ha
san Tahsin Uzun, buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA HASAN TAHSİN 
UZUN (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayln mil
letvekilleri, Antalya Milletvekili Sayın ihsan 
Ataöv ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakan
lığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin intibakı hakkındaki kanun teklifi 
üzerinde 0. H. P. Grupu adına söz almış bulu
nuyorum. 

Bu kanun teklifi, Yüce MeclistenTkabuT edi
lip geçerse 720 civarında, erkek ve kız sanat ens
titülerinde hizmet eden, öğretmenlik yapan öğ
retmen arkadaşımız istifade edeceklerdir. 

Biz C. H. P. Grupu olarak, bu kanun tek
lifine müspet oy vereceğimizi peşinen ifade 
ederim. 

Bu kanun, Türkiye'de zamanın ihtiyaçlarını 
sağlıyabilmek için o günün şartlarına göre «Mes
lek öğretmen Okulu» adı altında faaliyet gös
termiş ve memleketin teknik personele olan ih
tiyacını kısa zamanda karşılamak üzere bu okul
ların tahsil süresi üç yıl olarak tesbit edilmiş, 
bilâhara bu okulun ismi değiştirilmiş ve bunun 
tahsil süresi dört yıla çıkarılmış, okulun ismi, 
kız teknik ve erkek teknik öğretmen okulu, is
mini almıştır, ismi değiştirilen ve tahsil süresi 
bir yıl uzatılan bu okullardan mezun olan öğ-
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retnıen arkadaşlarımızın ilk mezunlarına SO li
ra asli maa;j ile vazifeye baklama inıklnı tanın
mıştır. Halbuki ilk kurulusunda meslek öğret
men okulu aclı altında kurulan ve tahsil süresi 
üç yıl olarak kabul edilen okuldan mezun olan 
öğretmen arkadaşlarımız 25 lira asli maaş ile 
vazifeye başlatılmakta idi. İşte bugüne kadar 
bu yüzden, bu maaş farkı yüzünden birçok mes
lektaşımız: teknik okullardan, öğretmenlikten 
ayrJmış, serbest hayata atılarak daha fasla 
kasanına yollarına gitmişlerdir. Türkiye'mizde 
teknik elemana ihtiyaç gün geçtikçe artmakta
dır. Teknik elemana ihtiyaç duyulan bir devre
de, teknik elemanları yetiştiren öğretmen arka
daşlarımızı elimizden kaçırırsak, bu teknik ele
manları kim yetiştirecektir? Bugüne kadar 
memleketten ayrılmış olan bu meslektaşlarımı
zın tekrar vazifelerine dönmesini vo halen 720 
civarında bulunan meslektaşımızın da bu mes
lekte kalmalarını sağlıyacak bu kanun teklifi 
yerindedir, uygundur. 

G-rupumuz, konuşmamın başında belirttiğim 
gibi, bu kanun teklifine müspet oy verecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Say m Uğrasızoğlu, buyurunun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç

tim, efendim. 
BAŞKAN — Sayın özcan San, buyurunuz. 
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümiişane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, bu kanun tekli
finde benim de imzam var. Şayet teklif Yüce 
Mecliste teveccüh görür de kabul edilirse, mes
lekî ve teknik öğretim mensubu arkadaşlarımız 
arasındaki ikilik ortadan kalkacak ve büyük bir 
haksızlık önlenmiş olacaktır. 

Bu ikilik nereden ileri geliyor? Vaktiyle, 
1934 senelerinde kıs meslek öğretmen okulu, 
1938 yılında da erkek teknik öğretmen okulu 
açılmıştır. Bunların mezunları 25 lira asli ma
aşla vazifeye başlarlar. Tahsil süresi, sanat ens
titülerinin üzerine üç senedir. Gayet teksif edil
miş yüklü bir müfredat programı ile tedris ya
pılır. 

Gün gelmiş, ihtiyaç hâsıl olmuş, lü.sum görül
müş, bu üç sene dört seneye çıkarılmış, üç sene
lik orta öğrenim müessesesi olan bu okullar, 
dört seneye çıkarılmak suretiyle de yüksek öğ
renim müessesesi haline getirilmişlerdir ve me
zunları 30 lira ile vazifeye başlamışlardır. 

Şimdi, üç senelik okuldan bir sene önce me
zun olan bir arkadaş ile, dört senelik okuldan 
aşağı - yukarı aynı müfredat ile mezun olan di
ğer arkadaş arasında hem formasyon bakımın
dan, hem de maaş halamından bir fark oldu; 
birisi 25 lira ile başlamış oldu, öbürü 30 lira ile 
başlamış oldu. Bu ikiliği dikkate alan Millî Eği
tim Bakanlığı, tuttu birer kurs açmak suretiyle 
müfredat programındaki bu yüklü durumu bi
raz gidermek istedi ve üç senelik mezun olan 
arkadaşlara da, öğretmenlere de bu formasyonu 
vermek istedi, ama ikilik devam etti. 

işte sayın arkadaşım ihsan Ataöv'ün, çok ye
rinde bir teklifiyle bu ikilik ortadan kaldırıl
mak isteniyor. 

Bu kanunun kabulü halinde bu haksızlık ön
lenmiş olacaktır. Teklifin kabulünü saygılarımla 
istirham eder, hürmetlerimi sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru
nuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın arka
daşlarım, ben çok kısa konuşacağım. 

Bu kanun tasarısını getirmek suretiyle hak
sızlığı gideren arkadaşlarıma önce teşekkür ede
ceğim. 

Yalnız kanunların şümullü olarak ele alın
masını, bunun dışında sayıları oldukça çok olan 
bâzı Devlet memurlarının, askerlikte er olarak 
vazifelerini yaptıkları için terfi edemiyen bu in
sanların, aynı anda vazifeye başlamış olan kız
ların, kadınların arasındaki bilhassa terfi yö
nüyle meydana gelen adaletsizliğin giderilmesi 
için de Hükümetin bilhassa dikkatini çekmek 
maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Bu, gerçek mânası ile gerek Plân Komisyo
nunun son olarak değişikliğe uğratılan maddesi 
yerinde olmakla beraber ,meslek öğretmen okul
ları ile, kız teknik ve erkek teknik öğretmen 
okulu mezunu olan öğretmen arkadaşlar ara
sındaki birliği, beraberliği getiren kanun yerin
dedir. Arz ettiğim veçhile bilhassa Devlet me
murları arasında, 657 sayılı Personel Kanununu 
tatbik etmediğimiz müddetçe, huzursuzluk ko
nusunu teşkil eden, bilhassa askerlikte geçen sü
renin de terfiden sayılması için Hükümetin ha
rekete geçmesini bu vesileyle hatırlatır, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifi vardır. İvedilik 
teklifini oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğre
tim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve 
teknik öğretim okullarında öğretmenlik yapan
larla bu okullar öğretmenliğinden gelip Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışanlardan : 

Kız ve erkek meslek öğretmen okulları ib 
yurt içinde veya dışında bu okullara muadil tah
sil veren okullardan mezun olduktan sonra 3007 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B, C, D ve F 
fıkralarına göre tâyin edilip 30 liradan dûn 
maaş veya ücretle vazifeye başlatılmış olanlar 
vazifeye başladıkları tarihten itibaren mebde 
maaşları (30) lira olmak ve başarılı geçen her 
üç yılda bir terfi ettirilmek suretiyle intibakları 
yapılır. 

Yapılan intibak neticesinde maaşları yüksel
tilenlerin artan yılları bu kanunla yükseltilen 
son maaş derecesinde geçmiş sayılır. Ancak ya
pılacak yükseltilmeler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte alınan aylığın iki üst derecesini 
ve iki kıdem yılını geçemez. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde sös isti-
yen?.. Buyurun Sayın At&öv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, teklifi hazırlarken 
bir ufak hata-yapmışız, şimdi bunun tashihini 
rica edeceğim. 

Maddenin 2 nci fıkrasında; «30 lira olmak» 
kelimesinden önce, «25 lira aslî maaşta 6 ay 
çalışmış olmak şartı ile 30 liraya terfi ettirilir.» 
«30 liradan intibakları yapılır» dersek haksızlık 
kalkıyor. Eğer maddeyi olduğu gibi kabul eder
sek, o zaman emsallerinden 6 ay öne geçmiş olu
yorlar. Bu bakımdan bu araya, «25 lira aslî ma
aşta 6 ay çalışmış olmak şartı ile 30 lira üze
rinden intibakları yapılır» şeklinde bir önerge 

veriyorum. Maddenin bu şekilde kabul edilme
sini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Ataöv tara
fından belirtilen bu değişiklik hakkında beyan
da bulunmak istiyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Kabul edi
yoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
2 nci fıkradaki «30 lira» kaydından önce 

«25 lira aslî maaşta 6 ay çalışmış olmak şartı 
ile» cümlesinin konulmasını arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini komisyon 
kabul etmektedir. Değişiklik önergesini oyunu
za sımuyorıra; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lütfen komisyon bu ilâveyi maddedeki ye
rine monte etsin. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Saym Baş
kanım, diğer madde görüşülürken bu önergeyi 
rica edebilir miyiz? 

BAŞKAIT — Evet, dikkat nazara alınmak 
kaydı ile zaten kabul edildi. Eğer, filhal şu an
da katılamıyorsanız, yerini tesbit edin, maddeyi 
o şekilde redakte edin ve getirin, o şekilde mad
deyi oylıyacağım. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2.-— Bu kanunun 1 nci maddesin

de yazılı şartları haiz olanlardan meslekten ay
rılmış olup da kanunun yürürlük tarihinden 
sonra tekrar mesleke dönecek olanlar da bu ka
nun hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutmuş bulun
maktayım. Söz istiyen?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci maddede bir 
baskı hatası var, bâzı tekliflerde belki bu şek
liyle geçmiştir ve düzeltilmemiştir. 2 nci madde 
esas yazılışı itibariyle şu şekilde olması gere
kir: 

«Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı şart
lan haiz olanlardan kendi arzulan ile meslek
ten aynlmış olup da bu kanunun yayımından 
evvel veya sonra tekrar mesleke dönmüş veya 
dönecek olanlar da bu kanun hükmünden fay
dalanır.» 
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2 nci maddeyi şimdi okuduğum düzeltilmiş 
şekliyle oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 2 nci madde değişik bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
Geçici madde — Hizmet durumlarına göre 

aylığı yükseltilenlere, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere, yükseltilen ay
lıkları ödenir. Geçmiş yıllar için aylık farkı 
ödenmez. 

Ancak, bu kanuna göre yeniden intibakları 
yapılanların, eski derece tutarları üzerinden, 
kesilmiş bulunan kesenek, karşılık ve artış fark
ları ile yeniden tesbit edilecek derece tutarla
rına göre kesilmesi gereken kesenek, karşılık ve 
artış farkları arasındaki farklar krumca hesap
lanarak toplamı ilgililer adına borç kaydedi
lir ve aylıklarından ayrıca her ay % 10 oranın
da kesilerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına gönderilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yenler?... Yok. Geçici maddeyi oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ge
çici madde aynen kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından 1 nci madde, kabul 
edilen değişiklik önergesinin ışığı altında, ye
niden düzenlenmiştir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 1 nci maddesinin ikinci paragrafın

da; «mebdei maaşları» kelimesinden sonra «altı 
ay 25 lira aslî maaşla çalıştıktan sonra 30 lira 
olmak» şeklinde değiştirilmesini.arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkan V. 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım 1 nci 
maddeyi değişik şekliyle yeniden okuyarak oyu
nuza sunacağım. 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğre
tim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği ta

rihte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve 
teknik öğretim okullarında öğretmenlik yapan
larla bu okullar öğretmenliğinden gelip Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışanlardan : 

Kız ve erkek meslek öğretmen okulları ile 
yurt içinde veya dışında bu okullara muadil 
tahsil veren okullardan mezun olduktan sonra 
3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B, C, D 
ve E fıkralarına göre tâyin edilip 30 liradan 
dûn maaş veya ücretle vazifeye başlatılmış olan
lar vazifeye başladıkları tarihten itibaren meb
de maaşları 6 ay 25 lira aslî maaşla çalıştıktan 
sonra (30) lira olmak ve başarılı geçen her üç 
yılda bir terfi ettirilmek suretiyle intibakları 
yapılır. 

Yapılan intibak neticesinde maaşları yüksel
tilenlerin artan yılları bu kanunla yükseltilen 
son maaş derecesinde geçmiş sayılır. Ancak ya
pılacak yükseltmeler bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte alınan aylığın iki üst derecesini ve 
iki kıdem yılını geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle Yüce He
yetin oyuna sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oyunuza su
nuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. 4 ncü mad
deyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz istiyen?.. Yok. Kanunun 
tümünü oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kanun tümü itibariyle Mil
let Meclisince kabul edilmiştir. 

3. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 11 arkadaşının, 237 sayılı Taşıt Ka
nununa bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyonu 
raporu (2/659) (S. Sayısı : 715) (1) 

BAŞKAN — Sayın Plân Komisyonu Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal tarafından verilen bir öner
ge var, önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve 715 sıra sayılı 237 sa

yılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde de-

(1) 715 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
ehemmiyetine binaen öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — İşbu kanun teklifi S. Sayısı 
715 olan ve Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf 
Hacıpaşaoğlu ile 11 arkadaşının, 237 sayılı Ta
şıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifidir. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bu şekliyle görüşmesine bağlıyacağı
mız kanun teklifinin Plân Komisyonu tarafın
dan hazırlanmış bulunan raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 
Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır, ivedilik 
teklifini oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 
Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa

yılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele ili
şik cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde sos isti
yen?.. Yok. 1 nci maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde süz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu teklif de böylece Millet Meclisince kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

4. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin Izer
dem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye, İmar 
ve İskân, Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/437) (S. Sayısı : 713) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanlığı ta
rafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve 713 S. Sayılı 4753 sa

yılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkındaki 
ka.nun teklifinin ehemmiyetine binaen öncelikle 
ve ivediilkle görüşülmesine arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkan V. 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. S. Sayısı 713 olan bu kanun 
teklifinin, Plân Komisyonu tarafından hazır
lanmış bulunan raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Reşit 
Ülker. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendim, 
yazılı olarak ricada bulunmuştum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Onan siz baştasınız. 
Sayın îhsan Kabadayı, Sayın Ali Rıza Uzuner, 
Sayın Abdülbari Akdoğan, Sayın Hayri Başar 
söz almışlardır. 

Grup adına Sayın Ülker, buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER (ts-

tabul) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Konya 
Milletvekili Ziyaeddin Izerdem'in, 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda yapılması
nı istediği teklifin esası şu : 

Tapulama Kanunu Yüce Mecliste kabul edil
diği sırada 20 dönümden, (bilhassa onu bahset
mek istiyorum, 20 dönümden) 100 dönüme ka
dar bir genişlik elde etmiş ve zilyedliğin is
patı ve belgeleme, vergi belgeleri bakımından 

(1) 713 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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genişlik tanınmış, Tapulama Kanununun di
ğer maddelerinde de buna benzer, zilyedliğin 
ispatı bakımından daha geniş usullere yer 
verilmiş idi. O zaman bu kürsüden bunun top
rak reformuna engel olacak nitelikte oldu
ğunu ifade etmiş idik. Sebep de şu : «Türkiye'
de toprak reformunu gerçekleştirebilmek için 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda, (yani 
Toprak Reformu Kanunudur o da, onun yerini 
alacak) dağıtılacak arazilerin bulunması ge
rekir. Bunların başında da Hazine elinde bu
lunan arazilerin olması lâzımgelir. Bugünkü 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu da birinci 
plânda bu esası öngörmüştür. Yani evvelâ Ha
zinenin elinde, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan toprakları ele alır, sonra sı-
rasiyle diğer toprakları ele alır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 8 nci 
maddesi şöyledir : «Bu kanun hükümlerine gö
re dağıtılacak arazi şunlardır : 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel 
mülkiyet altında bulunup, kamu işlerinde kul-
lanılmıyan arazi... Yani umumiyetle toprak re
formunda itiraz edilen noktalardan birisi de; 
adamın elinden toprağını alacaksınız, denir. 
Halbuki evvelâ Hazinenin elinde bulunan top
raklar dağıtılacak. Devam ediyor : 

b) «Bir veya birkaç köy, kasaba veya şeh
rin orta malı olan arazinin...» Yine kamu malı 
oluyor, «...ihtiyaçtan fazla olduğu Tarım Ba
kanlığınca belirtilen parçası, 

c) Sahibi bulunmıyan arazi, 
d) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklık

lardan kazanılacak arazi, 
e) Göllerin kurutulması ve nehirlerin dol

durulması ile elde edilecek arazi... Bundan son
ra şahıslara geliyor. 

f) «Bu kanun hükümlerine göre kamulaş-
tırılacak arazi.» O da 2 000 dönümden fazlası. 

Şimdi böyle olunca; toprak reformunun ger
çekleşmesinde ve bilhassa (Adalet Partisi ikti
darı bunu ifade eder) vatandaşı zarara sokma
dan gerçekleştirilmesinde Hazinenin adına tes
cil edilecek arazilere dikkat ve itina gösterilmek 
lâzımdır. Çünkü bu araziler, hiç kimseyi tedir
gin etmeden toprak reformunun gerçekleş
tirilmesine sebebolacaktır. Tapulama Kanunu 
kabul edilirken, biz bu açıdan hareket ederek, 
«Eğer 100 dönüme çıkarılırsa, yani Tapulama 

Kanununda getirilen zilyedlikle tescillerde 
miktar genişliği tutulursa, ispat genişliği tu
tulursa Hazinenin namına tescil edilecek ara
zilerin miktarı azalacak ve toprak reformu şu 
sebeple gerçekleştirilemiyecektir» diye ifade et
miş idik. 

Şimdi bu, onun bir tatbikatından ibaret
tir. Yani, Tapulama Kanunu kabul edildik
ten sonra bu kanun onun tabiî bir neticesi
dir. 

Şimdi Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
13 ncü maddesinde deniyor ki : «Madde 13. — 
Beyan kâğıtlarının gerçeğe uygunluğunu...» 
Yani çiftçiye toprak dağıtmak için faaliyete ge
çildiği bir sırada. «... yetkili yerler tasarruf 
belge ve dayanakları üzerinde yerinde ince
lerler. Böylece özel kişiler ve Devlete ait arazi 
belli edilerek, Devlete aidolanlarm bu belir-
tilişe göre tapuca tescili yapılır.» 

Bu kanuna göre, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun 13 ncü maddesine göre, tescil yal
nız bir bakımdan ele almıyor; özel şahısla-
rınkini değil,. Devlete aidolanları tesbit ede
cek ki, tevzi etsin, tşte bu sırada farklı mua
meleler çıkıyor. Tapulama yapılan yerlerde, 
biraz evvel arz ettiğim geniş yetkiler, geniş 
usuller kullanılarak zilyedlik tescil edildiği hal
de, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tat
bikatına gelindiği zaman; (ki, mahkemeler de 
bu yolda kararlar vermişler, özel bir kanun
dur.) «Biz Tapulama Kanunundaki esaslara 
uymaya mecbur değiliz, özel bir kanundur» de
niyor. tşte bundan dolayıdır ki, bu kanun tek
lifiyle özel kanunda bu esas yer almış bulunu
yor. Tapulama Kanununun tabiî bir neticesi 
olarak, yani prensibine katılmadığımız, toprak 
reformunu engelliyeceğini kabul ettiğimiz 
Tapulama Kanununun tabiî bir neticesi ola
rak, bu husus buraya da teşmil ediliyor ve 
bunun neticesinde Tapulama Kanununda ka
bul edilen esaslar içerisinde tescil yapılırken 
özel şahıslar : «Tapulama Kanununun 33 ve 
diğer maddelerine göre şu kadar arazimizin şu 
esaslara göre bizim olması lâzımgelir» dedikle
ri zaman, bu maddeye girmek suretiyle, 13 ncü 
maddeye ve geçici, maddeye girmek suretiyle 
bunlar bunun dışında bırakılacaklar, Devlet 
adına tescil edilmiyecekler ve Tapulama Kanu
nunun geçici 3 ncü maddesinde daha evvelce 
eski kanun zamanında hakkında karar alınmış 
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fakat kanunun aradığı şartları taşımıyan yer
ler de bu maddeden istifade edeceklerdir. 

Biz bunun esasına muhalifiz. Tapulama Ka
nununda bu esas kabul edilince eşitsizlik gibi 
gözükmesi gayet tabiidir, tşte bütün bunlar Ta
pulama Kanununun maddeleriyle, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunundaki bu tatbikatla vatan
daşa Devletin dağıtacağı arazi miktarı azalmak
ta ve toprak reformunda nasıl kadastroyu plâna 
göre gerçekleştiremedi isek, «Toprak reformu 
kadastroya bağlıdır» dediysek, kadastroya bağ
lıdır diye ifade ettik de, ifade ettiğimiz gibi bu
nu gerçekleştiremediysek, nasıl toprak reformu 
için depo edilmiş olan arazileri bugünkü mev
cut kanuna göre dağıttıksa, bugün de nasıl Ta
pulama Kanunu çıkardıksa, bugün de onun bir 
parçası olarak bu kanun çıkarılmaktadır ve ga
yet tabiî olarak toprak reformu Türkiye'de ger
çekleşmez duruma gelmektedir. 

Bir gün yine Sayın Başbakan kürsüye çık
tıkları zaman «Hangi toprağı dağıtacağız» de
dikleri zaman, «Hakikaten hangi toprağı da
ğıtacağız?» suali yerinde bir sual haline gele
cektir. Ama neden? Bu yapılan tatbikattan, 
Tapulama Kanunundan başlamak suretiyle bun
dan dolayı toprak reformu engenîenmiş ola
caktır. 

Bundan dolayı biz bu kanuna taraftar deği
liz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — G.P. Grupu adına Sayın îhsan 
Kabadayı, buyurun. 

G.P. GRUPU ADINA ÎHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Her kanun teklifi, gerçekçi, vatandasın dert 
ve ıstıraplarını silici mahivette bir teklif an
lamını taşımalıdır. Hakikaten huzurlarınıza 
getirilen bu kanun teklifi muhterem hemşeri-
min gerçekten aldığı, vatandasın halen için
de bulunduğu ıstırapları, sıkıntıları silici, 
farklı ve haksız muameleyi giderici bir ka
nun teklifi mahiyetindedir. Temennimiz odur 
ki yüksek reylerinizle biran evvel kanunlaşarak 
Toprak Komisyonlarının hali faaliyette bu
lunmuş olduğu birçok yerlerdeki dertleri, ıs
tırapları, asayiş ve emniyeti sarsıcı, köydeki 
huzursuzlukları, birçok kanlı olayları önleyici 
olması bakımından da faydalı bir kanun çıka
rılmış olacaktır. 

766 sayılı Kanun bir Tapulama Kanunudur. 
Memleketimizde maalesef yüzde 90 gayrimenkul-
ler tapuya bağlanmamış, birçok arazi, arsa ve 
buna mümasil emlâk tapuya bağlanmadığın
dan mahkemelerde ve memlekette huzursuzluk 
kaynağı olmaktadır. 

766 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin mülki
yeti ve zilyedliği tatbik eden, gösteren ölçüleri 
bir başka yapıda işlerken, vaktiyle çıkarılmış 
olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun icabı olarak kurulan komisyonlar 
da bir başka açıdan faaliyet göstermekte ve 
birbirini cerheden farklılıklar içerisinde vatan
daşı dertli, mustarip kılmaktadır. 

Bilfarz bir köyde tapulama komisyonu ha
li faaliyette bulunur, zilyedlik ve mülkiyette 
kânunun dercettiği ölçülerle ve her parçada 
yüz dönüme kadar vatandaşa tapu yapmayı 
kabul edip ve ona göre faaliyet gösterir iken, 
dibinde «B» köyünde 4753 sayılı Kanuna göre 
kurulan Toprak Tevzi Komisyonu, kendi tabi 
olduğu kanun açısına göre, bir çeşitli mua
mele ile toprak tevzi etmekte ve tapu yapmak
tadır. Toprak Tevzi Komisyonu kendi kanu
nuna tabi olduğu için, bir değişiklik de olma
dığı ve özel bir kanun mahiyetini taşıdığı 
için zilyed ve mülkiyetteki bütün ölçülerin 
ötesinde 20 dönümden fazlası için, 10 yıldan 
fazla vergi verilmiyorsa, zilyed hakkını 20 
dönüm kabul ettiğinden içinde bulunan, iş
leten vatandaşa zilyed ve mülkiyet hakkını 
20 dönüm kabul etmekte, fazlasını Hazine adı
na alıp topraksıza vermektedir. 

Halbuki Tapulama Kanunu, 766 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi beher parçada bunu, ölçü
lerine göre 100 dönüm kabul etmektedir. 
Böylece memleketimizde iki köy yanyana, ay
nı anlamı taşıyan tatbikatta farklı muame
leler içerisinde vatandaş mustariptir, kanlı 
olaylar doğmaktadır, huzursuzluklar doğmak
tadır. 

insanoğlu yaratılışında vatanına, toprağı
na, köyüne bağlanmaktadır. Bu anlayıştan mü
tevellit Konya'da bir, iki, üç değil yüzlerce 
kanlı olay olmakta ve şu anda da cereyan et
mektedir. 

Bu kanunu çıkarır, Toprak Tevzi komisyon
larını 766 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini esas 
kabul ederek toprak tevziindeki esas, eşitlik 
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sağlanmış olursa bir huzur getirecektir, hak
sızlık önlenecektir, farklı muamele önlenecek
tir. 

Temenni ederim ki, sayın hemşerimin getir
miş olduğu bu haklı kanun Yüksek Huzurları
nızda tasvip görecektir. Grup olarak kararı
mız bu kanunun lehinedir, müspet oy kullana
cağız. 

Hürmetlerimle. 

Başkan — T.Î.P. Grupu adına Sayın Ekinci, 
buyurun. 

T.Î.P. GRUPU ADINA TARIK ZÎYA EKİN
Cİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Konya Milletvekili Sayın Mehmet Ziya-
eddin tzerdem arkadaşımızın getirmiş olduğu 
kanun teklifi, sureta 766 sayılı Tapulama Ka
nunu ile 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu arasındaki bir ikiliği, bir farklılığı gi
dermeyi istihdaf etmektedir. 

Fakat, işi derinlisine mütalâa ettiğimiz tak
dirde böyle bir ikiliği gidermekten son, Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun tatbikatın
da Hazineye ait arazilerin. Kadastro mahke
melerinden geçmeden, zilyedlik iddiasında bu
lunan kişilere tevzii imkânını sağlamaktadır. 
Aslında temeli itibariyle 766 sayılı Tapula
ma Kanununa muhalefet ettiğimizi ve bu ka
nunun Hazineye ait birçok arazilerin özel 
mülkiyete, büyük mülk sahiplerinin zilyedliği-
ne geçmesine meydan veren bir kanun oldu
ğunu ve köylüyü topraklandırmaya engel ola
cak ve toprak reformunu önliyecek bir ka
nun olduğunu, bu kürsüden grupumuz adına 
konuşan arkadaşımız beyan etmiş ve zabıtlara 
tescil ettirmişti. Tapulama Kanununun tümü
nün aleyhinde olduğumuzu arz etmiştik. 

Yeni gelen kanun teklifi ise, 4753 sayılı 
Kanuna getirmiş olduğu bir açıklıkla, Toprak 
Tevzi komisyonlarının girdikleri yerlerde yap
tıkları araştırmalar sonunda Hazineye aidol-
duğu ortaya çıkan veyahut da başkasının 
adına tescil edilmemiş olması hasebiyle Hazi
neye aidolması kabul edilen ve Hazine namına 
tescil edildikten sonra topraksız köylüye da
ğıtılması gereken toprakların, o anda zilyed
lik iddiasında bulunarak, elindeki belgeleri or
taya koyarak yüz dönüme kadar toprakları 
kendi namına tescil ettirme yani, sahiplik id

diasında bulunan kişilere tescil ettirme im
kânını sağlamaktadır. Halbuki Tapulama Ka
nununda zilyedlik iddiasında bulunan kimse 
Kadastro mahkemelerine müracaat ederek, özel 
şekilde şahit dinletmek, belgelerini ibraz et
mek, tetkik ettirmek suretiyle karar istihsal 
etmekte ve bu karar sonunda ancak kendi adı
na tescil ettirmek imkânını bulmaktadır. Bu
rada gayet kolay, böyle bir külfete dahi kat-
lanmıyacak zilyedlik iddiasında bulunan kişi, 
iki tane şahit getirecek ve 4753 sayılı Ka
nun uyarınca köye girmiş olan komisyonun 
huzuruna çıkaracak ve diyecek ki, işte 20 sene
den beri zilyediyim, bunu benim adıma tescil 
edin. Tabiî ne şekilde temin ettiği, nasıl ge
tirdiği, gerçekten zilyed olup olmadığı husu
su meşkûk; zaten Tapulama Kanunu da bu
nu açık bırakmıştır. Hiç olmazsa Tapulama 
Kanununda Kadastro Mahkemesine gidilmekte, 
Kadastro Mahkemesinin huzurunda beyan edil
mekte, zabıtlara geçmekte ve bir karara bağ
lanmaktadır. Ama burada komisyon bu beya
nı yeterli bulacak ve tutacak bu zilyedlik id
diasında bulunan kişinin adına tescil ede
cektir. 

Arkadaşlarım; olacak şey değildir, son dere
ce adaletsiz bir kanundur. Bu, kuvvet dengesi
ni elinde tuta ıların lehine Hazine arazilerinin 
hem de zahmetsizce, masrafsızca, gidip bir 
dilekçe dahi vermek külfetine katlanmadan peş
keş çekilmesi imkânını sağlıyan bir kanun tekli
fidir. Son derece adaletsiz bir kanun teklifidir. 
Bu kanun teklifinin aleyhinde olduğumuzu ve 
aleyhte oy kullanacağımızı arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
runuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) - - Değerli 
Başkrn, muhterem milletvekilleri, Konya Mil
letvekili Saym Ziyaeddin izerdem'in 4753 sayılı 
Kanuna bir ek madde ilâvesine mütedair kanun 
teklifi ile memleketimizin toprak politikasında, 
tapulama mevzuunda ne kadar ıstıraplı bir halde 
olduğuna bir defa daha Yüce Mecliste dile ge
tirmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizdeki yüz
de 90 nisbetinde tapusuz gayrimenkulu tapuya 
bağlamak suretiyle mülkiyet hakkını teminat 
altına almak üzere çıkartılan 766 sayılı Tapu-



M. Meclisi B : 84 3 . 7 . 1968 O : 1 

lama Kanunu, hukuk bakımından ana kanun 
mahiyetindedir. Bu kanun emlâk, arsa, arazi 
gibi her çeşit gayrimenkulun mülkiyet hakkının 
tesbitine dair umumi prensipleri ihtiva etmek
tedir. 

Diğer taraftan toprağa muhtaç çiftçilerimizi 
topraklandırmak maksadiyle çıkartılan ve 1945 
yılında meriyete giren 4753 sayılı Kânun gere
ğince teşekkül ettirilmiş Toprak Tevzi komisyon
ları faaliyet gösterdikleri mıntakada kadastral 
çalışmalarda bulunmaktadırlar. Böylece Hazi
neye aidolan topraklan tesbit ederek, bunları 
toprağa muhtaç-olan çiftçi vatandaşlarımıza ta
pulamak suretiyle tevzi etmektedirler. 

4753 sayılı Toprak Tevzi Komisyonları ince
lemelerinde, zilyedlik ve mülkiyet haklarının 
tesbitinde genel prensip ve hükümleri ihtiva 
eden Tapulama Kanunu hükümlerini de nazarı 
dikkate almaları iktiza ediyor. 766 sayılı Tapu
lama Kanunu da 4753 sayılı Kanun gereğince 
teşekkül eden komisyonların bu hükme tâbi ol
duğuna dair her hangi bir kayıt ve sarahat ol
madığından, mahkemeler yüksek kaza organı 
olan Yargıtaym içtihadına uyarak, hususi ka
nun olan 4753 sayılı Kanun hükmünün tatbikin
de ısrar etmektedir. Meselâ, falan köyde tapu
lama heyeti faaliyette bulunduğu takdirde bu 
köy halkı tamamen 766 sayılı Tapulama Kanu
nu hükümlerinden faydalanmaktadır. Komşusu 
olan filân köyünde toprak tevzi komisyonu faa
liyette ise, bu köy halkı 766 sayılı Kanun hük
münden maalesef istifade etmemektedir. Bu 
suretle Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilin
de bulunan köyler, heyetlere göre, ayrı ayrı ka
nuni muameleye, keza vatandaşlar birbirlerin
den farklı eylemlere tâbi tutulmaktadırlar. Ne
tice olarak, birbirine uygun muameleyi gerekti
ren ahvalde dahi birbirlerine zıt, gayriâdil tat
bikat hâlâ devam etmekte, haksızlıklara, huzur
suzluklara sebebiyet vermektedir. Müzakere
sini yapmakta olduğumuz bu kanunla zıt tatbi
kat ortadan kaldırılmış, adaletli bir sistem sağ
lanmış olacak, toplum hayatındaki huuzrsuzluk 
giderilecek, mahkemelerdeki binlerce ihtilâf 
halledilecek, dolayısiyle mahkemelerin yükü 
azaltılacaktır. Bütün bunlara rağmen değerli 
arkadaşlarım, bu kanun da Türkiye'nin ihtiya
cına cevap verecek nitelikte değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 'mizdeki 
toprak dâvası çok hayatî bir konudur. Bu ana 

dâvayı Sayın Hükümetin, Yüce Meclisimizin 
ciddiyetle ve müstaceliyetle ele almasında mut
lak zaruret vardır. Toprak Tevzi Komisyonla
rının girdiği ve 4753 saayılı Kanunun uygulan
dığı köylerde nisbeten vatandaşlar ferahlık 
duymaktadır. Ancak, Türkiye'de toprak tevzi 
komisyonunun faaliyet göstereceği saha na
mütenahi olduğu için, mevcut komisyonlar ih
tiyaca yeter vasıfta ve miktarda değildir. Bir 
taraftan bu çelişmeli kanunların verdiği sıkın
tıdan, bir taraftan komisyonlarımızın azlığından 
dolayı Türkiye şümul topraksız Türk köylüsü 
ve çiftçisi umduğunu bulamamakta, yıllar yı
lı muhtacolduğu toprağa kavuşamamanın has
retini çekmektedir. Bu sebeple, Sayın Hükü
metimizin bütün işlere tercihan toprak tevzi 
komisyonlarının, Türkiye'mize cevap verecek 
miktara çıkartılmasına gayret göstermesini 
hassaten istirham ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de mül
kiyet haklan artık mutlaka teminat altına alın
malıdır. Türkiye'deki toprak ihtilâflannın do
ğurduğu huzursuzluklar ayyuka çıkmıştır. Bu
gün birbirlerine mücavir, hudut komşusu olan 
köyler ve köylüler, birbirlerine komşu olan 
kan yalanlan ellerinde mavzer, sanki düşman 
avlarcasına, birbirlerinin kanlarını döfcmek-
teler. Bu kadar canlı hakikatler karşısında 
Yüce Meclisimizin ve Muhterem Htıkümetimi-
zin elelele, başbaşa vererek hepimizin ve bü
tün Türk Milletinin hasretini çektiği âdil, tat
bikatta gayet kolaylık verecek, ferahlık yara
tacak, toprak dâvasını nizama bağlıyacak bir 
kanunu mutlaka çıkartmalıyız. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, toprak refor
mu adı altında ileri sürdüğü ve bunu bir ka
nun tasansına bağladığı bu hayati konuda, 
hangi siyasi teşekkül olursak olalım, Türkiye'
nin hayatiyetiyle alâkalı, Türk Milletinin ka
deri ile alâkalı, millî istihsalâtımızın gelişme
si ile alâkalı olan bu dâvada, ittifak etmekliği-
miz zarureti vardır. Adı zirai reformmuş, yok 
toprak reformu imiş, her ne şekilde de olsa, ne 
olursa olsun değerli milletvekili arkadaşlanm 
bunu kanunlaştırmamızda mutlaka fayda var. 
Şu veya bu hizbin şu veya bu partinin taassubu 
altında bulunmadan bu hayati dâvayı, elele, 
başbaşa vererek memleketin hayrına, milletin 
hayrına mutlaka âcil olarak kanunlaştıralım 
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Biraz evvel Yüce Meclisiniz tatil kararı 
verdi. Aleyhinde söz istedim, mümkün olma
dı. Bütün bunları dile getirmek içindi değerli 
arkadaşlarım. Adalet Partisi Grup Başkanve-
kili arkadaşım çıktı, muhalefet partileri mil
letvekillerinin Meclise gelmediğini kınaJdı. Şim
di ben soruyorum Adalet Partisi Grup Başkan-
vekiline, sizin grupunuzdan kaç kişi var? 8 
kişi.. 

BAŞKAN — Sayın Onan, şimdi görüştü
ğümüz kanun çok iyi hatırlarsınız ki, Sayın Zi-
yaeddin İzerdem tarafından verilmiş bulunan 
Tapulama Kanununda değişiklik icrasını öngö 
ren bir kanundur. Bunun daha önceki tatil 
hakkındaki konuşmalarla ne alâkası var, rica 
©diyorum, kanun hakkında görüşünüz, 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Saym 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım; bu ve bu
na benzer hayati kanunların biran evvel kanun
laşması bakımından zamandan mutlaka fayda-
lanmaklığımızı arz için ifade ettim. 

BAŞKAN — Ama bu r.ckilde zamanı israf 
ediyoruz. Elimizde bir kanım teklifi var, onu 
görüşelim, halledelim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri; bugün köy hudutlarının ihtilâf 
konusu olduğu hakikati karşsımda, artık köy
lülerimizin kardeşçe birbirlerine kucaklarını 
açmaları, onların ahnek içinde yaşantılarının 
sağlanması işte bu kanunu çıkartmakhğımıza 
bağlıdır. Mera ihtilâfları bunun gibi, orman 
ihtilâfları bunun gibi. 

Hülâsa Türkiye'de toprak mülkiyeti halen 
bir nizama bağlanmış değildir. Bunları yola 
getirmek, bunları nizama bağlamak için de 
biraz evvel arz ettiğim hayati kanunun biran 
evvel Sayın Hükümetimiz tarafından Yüce Mec
lisimizin huzuruna getirmesinde zaruret var. 
Mesuliyet taşıyan insanlar olarak, bir millet
vekili olarak bunu istemek bizlerin hakkıdır. 
Onun için değerli Hükümetimizden bu kanunu 
biran evvel Yüce Meclise getirmesini rica «di
yorum. Yüce Meclise en iyi dileklerimi ve hür
metlerimi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Uzuner. Saym Uzuner 
lütfen bu kanun üzerinde konuşunuz. 

ALÎ KIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Yüce Meclisleri 
uzun süre işgal eden 766 sayılı Tapulama Ka

nunu vesilesi ile buralda uzun tartışmalar ya
pılmıştı. Mensubolduğum siyasi teşekkül bu 
kanunun aksak taraflarını belirtmiş, kamu oyu
na mal olmuş, basma intikal etmiş ve bu nok
sanlıklarından dolayı Sayın Devlet Başkanı ta
rafından da veto edilmişti. Buna rağmen, şah
si görüşüme göre, yine malûl hükümlerle kanun 
Meclisten çıkmıştır. Şimdi görüyoruz ki, bil
hassa burada tartışma konusu olan 33 ncü mad
de, geçici üçüncü madde gibi hükümler, şimdi 
yeni bir kanunla başka bir teşkilâta teşmil edil
mek suretiyle genişletilmek istenmektedir. 
Haddizatında değerli arkadaşımız, toprak mev
zuunda yürürlükteki kanunların uygulanmasın
daki çelişmeleri haklı olarak belirtmiş ve bu
na bir çare bulmak için bunu getirmiştir. Zahi
ren bu çok masumane ve yerinde bir tekliftir, 
ancak, 766 sayılı Tapulama Kanununun uygu
lamasını Tapu ve Kadstro Genel Müdürlüğü 
yürütmekte ve özel surette kurduğu teşkilâtla 
bunu yurt sathına teşmil etmektedir. Şimdi bu 
tapulama işini, tescil işini yapan teşkilâtın ya
nında ikinci plânda tapulama, 766 sayılı Ka
nuna göre, tatbikat yapıldıktan sonra tevziat 
işini yapacak olan ve 4753 sayılı Kanuna göre 
çiftçiyi topraklandırmayı hedef tutan uygula
ma yapılmak lâzımgelir. Esasen, Sayın Hü
kümetimiz ve ilgililer 766 sayılı Kanun çıktık
tan sonra derhal uygulamaya plânlı bir istika
met vermiş olsalardı bu ihtilâflar zannederim 
azalacaktı ve değerli arkadaşımız da böyle bir 
ihtiyaçla Yüce Meclisin karşısına gelmiyecekti. 

Şimdi, benim şahsi görüşüme göre böyle bir 
kanun kabul edildiği takdirde Türk çiftçisinin 
ve özellikle yeteri miktarda veya hiç toprağı 
olmıyan vatandaşlarımızın yeniden toprak sahi
bi olması güçleşecektir. Bunun tatbikatı da 
görülme" :tedir. Bu kanun burada müzakere 
edildiği zaman bendeniz konuşmak imkânını 
bulmuştum. Cenup bölgesinde Hazine adına 
tescil edilmiş olan arazilerin toprak tevzi ko 
misyonları marifetiyle Hazine adına tescil edil
miş olmasına rağmen vatandaşlara başka bir 
yoldan tescil edildiği ve Hazine adına tescil 
edildiği merkezden bilinen arazilerin büyük öl
çüde daraldığı bir vakıa olarak karşımıza çık
mıştır. Üzerinde ısrarla durmak istediğim, 766 
sayılı Kanunun tatbikatı yapılmadan Çiftçiyi 
topraklandırma Kanununun uygulanması yapıL 
manialıdır. Daha doğrusu 766 sayılı Kanunun 
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tatbikat gördüğü yerlerde Çiftçiyi topraklan
dırma Kanunu uygulanırsa esasen bu mesele 
kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

Şimdi, bu kanun teklifi ile zahiren bâzı ih-
\ tilâflar halledilecektir doğrudur. Fakat ben

den önce konuşan bâzı değerli arkadaşlarımın 
da belirttikleri gibi, Anayasamızın öngördüğü 
ve Türkiye'miz için büyük bir önem arz eder 
toprak dâvası, yeteri kadar toprağı olmıyan ve
ya hiç toprağı olmıyan vatandaşlarımızın top
rak sahibi olması çok daha güçleşecektir, bir 
İkincisi, Köy İşleri Bakanlığına bağlı Toprak 
ve İskân Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü arasımda vazife teda
hülleri doğacaktır. Nitekim, kanun burad? 
müzakere edildiği zaman Toprak ve iskân Ge
nel Müdürlüğü yetkilileri «Bizim mütalâamız 
alınmadan bu kanun hazırlanıyor, 33 ncü ve 
geçici 3 ncü madde yurt gerçeklerine aykırıdır 
fakat ne yazık ki bu kanun teklifi hazırlanır 
ken söz sahibi olması gereken bir teşekkül ola
rak, bizim görüşlerimize müracaat edilmemiş
tir» demişlerdi. Şimdi, Sayın Bakan arkadaşı
mızın bu konudaki görüşlerini bilmek durumu 
ile karşı karşıyayız. 

766 sayılı Kanun üzerinde uzun görüşmeler 
yapılmıştır, bu bir teşkilâta verilmiştir. Bu
nun bâzı maddelerinin uygulanmasını, ki tatbi
katta böyle olacaktır, zaten gerekçede de var. 
bir başka teşkilâta vermek zannederim ki fay
dalı bir tutum olmıyacâktır. Diğer taraftan 
Hazineye ait arazilerin daha süratle, daha isa
betsiz bir şekilde elden çıkmasına müncer ola
caktır. 

Gönül ister ki, Hazine arazileri gerçek ihti
yaç sahiplerine - ki bu, sayın iktidar mensup
larının «zirai reform» başlığı altında mütalâa 
ettikleri bir konudur- intikal sağlansın. Bu 
şekilde palyatif tedbirlerle tatbikattaki dâva
ları, esasen bir tatbikat hatasından doğan ih
tilâfları halletmenin mümkün olmadığına inan
maktayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. -
BAŞKAN — Sayın Hayri Başar buyurunuz. 
HALİL BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, çok muhterem arkadaşlarım; Sayın izer-
dem arkadaşımızın huzurunuza getirmiş olduğu 
kanun teklifi bugün Türkiye'de onbinlerce, 
belki daha fazla ailenin ıstıraplarına son vere-
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cek hakiki bir yaraya parmak basan bir mem
leket derdinin dâvası mahiyetindedir. 

Türkiye'de esasen, ekmeğini tarımdan alan 
ve büyük bir ekseriyeti küçük çiftçi olan top
rak sahiplerinin, evvelâ toprağına sahibolma-
3i, kredi alması, tohum alması gibi, toprağını 
İşletmesi bakımından çektiği ıstıraplar hudut
suzdur. Ve hele Tapulama ve Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun Toprak Tevzi komisyonla
rınca ayrı ayrı tatbikatı köylüye ıstırap ver-
nektedir. Bu ıstıraplara son verecek olan bu 
teklifin biran evvel kanunlaşması, hakikaten 
)üyük bir derde çare olacaktır. 

Biz burada bir adaletsizliği orta yerden kal-
lırırken, acaba ileride Hazinenin elinde arazi 
îalmıyacak ve toprak reformuna mâni olacak 
^ibi bir fikrin sahibi olacak durumda mıyız? 

Bu kanunun tatbikatı, tahmin ediyorum ki, 
livardaki Konya, Eskişehir, Kayseri, gibi vi
lâyetleri de göz önüne alırsak, bundan ıstırap 
-jeken daha ziyade, yüzde 80 i, 90 ı küçük çift
lilerdir. Adamın 21 - 22 dönüm arazisi vardır, 
20 dönümü kesilmiş, 1 dönümü Hazine adına 
tecsil edilmiştir. Hemen şurada Sivrihisar'ın 
5 - 10 tane köyünde zannediyorum, birkaç bin 
tane mahkemeye intikal etmiş dâva vardır ki 
nınlar 20 ilâ 30 arasındaki 10 dönüme inhisar 
eden arazilerin Hazineye tescil edilmesi gibi 
')ir haksızlığa dayanır. Buradaki araziler, Ege'
nin veya Çukurova'nın sulak veya taban ara
zisi değil, Orta - Anadolu'nun kıraç arazisidir, 
20 dönüm zilyedliğe hak tanımış, hattâ belki bir 
dönümü değil, 500 dönümü kesmiş binlerce dâva 
vardır. Eskişehir'in isimlerini sayabileceğim şu
radaki en yakın Sivrihisar'ın, zannederim 
20 - 22 köyünde bu tatbikat ile birçok köylü 
hem zarar görmüş, hem de mahkemelere düş
müş duraldadır. Hakikaten böyle bir yarayı, 
böyle bir adaletsizliği orta yerden kaldırmak 
Meclisin birinci görevlerinden olması gerekir. 

Bu kanunla, büyük çapta, büyük arazi sa
hiplerine Hazineden arazi vermek gibi bir du
rumun, tatbikatta ben büyük çapta olduğuna 
da kaani değilim. 

Burada bu adaletsizliği düzeltirsek, bende
niz görüyorum ki arkadaşların çoğu müspet, 
bu kanun tedvin edilecek, mevcut bir adaletsiz
liğe daha parmak basıp, onun da bu kanunla 
birlikte halledilmesini istirham edeceğim. 

583 — 



M. Meclisi B : 84 3 . 7 . 1988 O : 1 

766 sayılı Kanunun tatbikatından evvel Ta
pulama Kanunu toprak tevzi komisyonlarınca 
ıtajtbika başlandığı zaman, kanunda sayılan hak
lar tanınmış, zilyedlik hakkı var, 20 sene zilyed-
lik hakkı tanınmış. Esasen bir ihtilâf da yok. 
Eski kanuna göre, 20 dönümden fazlası meselâ 
10 dönümü alınmış. Bu 10 dönüm için, geçici 
3 ncü maddenin son fıkrası gereğince, bütün 
vatandaşlar mahkemeye gitmek gibi bir durum
la karşı karşıyadır. Madem ki, bir adaletsizliği, 
Toprak, tevzi ile Tapulama Kanunu arasındaki 
tatbikattan doğan bir adaletsizliği orta yerden 
kaldırırken, hiç olmazsa 766 isayılı Kanunun tat
bikatından evvel 20 dönümden fazla ve 100 dö
nümden az 'olan arazilere de parmak basılıp, bu 
kanunla 20 dönümden fazlası şahsın elinden 
alınmış, başka "bir şahsa verilmemiş ve halen 
Hazine uhdesinde ise, - ki (böylesi pek çoktur -
adamın kendisine verilsin. 'Bir ay evvel kanun 
çıkmış, bir ay evvelki ile bir ay sonraki tatbikat 
ayrı. Şimdi mahkemeye müracaat ediyor. Halen 
Hazine arazisi. Adama 3 dönüm, 5 dönüm kira 
ile verilmektedir, (tatbikatta pek çok vardır. 
Bunları da bu kanunla halledip, Hazine arazi
sine aidolan kısımları bu komisyonlar marife
tiyle, mahkemeye sevk etmeden - bir şahsa inti
kal etmiş veya ihtilaflı ise mahkemeye gidebi
lir - Hazine adına tescil edilmiş olanların bu 
şahıslar adına verilmesini, bu kanuna bir ek 
madde ilâve ederek, bir adaletsizliği daha önle
mek icabeder kanısındayım. Binlerce misali var
dır. Bunun için Ek madde 2 olarak şunu teklif 
ediyorum : 

«766 sayılı Kanunun- tatbikatından evvel, 
toprak tevzi ve tapulama komisyonlarınca Ha
zine adına tescil edilenlerden, 20 dönüm ile 100 
dönüm arasında ve halen Hazine uhdesinde bu
lunan arazilere de bu hükümler uygulanır.» 

Esasen, adamcağızın her türlü hakkını ta
nımışsınız, (bu arazi senin, demişsiniz, ama o 
günkü kanuna göre, 20 dönümünü kendisine tes
cil ediyorsunuz, 3 - 5 dönümünü elimden .alı
yorsunuz. Hazine adına kalmış, bir şahsa ve
rilmemiş veya başka bir şekilde tevzi edilmemiş, 
yeni bir ihtilâfa uğramamış ise bu arazilerin ken
dilerine verilmesi halinde binlerce kimseleri 
maihkeme kapılarında sürünmekten kurtarmış 
olacağımız kanısındayım. 

Bu ek maddeyi teklif ediyorum. Kabul eder
seniz, binlerce vatandaşı mahkemeye gitmekten 

kurtarmış ve esasen evvelce tes'bit edilmiş hak
larına kavuşturmuş olacağınız kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —.Sayın Devlet Bakanı Müftü-

oğlu, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-

OĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, saym ar
kadaşlarım; söz alışımın 'sebebi, bu mevzuda 
acaba sayın arkadaşlarımı biraz irşadedebilir 
de kendilerine meselenin esası hakkında mukni 
ifadelerde bulunabilir miyim gerekçesinden doğ
muştur. 

Durum şu : 
Halen, Türkiye'de kadastro faaliyeti göste

ren, 766 sayılı Tapulama Kanununa göre faali
yet icra eden kadastro ekipleri var. Bir de, 4753 
sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanununa göre, 
gerek vatandaşlara toprak tevzi eden ve gerek
se Hazineye ait toprakları tesbit eden toprak 
tevzi komisyonları var. Toprak tevzi komisyon
larının yapmış oldukları işlem, haddizatında 
kadastral bir faaliyettir. 

Şimdi ne 'oluyor? 4753 sayılı Kanuna göre, 
mahalline giden toprak tevzi komisyonu, yer 
yer şu durumlarla bizi karşı karşıya bırakıyor: 
Bir tarafta Medeni Kanunun 639 ncu maddesi 
ve bunun tadil edilmiş hükümleri var. Öbür ta
rafta, 766 sayılı Tapulama Kanunu var. 

Yüksek malûmları bulunduğu üaere, Tapu
lama Kanununda, şahit ve bilirkişi ile iktisa-
bedilebilecek olan arazi miktarı 100 dönüme çı
karılmış ve halen mer'i olan bir hüküm halinde 
tatbik edilmektedir. Buna mukabil, Medenî Ka
nunun 639 ncu maddesi ve bunun tadil edilen 
şekline göre, bu 10P dönüm 20 dönüm halinde
dir. 766 sayılı Tapulama Kanununda, «Bu kanu
nun hükümleri 4753 sayılı Kanunun tatbikatına 
da uygulanır.» diye bir hüküm olmamasından 
veya 4753 sayılı Kanunda, «Bu kanunun tatbi
katında 766 sayılı Kanunun Ihükümleri tatbik 
edilir.» diye bir ihüküm bulunmamasından dola
yı bir çok toprak tevzi komisyonlarının tatbi
katında ikili bir durum hâsıl 'oluyor. Kimisi, 
Medeni Kanunun '639 ncu maddesindeki hüküm
lere 'göre, kimisi de, Tapulama Kanunundaki 
hükümlere göre icrai faaliyet 'gösteriyor. Bina
enaleyh, bu ikili tatbikatın şu veya bu istika
mette kaldırılmasının, zannediyorum, muhterem 
parflömanter arkadaşlarımca da lüzumlu oldu-

| ğuna şu anda kaani olmaları icabeder. Ama bu. 
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nu, 766 sayılı Kanunun hükümlerini tatbik ede
rek kaldırmak isterler, ama Medeni Kanunun 
639 ncu maddesi hükümlerine göre, yeknesak bir 
hüviyete kavuşturmak isterler. Fakat, lüzumlu 
olan husus, her halükârda tatbikata bir vuzuh 
vermek ve 4753 sayılı Kanuna bir fıkra yahut 
bir madde ilâve etmektir. Birinci durum bu. 

ikinci durum ise muhterem arkadaşlarım, 
toprak tevzi komisyonu bir köye, yahut bir ma
halle gittiği zaman şu gerçekle karşı karşıya
dır : Birçok köylü vatandaşlarımız belki ecda
dından beri muayyen bir toprak parçasının zil-
liyedidir, burasını ekip biçmektedir. Hepinizin 
malûmu olduğu üzere Türkiye'de kadastro ve 
tapu meselesi büyük bir problemdir. Büyük bir 
arazi parçamız tapudan mahrumdur. Umumi
yetle hükümler zilyedlik çerçevesi içinde müta
lâa edilmektedir. 

îşte bu gibi ahvalde bir köylü ailesini düşü
nünüz; babasından, atasından kalmış, seksen 
dönüm, yüz dönüm arazisi var. Toprak tevzi ko
misyonu bu köye gidiyor ve orada Medeni Ka
nunun 639 ncu maddesindeki hükümlere göre, 
meseleyi 20 dönüm olarak mütalâa ediyor, o 
köylü ailesine yıllardan beri ekip biçtiği top
raklar üzerinde sadece 20 dönümlük bir kısmı 
tefrik ediyor ve bundan fazlasını «Devletindir» 
diye adıyor. Sonra da bunu, ya Devletin mülki
yetinde bırakıyor, veya o köyden başka bir va
tandaşa tevzi ediyor. 

Bu durumlarda karşılaşılan vakıa şu : Ecda
dından beri ekip biçtiği topraklar üzerinde, is
terseniz siz bu köylü vatandaşı, «Bu toprak Ha
zinenin olmuştur» diye buradan menediniz, is
terseniz biz bunu aldık, diğer bir köylü arka
daşa verdik deyiniz, bu gibi yerlerde, vatanda
şın toprağa olan bağı dolayısiyle, cinayetlere ka
dar varan ihtilâflara mâni olamazsınız muhte
rem arkadaşlar. Gerçek bu. 

Şimdi bu noktada bir şeyi ifade etmeye mec
burum. Grup Sözcüsü arkadaşlarımız çıktılar, 
dediler ki, «Hazinenin toprakları yağma edili
yor.» Yok böyle şey kardeşim. Bir taraftan 
«Toprak reformu» diyeceksiniz ve sarih olarak 
beyanda bulunacaksınız, diyeceksiniz ki, «Biz 
topraksız köylüye 500 dönüme kadar toprak ve
receğiz» ondan sonra geleceksiniz burada, biraz 
evvel söylediğim gerekçelere ve gerçeklere rağ
men, 100 dönüm toprağın köylü vatandaşa ve
rilmesini çok göreceksiniz, 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Çok gören 
kim? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Burada beyanda bulu
nan arkadaşlardır, muhterem arkadaşım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yanlış anla
mışsınız, bize bühtanda bulunuyorsunuz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Ben değilim. Zabıtlar 
meydanda. 

Bilmiyorum, eğer arkadaşlarımı şu konuda 
tenvir edebildiysem kendimi bahtiyar hissede
ceğim. Zihniyetlerini ve yahut fikirlerini de
ğiştirmiş olurlarsa ayrıca memnun olacağım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, Ada
let Partisi Grupu adına. 

Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV

CI (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; Konya Milletvekili Sayın Ziyaeddin 
izerdem'in, Tapulama Kanununun geçici üçün
cü maddesinde tadil yapılmasına dair kanun 
teklifi, konuşmacıları dinlediğimden, tam mâ-
nasiyle maksadının anlaşılamadığı kanaatini 
bende uyandırdığı için, biri usule mütaallik 
serd edilen fikre karşı, biri de esasa mütaallik 
olmak üzere, iki hususta mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Sayın Ali Rıza Uzuner çok haklı olarak, 
Toprak ve tskân Genel Müdürlüğü mensupla
rının kendisine bildirdiğine göre bir beyanda 
bulundular. Tapulama kanunu tasarısı, vazi
feli ve tatbikatçı olmalarına rağmen kendi mü
talâaları alınmadan getirilmiş. 

Çok değerli arkadaşlarım, Hükümet tasarı
ları bütün bakanlıkların mütalâları alındıktan 
sonra, özellikle Toprak ve tskân Genel Müdür
lüğü de bağlı bulunduğu bakanlığa mütalâası
nı verdikten sonra, o Bakanın da imzası ile 
Meclise gelmiştir. Ama belki Sayın Uzuner'e 
beyanda bulunan vazifeli arkadaşımız ya yet
kili mevkide bulunmuyor veya o kanunun hak
kında mütalâa verildiği zamanda o mevkide 
bulunmuyor idi, böylece bilmemezlikten mü
tevellit bir beyanda bulunmuştur. Bu, kanun 
tasarısıdır. Bütün bakanların imzası vardır, bü
tün bakanlıkların mütalâası alınmıştır. 
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ikinci husus esas hakkında olacaktır. De
ğerli arkadaşlarım; 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu gereğince, toprak tevzi ko
misyonları, kanunun ve bu kanunun tatbikatı
na dair yönetmeliğin hükümlerine uyarak nere
de varsa Hazine arazisini tesbit ve Hazine adı
na tescil eder. Sonra da yine bu kanunun hü
kümlerine uygun olarak dağıtım yapılır. Bilâ-
hara çıkarılmış bulunan Tapulama Kanunu ile 
100 dekara kadar arazilerde zilyedlik hakkı 
tanınmıştır. 4753 sayılı Kanunda ise 20 deka
ra kadar tanınmıştır. 

Tatbikatta şöyle olmaktadır : Bir köyün 
hudutları içerisinde bulunan veya iki komşu 
köyün hudutları içerisinde bulunan Hazine ara
zilerinden bir kısmı 766 sayılı Tapulama Ka
nununun meriyete girmesinden önce tesbit edil
miş ve Hazine adına tescil edilmiş; bu muame
le sırasında 20 dekara kadar arazilerin zil-
yedlıerine hakkı tfanınmış. Bu arazilerden bir 
kısmı ta 766 sayılı Tapulama Kanunu meriyete 
girdikten sonra bu muameleye tabi tutulmuş, 
o zaman da 100 dekara kadar zilyedlik hakkı 
tanınmış. 

Şimdi, aynı köyün veya komşu iki köyün 
arazilerinden bir kısmında 20 dekar araziye 
zilyedlik hakkı tanıyorsunuz, bir kısmında 
100 dekara kadar zilyedlik hakkı tanıyorsunuz. 
Haksızlık, adaletsizlik, ihtilâf, itiraz bu nok
tada doğmaktadır. Doğan bu ihtilâfı, bu haksız
lığı gidermek için sayın arkadaşımız bir ka
nun teklifi getirmiştir. 

E, bununla ne yapılacak? Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa göre toprak tevzi komis
yonları o mahalle gittikleri zaman 100 dekara 
kadar arazide zilyedlik hakkı tanıyacak diye 
Hazine arazisi eskiden beri her ne suretle ve 
sebeple olursa olsun zilyedinde bulundurduğu 
araziyi o zata bırakmıyacak. Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununda sulak arazide, kıraç 
arazide normlar tesbit edilmiştir. Eğer bu nor
mun hudutları içinde ise bu zilyedlikten dolayı 
zilyedine tahsis edilecek, onun adına tapuya 
tescil edilecek. Eğer normun dışında ise zaten 
yapıhnıyacak. Binaenaleyh 20 dekardan fazla, 
100 dekara kadar arazinin zilyedliğine hak 
tanınması suretiyle Hazine arazisi azalacak, 
topraksız veya yeteri derecede toprağı bulun-
mıyan çiftçilere verilecek toprak miktarı aza

lacak; böyle bir §ey bahis konusu değildir. 
Çünkü norma göre o çiftçi, çiftlikle iştigal 
ediyor ise, arazinin üzerinde fiilen çalışıyor ise 
o normun hudutları içindeki araziyi alacak. 
Fazlası var ise, zaten fazlası ondan başka diğer 
şahıslardan, evvelâ o köyde oturan, çiftçilikle 
iştigal edenden hiç toprağı olmıyana, sonra 
yeteri derecede toprağı olmıyana ve bunlardan 
artan kısım olursa en yakın köylerden başla
mak üzere diğer çiftçilerden yine hiç toprağı 
olmıyanlara veya yeteri derecede toprağı bu-
lunmıyanlara tevzi edilecektir. 

Binaenaleyh meselenin tatbikatında, ne 
topraksız köylülere verilmesi lâzımgelen toprak, 
Hazine adına tescil edilmesi gerekirken toprak 
sahiplerine verilmek ,suretiyle Hazine arazileri 
azalmakta, ne de böylece toprağa muhtaç kişi
lere verilecek toprak miktarının azalması gibi 
bir netice doğmaktadır. Bu sebepten 4753 sa
yılı Kanunun tatbikatı da bu neticeyi sağlamak
tadır. 

Tekraren arz ediyorum; norm hudutları 
içinde kalmak şartiyle sağlamaktadır. Bu ba
kımdan hiçbir kayıp, hiçbir haksızlık olmamak
tadır. 

Sayın Başar'in ek ikinci made olarak tek
lifini kanaatimizce haşiv telâkki etmekteyiz. 
20 dekar ile 100 dekar arasında kalan ve baş
kalarına tahsisi, tescili yapılmamış olup halen 
Hazine adına bulunan arazilerin aslında zil-
yedleri norm hudutları içerisinde toprak sahi
bi değil iseler, normlardan fazla toprak sahibi 
değil iseler, zaten oraya toprak tevzi komisyo
nu gittiği zaman bu tatbikatı yapacaktır. 

Binaenaleyh o maddenin de, eğer normla
rın üstünde ise, zaten alamıyacaktır, ilâvesi 
kanaatimizce metne haşiv getirecektir, lüzum
suzdur. 

Saygı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, önerge
yi okutuyorum. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhine söz 
istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Orhan Dengiz 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Diler. 

Buyurun. 
Sırada; grup adına Sayın Diler, grup adına 

Sayın Tarık Ziya Ekinci ve şahısları adına da 
Sayın Abdülbâri Akdoğan, Sayın Ziyaeddin 
tzerdem, Saym Mahmut Bozdoğan kayıtlıdır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına 
ben de söz almıştım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu tasarıyı Sayın tzer
dem'in ıgetirmesinden dolayı kendisine teşekkür 
ederim. 

Hakikaten bir ihtiyacı karşılamaktadır. 
Esas bakımından 706 sayılı Kanunun hüküm
leriyle 4753 sayılı Kanunun birbirine mübayin 
olan hükümlerini telif etmiştir. Tatbikatta 
büyük aksaklıklar meydana gelmektedir. Ben 
bunu zaman zaman Yüce Mecliste müdafaa et
mişimdir. Fakat bir türlü tatbikatta bir birlik 
sağlama imkânını bulamamışımdır. Buraya ge
len Devlet bakanları, Köy İşleri Bakanı tatbi
katlarını birleştireceklerini vadetmisler, fakat 
maalesef bu birbirine mübayin tasarruflar ol
muştur, vatandaşlar da bundan dolayı çok sız
lanmalardır. 

Esas yönü itibariyle getirilmiş olan kanun 
tasarısı 4753 sayılı Kanunun tatbikatiyle 766 
sayılı Kanunun tatbikatı arasındaki aykırılık
ları gidermektedir. Ancak usul yönünden yine 
en büyük aksaklığı gidermek imkânından mah
rumdur. Bir vilâyetin huduttaş iki köyü ara
sında başka başka adaletler cari olmaktadır 
ve adaletin hududunu bir dağ, bir dere çiz
mektedir. Köylüler bundan dolayı Hükümete 
karşı itimatlarını kaybetmektedirler. Zira bi
rinde hak diye tesbit edilen şeye bir temyiz, 
bir itiraz, mahkemeye gidip kendi hakkını ara
mak imkânı mevcutken birinde bu hakka ka-
vuşamamaktadır. Yani 4753 sayılı... 

BAŞKAN — Sayın Diler, yeterlik önerge
si aleyhinde beyanda bulununuz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu hususlar aydınlanmadığı için yeterlik öner
gesi kabul edilmemesi lâzımdır. Eğer yeterlik 
önergesi kabul edilirse bütün bu hususlar ay
dınlanma imkânından mahrum kalacaktır, 
nun için arz ediyorum. 

Usul yönünden 4753 sayılı Kanunu tatbik 
eden toprak tevzi komisyonları her hangi bir 
köye gittikleri zaman, gerek tesbit işlemleri, 
gerek tevzi keyfiyeti tamamen mahkemelerin 
hududunun haricindedir. Ben hâkimlik yap
mış bir arkadaşınızım. Toprak tevzi komisyon
ları köye gidip her hangi bir şekilde bir va
tandaş için toprak tesbit edip, tevzi ettikleri 
zaman, başka bir vatandaşın hakkı bunda 
kaybolunca mahkemeye başvurmak imkânından 
mahrum kalmaktadır ve dolayısiyle toprak tevzi 
komisyonlarının umumiyet itibariyle girdikle
ri köylerde yüzde 99 kavga olmakta, vatan
daşlar birbirlerinin gırtlağına sarılmakta, yüz
de 99 o köy bir ölü vermektedir. 

İşte esasen bu bir kangren vaziyetine gel
miştir. Ben bunu Yüce Meclise bir hâkim ola
rak, senelerce bu işlerle meşgul olduğum için, 
bakanlardan istirham etmişim; toprak tevzi 
komisyonları bir yere gitmeden ilk defa ka
dastro ekipleri gitsinler. Kadastro ekipleri 
Hazinenin, ormanın, köy hükmi şahsiyetinin 
arazisini tesbit etsinler. Hazinenin arazisi tes
bit edildikten sonra Hazinenin arazisi ve diğer 
4753 sayılı Kanunun hükümlerine göre - ki bu 
8 nci maddede tesbit edilmiştir - 8 nci madde ge
reğince tesbit edilen araziler muhtaç bulunan 
çiftçilere dağıtılsın, demiştir. 

Fakat maalesef tatbikat birleşememiştir. 
Yine buraya gensoru mevzuu olan meseleler ve 
yahut da genel görüşme mevzuu olan hâdise
ler Yüce Meclise intikal etmiş, vatandaş bu 
şeyden dolayı son derece müştekidir. Sayın 
arkadaşımız bu teklifi getirmiştir, şayet ye
terlik önergesi kabul edilmemiş olursa, usul 
yönünden de bu hususları gidermek babında bir 
imkâna kavuşacağız ve usul yönünde diyeceğiz 
ki : Toprak tevzi komisyonları her hangi bir 
şekilde bir köye girmeden evvel kadastro gir
melidir. Kadastrosu bittikten sonra köye ko
misyon girmelidir. 

Bu hüküm ortaya konulursa sizi temin ede
rim ki, bugün memleket sathında meydana 
gelmiş olan hukuk ve ceza dâvalarının büyük 
bir kısmı halledilmiş olacaktır. Onun için lü
tuf buyurun önergeyi kabul etmeyin, bu hu
sus da yer alsın. 

Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza nu-
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifi vardır, ivedilik 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve edil
miştir. 

Ek madde — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 13 ncü maddesinin uygulanmasında, 766 
sayılı Tapulama Kanununun, mülkiyet hakkı
nın teşbitindeki esaslara ilişkin 33, 37, 42 ve 
43 ncü maddelerinin kayıt malikleri ve zilyed-
ler hakkındaki hükümlerine uyulur. 

Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi ola
rak belirtilen ve Hazine adına tescil edilmiş 
olan yerlerde, şartları mevcut ise 766 sayılı 
Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi 
uygulanır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyenler?. 

Sayın Abdülbâri Akdoğan, buyurun. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 1 nci mad
de üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, birinci madde iki ka
nundan bahsetmektedir. Birisi 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu, diğeri 766 sayılı 
Tapulama Kanunudur. Bu maddenin getirili
şinin, konuluşunun yegâne esbabı mucibesi, ge
rekçesi memleket içerisinde çeşitli vesilelerle, 
bir taraftan kadastro giren bir köyde veya her
hangi bir mahalde başka bir kanunun tatbik 
edilmesi, diğer taraftan 4753 sayılı Kanunla 
ibaşka mahalde bu kanunun tatbik edilmesi yö
nünden aykırılğı ortadan kaldırmak mak
sadiyle bu birinci madde bahsedilen mahzurla
rı izale yönünden birinci madde getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 766 sayılı Tapulama 
Kanunu 28 . 6 . 1966 tarihinde kabul edildik

ten sonra bir köye kadastro ölçüsünü yapmaya 
gitmiş olan ilgili elemanlar, takdir buyurursu
nuz bu vilâyete girdiği zaman bir komisyon as
gari üç sene ile beş sene arasında ölçü yapmak
tadır. Bu bakımdan teknik olarak bir arazinin 
tapulanma keyfiyetinin bir esasa bağlanabil
mesi için kadastral bir ölçüden geçmesi icabe-
der. 

Kaldı ki 4753 sayılı Kanun bu 766 sayılı Ka
nuna .at ve aksi bir yönde, ancak vatandaşa 
20 dönümlük bir arazi bırakmak keyfiyetini 
bünyesinde toplamaktadır. İşte bu haksızlığın, 
bu adaletsizliğin önüne geçmek için 4753 sayılı 
Kanunla, 766 sayılı Tapulama Kanununu bir
birine intibak ettirmek ve bir muvazene temin 
etmek maksadiyle bu 1 nci maddeyi Konya Mil
letvekili Sayın Ziyaeddin izerdem arkadaşı
mız koymuş bulunmaktadır. 

Bu maddenin getirilmesiyle, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bâzı adaletsizlikleri orta
dan kaldırmak, mahkemeleri meşgul eden hâ
diseleri ortadan kaldırmak, komşu köylerde 
farklı muameleden ötürü vatandaşın hepsine 
tatbik edilen muamelenin farksız olduğunu tes-
bit etmekle de millî 'birliği, beraberliği, temin 
etmek mümkün olacaktır. Bilhassa bu yönüy
le bu maddeyi getirmiş olan arkadaşımıza 
tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. 

Bu 1 nci maddede bahsettiği 13 ncü madde: 
Mahkemelerde görüşülmekte olan gayrimen
kul dâvalarının görüşülmesi mevzuunu bünye
sinde toplamaktadır. 32 nci madde; Gayrimen
kul Tapuda kayitlı ise kaydın, sahibi adına 
yapılmasını öngörmektedir. 33 ncü madde; Ta
pusuz gayrimenkuller en az yirmi senelik zil-
yete sahip ise, yüzdönümü adına kaydolunur, 
şartlarını getirmektedir. 

işte bu yönleri ile 34 ncü madde taksim 
halini, 35 nci madde, umumun istifadesine mah
sus köy ortamlarını, bunlar gibi, ihya, hazine 
adına te^bit, muhdesat, kayıt ve belgelerin kap
samını teslbit, miktar fazlasmını ifrazı ve saire 
gibi hükümlerini 4753 sayılı Kanunun bünyesi
ne sokmak maksadiyle bu 1 nci madde getiril
miş bulunmaktadır. Bu bakımdan bir zıddiyeti, 
4753 sayılı Kanunun bünyesine ginmiyen bir 
zıddiyeti ve 766 sayılı Kanuna aykırı olan bir 
zıddiyeti ortadan kaldırmak maksadiyle, ge
tirildiği için yerinde mütalâa edilmesi gerekir 
kanısındayım. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Ntfıat Diler, 1 nci mad
de üzerinde Y. T. P. Grupu adına. 

Buyurunuz efendim, 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Toprak Tevzi komisyonları bir köye gittiği 
zaman araziyi tesbit etmektedir. Tesbit ettik
ten sonra rnühtaç çiftçilere tevzi etmektedir. 
Gerek tesbit ve gerekse tevzi sırasında birta
kım hukukî tasarruflarda bulunmaktadır ve 
dolayısiyle de ihtilâflar ortaya çıkmaktadır. 
Bu ihtilâfın hallinde, kesin birtakım tasar
ruflara giriştiği için, hakkı kaybolan kimse, 
Toprak Tevzi komisyonlarının haklarını kay
bediş tasarruflarının aleyhine her hangi bir 
şekilde kazai mercilere başvurmak imkânından 
mahrum kalmaktadır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, bir köylü
nün toprağı onun çoluk çocuğunun hayatı ile 
ilgilidir. Bu kadar mühim bir meselede vatan
daşa kazai murakabe, kazai yoldan hakkını 
arama imkânını vermek mecburiyeti vardır. 
Halbuki Toprak Tevzi komisyonları bir köye 
gidince tesbiti yapmakta, her hangi bir şekil
de bir vatandaş mahkemeye başvurup, bu hak
sızlık olmuştur, benim tapulu mülkümü Top
rak Tevzi Komisyonu hazinenin arazisidir diye 
falan kişiye dağıtmıştır veya hazine adına tes
bit etmiştir, şeklinde iddiada bulunduğu vakit 
Toprak Tevzi komisyonları bunu dinleimemek-
te, vatandaş da umumiyet itibariyle idari yol
dan meselesini halletme yolunu aramaktadır. 
Halbuki idari merciler de bu hususta gerekli 
şekilde mutmain bir karar verememekte, bu 
'sebepten dolayı hakların kaybolmasına ve doğ
rudan doğruya hakkı kaybolan vatandaş bizzat 
ihkakı hak yoluna başvurmakta, onun netice
sinde de vahim bâzı katil hâdiselerinin meyda
na gelmesine sebebolmaktadır. 

işte bu durumun önüne geçmek için, Top
rak Tevzi komisyonlarının her hangi bir şe
kilde tesbit veya tevzi işine girişmeden evvel, 
kadastro ekiplerinin bir köye girip o köyün 
kadastrosunu yaptıktan, Hazinenin arazisini 
açık bir şekilde tesbit ettikten sonra, Taprok 
Tevzi komisyonlarının gidip muhtaç çiftçilere, 
tesbit edilmiş olan Hazine arazisini dağıtması 
balıis mevzuudur. Esasen bütün ihtilâflar tat

bikatın bu şekilde olmamasından ileri gelmekte
dir. 

Ben hâkimlik yapmış bir arkadaşınız sıfa-
tiyle, birkaç defa bu sözü söylüyorum; söyle
mekteyim,. Çünkü bunun ıstıraplarını Türk va
tandaşının, sinesinde müşahede etmiş bir 
kimseyim. Ağır ceza dâvalarını, hukuk 
dâvalarının büyük bir kısmı bu se
bepten neşet etmektedir. Köylüler bir
birinin aleyhine, düşman vaziyetine gelmekte
dir. 

ilk defa bir vatandaşa bu yolda bir hak ta
nımak bahis mevzuudur. Vatandaşın toprağı
nın elinden alınması bahis mevzuu olunca, va
tandaş kazai mercilere müracaat edip kendi 
hakkını aramalıdır. 

Diyeceksiniz ki; 4753 sayılı Kanun da bu
na imkân vermiştir. Sevgili arkadaşlarım, evet, 
4753 sayılı Kanun gereğince tesbit ve tevzi 
edilmiş olan bir gayrimenkulun eğer mâliki 
tapu sahibi ise, tutup Hazine ve her hangi 
bir kimsenin lehine toprak tevzi edilmişse, 
onu hasım göstermek suretiyle dâva açmakta
dır. Dâva açınca günlerce, senelerce mahkeme 
kapılarına gidip, iptal dâvasını açıp, onun ne
ticesinde kendi hakkını isthisal etmekte veya-
hutta bu iş çok zor olduğu için, kendi bak
lanı aramaktan vazgeçmektedir. îşte bu du
rumların önüne geçmek için sizlerden istir
ham ediyorum; bu bir kangren mesele haline 
gelmiştir. Kadastro bir köye girmeden evvel 
toprak tevzi komisyonları girmesin. 

Ben, ek 10 ncu maddeye bir fıkra eklenme
sini talebettim. Şayet bu fıkra kabul edilirse, 
toprak tevzi komisyonları ancak kadastro 
ekipleri girip, kadastro yoliyle Hazine ve 
hususi şahısların, ormanın, köy hükmi şahsi
yetinin arazilerini tesbit ettikten sonra Hazine 
arazisini rahatlıkla muhtaç çiftçilere dağıtma 
imkânını bulacaktır ve dolayısiyle sizlerin de 
vicdanlarınızı sızlatan birtakım katil hâdise
lerine imkân olmayacaktır. Gerek adlî, gerek 
idari merciler de bundan dolayı bir müşkü
lâtla karşı - [karşıya kalmıyacaktır. Kabul et
menizi istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ziya îzerdem. 
Buyurunuz efendim. 
M. ZÎYAEDDDÎN ÎZERDEM (Konya) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4753 
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sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
tatbikatında, anakanun olan ve toprak rejimi 
ile ilgili bulunan Tapulama Kanunu arasın
daki tatbikatın aykırılıklarını gidermek ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Devletinin 
hudutları içerisinde ayrı mahallerde faaliyet 
gören komisyonların yaptıkları faaliyetleri bir 
ahenk içerisinde adaletli olarak çalışmalarını 
sağlamak amaciyle bu kanun teklifini yüksek 
huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Bu suretle, faaliyette bulunan Çiftçiyi Top
raklandırma Komisyonu da, tapulama komis
yonları gibi, 766 sayılı Tapulama Kanununun 
mülkiyet ve zilyedlik haklarını tesbit eden hü
kümlerine uymak suretiyle muamele yapacaklar
dır. Halen ihtilâfh olan birçok araziler vardır; 
Tapulama Kanununun meriyetinden evvel 20 de
kar hesabedilmek suretiyle fazlası Hazine adı
na tesbit edilmiş ve bunların bir kısmı mahke
melere intikal etmiş ve bir kısmı da henüz tevzi 
edilmemiş bulunmaktadır. Bu kanunla bu ihti
lâflar da halledilecek ve birçok vatandaşlarımız 
huzura kavuşacaktır. 

Bir teklifim var; Bütçe Plân Komisyonu 
tetkikatını, Tarım Komisyonunun değişikliği 
üzerinde yapmış ve aynen Tarım Komisyonu 
metinlerini kabul etmiş bulunmaktadır. Tarım 
Komisyonunun birinci maddesinin son fıkrasın
da: «Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi 
olarak belirtilen ve Hazine adına tescil edilmiş 
olan yerlerde, şartları mevcut ise 766 sayılı Ta
pulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi uy
gulanır» denilmektedir. Geçici 3 ncü madde 
aynen şu hükmü ihtiva etmektedir. «5602 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin (d) fıkrasının 
değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı Kanun 
gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tesbit 
dâvalarında zilyedliğe mütedair diğer şartlar 
mevcudolduğu halde vergi kaydı bulunmadığın
dan tamamı Hazineye mâledilen gayrimenkulle-
rin 100 dönüm kadar olan kısmı, 100 dönüm 
dâhil, bu kanunun 33 ncü maddesi hükmüne gö
re tahassül eden iktisap şartlarına istinaden zil-
yedleri adına tesbit ve tescil olunur. 

Yukardaki madde hükmü bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetin
den çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis 
edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 
İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva 

I hakkı bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
itibaren 10 sene geçmekle düşer.» 

Bu muvakkat madde, Tapulama Kanununa 
göre tapu ve kadastro heyetlerince yapılan mu
amelelerde tatbik edilmekte ve vatandaşlar 
20 dekardan fazlası Hazineye kaydedilen mülk
lerini tekrar bu kanuna, hükme müsteniden 
dâva açmak suretiyle iktisabetmektedirler. Hal
buki, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda bu 
hüküm tatbik edilmemektedir ve bu suretle de 
büyük bir haksızlık olmaktadır. Bu hükmün 
tatbiki için bu son fıkranın ve tatbikatta daha 
vuzuh peyda etmek ve böyle yanlışlıkla Hazine 
adına yani Tapulama Kanunu hükümlerine uy-
mıyarak Hazine adına tesbit edilmiş toprakların 
tevzi dışı bırakılması gerektiğini izah eden Ada
let Komisyonunun geçici 4 ncü madde olarak 
aldığı hüküm fıkrasının bu fıkra yerine getiril
mesini talebetmekteyim. O fıkra da şu şekil
dedir : 

«Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi ola
rak belirtilen ve Hazine adına tescil edilmiş 
bulunan yerler, şartları mevcut ise 766 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca zilyed-

J leri adına tescil edilmek üzere dağıtım dışı bıra
kılır.» Bu suretle mahkemelerde olan ihtilâflar 
ve halen tevzi edilmemiş arazideki ihtilâflar ra
hatlıkla halledilmiş olacaktır. Bu teklifimin de 
kabulünü istirham ederim. 

Hürmetler. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Ekinci. 

Buyurun. 
T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNCİ (Diyarbakır) — Muhterem arkadaş
larım; 4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin esası birinci mad
deden ibarettir. Zaten mütaakip ikinci ve üçün
cü maddeleri tamamen yürürlük ve uygulama 
maddeleridir. O halde mesele birinci maddede 
temerküz etmektedir. * 

Şimdi, kanunun ruhu, yani birinci maddenin 
esasları hakkındaki görüşlerimizi beyan eder-

I ken, beyanlarımızdan neyi kasdettiğimizin an-
I laşılmış olması ve aynı dili kullanmamız ikti

za eder. 
Sayın Devlet Bakanı Müftüoğlu'nun konuş-

malariyle, beyanlariyle bizim beyanlarımız ara-
I smda bir intibak olmadı. Kendileri îma yolu ile 
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bizim âdeta, topraksız köylünün 100 dönüm gibi 
bir toprağa kavuşturulması hususunda bir arzu 
taşıdığımızı, toprak reformunu arzu ettiğimiz 
halde, topraksız bir köylünün bu kanun yolu 
ile 100 dönümlük bir toprağa kavuşmasını arzu 
etmediğimiz gibi bir beyanda bulundular ve bi
zim adetâ bir çelişme içinde olduğumuzu ifade 
etmek istediler. 

Şimdi, evvelâ bu kürsüden bu kanunun bi
rinci maddesi üzerinde fikir beyan ederken bu 
kanunun hangi şartlar içinde uygulanacağını dü
şünmek ve ona göre mütalâa beyan etmek ge
rekir, kanısındayım. Sadece bildiğimiz bir köy
de, o köyde küçük arazi müllriyeti vardır, bü
yük arazi mülkiyeti yoktur. Herkesin elinde 
20 - 30 dönüm, âzami 100 dönüm toprak var
dır. Bu kabil ihtilâfların halli için, böyle bir 
kanun maddesi uygun olur, tarzındaki düşün
ce başkadır; bir de Türkiye'de büyük arazi mül
kiyetinin bulunmuş olduğu köylerdeki problem
ler ayrıdır. O halde kendi çevremizde bildiği
miz, tanıdığımız bir köydeki bir meseleyi bü
tün Türkiye'deki meselelermiş gibi ortaya atar
sak bundan yanlış sonuçlar çıkar ve bu yanlış 
sonuçlar da bir başka arkadaşımızın beyanları
nı ya tahrif etmek veyahut da bilmeden beyan
ları içinde çelişme çıkarmak gibi bir sonuç do
ğurur. Halbuki bu kanun öütün Türkiye'de tat
bik edilecektir, yalnız Konya'nın falan köyünde 
değil, yalnız Eskişehir'in falan köylinde değil, 
bütün Türkiye'de tatbik edilecektir. O halde 
büyük arazi sahiplerinin bulunduğu köylerde 
de uygulanacaktır ve bu uygulanırken elbette 
elinde geniş arazisi bulunan kuvvet sahibi ve 
kuvvet dengesini kendi lehine kullanabilme im
kânlarına sahibolan toprak sahipleri bu kanunun 
getirdiği imkânlardan diğer topraksız köylülere 
nazaran daha çok yararlanacaklardır. Bu bir 
vakıadır; bu vakıayı inkâr edemeyiz. 

Şimdi, 4753 sayılı Kanun ne getirir, tatbika
tı nedir? Bu kanun uygulandığı zaman Hazine 
adına tescil edilen topraklar, topraksız köylüye 
dağıtılır veyahut icara verilir. Artık, o şerait 
içindeki o bölgenin özelliklerine göre, Hazine
nin vereceği karara göre ya icara verilir veya
hut da topraksız köylüye dağıtılır. Peki; bu 
yeni getirilmiş olan teklif neyi yapacaktır? Ye
ni getirilen teklife göre Hazine arazisini tesbit 
etmek için bir köye girmiş olan Toprak Komis
yonu Hazine adına tescil etmiş olur. Hazine 

adına bulmuş olduğu toprakları tescil ederken, 
oradan bir vatandaş çıkacak; «Senin tesbit et
miş olduğun bu topraklar içinde 100 dönümlük 
falan tarla benimdir,» diyecek, iki tane şahit 
gösterecek ve zahmetsiz, külfetsiz orada tescil 
ettirecektir. Eğer, bu vatandaşın ekonomik gü
cü fazla ise, eğer kuvvet dengesi onun lehine 
ise, geniş toprakları varsa, getireceği iki tane şa
hide rahatlıkla hiç de kendisi zilyed olmadığı 
halde zilyedim dedirtmek suretiyle kolaylıkla 
kendi adına tescil ettirebilecektir ve işte burada 
Hazineye aidolan topraklar, topraksız köylüye 
verilmesi lâzımgelen topraklar, fıkara köylüye 
verilmesi lâzımgelen topraklar, bir büyük top
rak sahibinin eline geçecektir ve bunun tatbika
tı da vardır, tatbikatını daha çok da göreceğiz. 
O halde efendim, bâzı hatip arkadaşlarımız gel
diler buradan dediler ki; eh biz toprak reformu
na taraftarız, ama topraksız köylünün 100 dö
nümlük toprağa kavuşmasına taraftar değiliz, 
gibi bir beyanda bulundular. Bu beyanlar ara
sında çelişme vardır gibi bir iddia, geçerli bir 
iddia değildir. 

Sonra muhterem arkadaşlar; bu 4753 sayılı 
Kanuna ilâve edilmek istenen madde ile 766 sa
yılı Kanunun uygulamasından farklı bir imkân 
getirilmiştir. Nedir 766 sayılı Kanunun uygu
lanmasına ilişkin tatbikat ve bu tatbikata iliş
kin hususlar? Elinizde mâliki bulunduğunuz, 
zilyedi bulunduğunuz bir arazi vardır, 20 sene
dir bilâniza kullanmaktasınız; bâzı belgeleriniz 
de vardır. Kadastro mahkemesine müracaat ede
ceksiniz, belgelerinizi ibraz edeceksiniz, şahitle
rinizi dinleteceksiniz ve adınıza tescil ettirecek
siniz. Bu ne oluyor? Burada komisyon gidiyor 
köye; komisyonun huzuruna çıkıyorsunuz, hiç 
zahmetsiz, külfetsiz, iki kiş'.yi götürüyorsunuz 
veyahut varsa belge ibraz ediyorsunuz, kendi 
adınıza tescil ettiriyorsunuz. Bitti; hiç zahme
ti, külfeti yok. Görüyorsunuz ki, bu getirilmiş 
olan ıkanun teklifi ile 776 sayılı Kanunun im
kânlarının ve tatbikatının daha ötesinde bâzı 
yenilikler getirilmiştir ve bu yenilikler eğer 
gerçekten küçük mülkiyet sahibi, elinde çok az 
toprağı olan, geçinme imkânı olmıyan ve o köy
deki bütün vatandaşlar aşağı - yukarı küçük 
mülkiyet sahibi ise orada iyi sonuç verecektir, 
ama durum böyle değilse büyük toprak sahip
lerinin hâkimiyetinin fazla olduğu ve onun ya
nında küçük toprak sahiplerinin çok az olduğu 

— 591 — 



M. Meclisi B : 84 3 . 7 . 1988 O : 1 

köylerde bu uygulama topraksız fakir köylü
nün aleyhine olacaktır ve Hazine arazilerinin 
bu kanunun getirdiği imkânlarla; mahkemeye 
dahi gitmeden, bir dilekçe verme lüzumunu dahi 
hissetmeden, rahatlıkla komisyon huzurunda 
kendi adlarına tescil etmelerine imkân verecek
tir. Bu itibarla daha büyük bir adaletsizlik ge
tirdiğini iddia ediyoruz ve kanunun tümünün 
aleyhinde olduğumuz gibi, bu maddenin de aley
hinde oy vereceğimizi arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 
Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (SaJkarya) — Değerli arkadaşlarım; Sa
yın Ekinci'nin bu kanun münasebetiyle ifade 
ettiği hususlarla, bu kanunun istihdaf ettiği 
maksat arasında hiçbir münasebet yok, hiçbir 
münasebet bulmak mümkün değil. Arkadaşı
mız; toprak tevzi komisyonları marifetiyle bu 
kanunla getirilen imkânlar; toprak tevzi ko
misyonlarına verildiği takdirde işte, kuvvet den
gesi, gibi birtakım özel tabirler kullanarak, 
bâzı şahısların bu kanundan istifade ederek, 
topraklara el koyacağı iddiasında bulundular. 
Değerli arkadaşlarım, aslında bu kanunla arka-
dşımızm söyledikleri arasında hiçjbir münasebet 
yoktur. Mevcut 766 sayılı Kanunla getirilen 
imkânları toprak tevzi komisyonlarına tanı
maktan ibarettir. Toprak tevzi komisyonlarına, 
toprak tevzi komisyonlarının kararlarına itiraz 
vâki olduğu zaman, arkadaşımızın iddiası hilâ
fına, nasıl kadastronun tesbitiyle, kadastro ekip
lerinin yaptıkları tesbitlere itiraz vâki olur, 
(kadastro mahkemelerine gider ise, burada^ da 
itiraz vâki olduğu takdirde 'mahkemeye gidecek 
ve maJhkeme [kararlarının neticesine intizar olu
nacaktır. O itibarla bir yağma, bir toprağı önü
ne gelene dağıtma gibi iddianın nasıl çıkarıl
dığını, hakikaten samimî olarak söylüyorum, an-
lıyamadım. Aslında iki kanun arasındaki çeliş
meyi telif etmekten ve tatbikatı daiha âdil ha
le getirmekten ibaret bir kanun teklifinden, 
arkadaşımızın bu kürsüden söylediği mütalâa
ların nasıl çıktığını tesbit etmek zor. Eğer, ka
dastro mahkemesi var, öteki daha doğru, onda 
kadastro mahkemesi var, bu kadastro mahke
mesi ile mesele daiha âdil, daha ölçülü oluyor, 
diyorlarsa bunda da bu imkân var. 
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Muhterem arkadaşlarım, 766 sayılı Kanunun 
şu hükmüne bilhassa dikkatinizi çekmek istiyo
rum; 766 sayılı Tapulama Kanunu yüzölçümü 
100 dönüme kadar olan, 100 dönüm dâhil, gay-
rimenkullerin zilyetleri adına tesbit ve tescili 
için, yirmi yıl süre ile nizasız, fasılasız ve mâ
lik sıfatiyle zilyetliğin ispatında bilirkişi ve şa
hit beyanları ile yetinmiştir. Kayıt var; nizasız 
olacak, itirazsız olacak. Eğer itiraz olmamışsa 
zaten kadastro 'heyetleri mülkiyeti tescil ediyor, 
iiraz oluyorsa kadastro mahkemelerine gidiyor. 
Hâdisemizde de bu varit; toprak tevzi komis
yonlarının dahi tevzi ettiği veya tescil ettiği 
arazilere itiraz vâki olduğu zaman mahkeme yolu 
açık. O itibarla mücerret toprak komisyonları
nın, 766 sayılı Kanunla getirilen şartlardan da
ha ileriye toprağı kolaylıkla dağıtma imkânına 
malik olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Böyle 
bir şey yok, böyle bir şey yok ıSaym Ekinci. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — An
latamadım galiba, siz yanlış anladınız. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (Devamla) — Kabul etmiyorum; burada 
da mahkeme yolu açık, nizasız, itirazsız olacak, 
tescili için bu şart, böyle olmadığı takdirde ka
dastro mahkemesine gittiği gibi, aynı zamanda 
toprak tevzi komisyonu kararına karşı da iti
raz mümkündür ve mahkemeye gider, ancak 
maJhkeme kanaliyle mülkiyet tescil edilir. O iti
barla arkadaşımızın bu iddialarını kabule imkân 
yok. Bu kanunun muradettiği ıhusus da bu de
ğil. Tamamen anormal bir tatbikatı normal, ha
le p-etirmekten ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım; isterseniz Tapulama 
Kanunu deyin, isterseniz 'toprak tevzi komisyon-
lariyle işi yapın, mesele topraksız çiftçiye, eğer 
zilyetliği tesbit edilmişse 100 dönüm arazi bı
rakacaksınız, HOO dönümden fazlasını alacak
sınız. 100 dönümden daha çok toprağı, bir
takım kuvvet dengesi imkânlariyle almanın, bu 
kanunlar muvacehesinde, ister toprak tevzi ko
misyonu ile olsun, ister 766 sayılı Kanunla 
olsun, nasıl mümkün olduğunu arkadaşımı
zın ifadelerinde ben bulamadım. Değerli ar
kadaşımız diyor ki; bu topraklar yine ağala
rın , genç zenginlerin, yine şeyhlerin.. 100 
dönümden fazlası, eğer adamın elinde 100 dö
nümden fazla toprak varsa ve zilyedliğini 
ispat etmişse, 100 dönümden fazlası zaten 
adamın, elinde yani 100 dönüm zilyedlikten, 100 
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dönüm de topraksız çiftçi olduğundan, alacak, 
bu, imkânsız. Sadece.. 

TARIK ZİYA EKÎNOt (Diyarbakır) — 
anlamamışsınız. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Ben anladım Sayın Ekinci, 
ama siz bu meseleyi yanlış anlamışsınız, benim 
şahsi kanaatime göre. 

O itibarla değerli arkadaşlarım, nizasız ola
cak, itirazsız olacak, eğer böyle değilse', yine 
ister toprak tevzi komisyonunca mesele hallol
sun, isterse 766 sayılı Kanunla meseleye ba
kılsın, her halükârda mahkeme yolu açıktır, 
itiraz yolu açıktır, kadastro mahkemesine git
tiği gibi, toprak tevzi komisyonları karar
larına karşı da itiraz vâki olur ve mahkeme
ye gider. O itibarla toprağın dağıtılması, top
rağın ölçüsüz ve 766 sayılı Kanundan ileri bir 
tarzda , onun getirdiği hattâ bâzı imânla
rın ötesinde bir tarzda tevzii veya yağma 
edilmesi gibi bir hâdise, bu kanunla katiyen il
gili değildir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
SÜLEYMAN ONAiN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendim 

sayın sözcü buyurdular ki, bir vatandaşın, 100 
dekarın üstünde olan ve zilyedlilk ile iktisa-
bettiği arazi, yani iktisabedeceği arazi 100 
dekarın üstünde olacak. Şayet o mmtakada tes
bit edilen toprak normu 100 dekarın altında ise, 
durum ne olacaktır? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Mümkün değil, anakanunda 
mevcudolan normların dışında bir şey söyle
mek imkânı yok. Ama 766 sayılı Kanun ve 
Sayın Osman Sabit Avcı arkadaşımın izah 
ettiği normlar baki kalmak kaydiyle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buyurun, 
sorunuzu sorun. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, sa
yın komisyon sözcüsü beyanlarında, Toprak 
Tevzi komisyonlarınca tesbit edilecek, diyor
lar. Tesbit ânında hakları muhtel olan vatandaş
lar tapu - kadastro mahkemelerine itiraz edebi
lecekler midir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURt BA-
YAR (Devamla) — 4753 sayılı Kanunda hüküm 
var. Sayın Diler burada yok tabiî, bu bir ek 

maddedir. Bir tadil teklifidir, 4753 te var efen
dim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yani umumi 
mahkemeye gidebilir. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Devamla) — Umumi mahkemeye gider, 
ben de onu söylüyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Sayın Bayar buyurunuz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA

YAR (Devamla) — Efendim, mühim olan mah
keme yolunun açık olmasıdır. Umumi mahkeme
ye gider. Kadastro mahkemesine gider, deme
dim. Hukuk mahkemesine gider, varsa toprak 
mahkemesine gider. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ekinci, kısa 
olarak sorunuzu sorunuz. Biliyorsunuz sorular 
konuşmalar bittikten sonra sorulur. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Efendim, 4753 e göre kendisine toprak verilmiş, 
zilyedliği tescil edilmiş, ek maddeye göre tescil 
edilmiş bir arazide vatandaş tapuyu aldı, buna 
nasıll itiraz edilebilecek? Ancak umumi hüküm
lere göre tapu iptal dâvası açılacaktır. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (Devamla) — Affedersiniz Sayın Ekinci, 
ben beyanınızı anlıyamadım, kusura bakmayın. 
Sayın Başkan izin verirse tekrarını rica edece* 

- ğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ekinci. 
TARDC ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Efendim, ek maddeye göre toprak tevzi komis
yonunca tevzi yapılırken bir vatandaş haksız 
yere bir araziyi tescil ettirerek tapuyu aldı, bu
na nasıl itiraz edilecektir? Ancak umumi hü
kümlere göre tapu iptal dâvası açmak mümkün
dür. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA* 
YAR (Devamla) — Şimdi Sayın Ekinci mesele 
burada; bu toprak komisyonları iki görevle va
zifeli, Hazine arazisini tesbit ediyor ve ayrıca 
bu araziden topraksız köyflüye toprak veriyor. 
Şimdi mesele, şahıs arazileri için düşünülmemek 
lâzım. Hazine arazisinin tesbitiyle alâkalı bir 
keyfiyet olduğu için, itiraz eden yoksa toprağın 
normlara göre, 4753 ün normlarına göre zilyed
liği tesbit ve tescil edilmiş ise, buna da bir itiraz 
olmamışsa, şüphesiz o, umumi hükümlere göre 
yapılacaktır. Ama meselle, bu kanunun, 4753 sa-
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yılı Kanunun kendisinde mevcut hükümlere gö
re, buna karşı itiraz hakkı mevcut. Mühim ola
nı; ötekinde kadastro mahkemesinin yolu açık, 
hiç değilse bunları tesbit etme imkânı var." be
yanınıza karşı, ifade ettim. Kadastro mahkemesi 
veya bir başka adlî merci bu hâdiseleri, 4753 sa
yılı Kanuna göre toprak tevzi komisyonlarına 
itiraz hakkını herkese tanımıştır. Mesele, adlî 
yolun açık olmasıdır. Mahkemenin tarzı terek
kübü mühim olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, buyurun, 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Bütçe Ko

misyonu, değiştirisinde doğrudan doğruya Ta
rım Komisyonunun değiştirisini ele almış, aca
ba Adalet Komisyonunun ek madde 4 ünü, ay
nen ikinci fıkra olarak alamazlar mıydı; arada
ki fark neden ibarettir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Devamla) — Bu mütalâanıza, buna ait 
bir takrir de olacak zannediyorum; o takrire 
Komisyon olarak iştirak edeceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, buyurun. 
HAYRÎ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, çok muhterem arkadaşlarım; hâdiseler bir 
parça nazari olursa, konuşmalarda, tahmin edi
yorum ki, anlaşmamazlık bundan ileri geliyor. 
Tatbikatta, Türkiye'nin her tarafında ve üzüle
rek söyllüyorum, 1941 senesinden beri Erzurum'
dan, Diyarbakır'dan, Edirne'ye kadar tatbikat 
olarak çiftçilik yapmış ve buraya da çiftçilik
ten gelmiş bir arkadaşınız olarak, mevzuların 
içerisinde, bunun dışında çiftçi teşekküllerinde 
ve ziraat odalarında da bu mevzu ile alâkadar 
olmuş bir arkadaşınız olarak, hâdiselere hepimi
zin biraz âfâki baktığımızı beyan etmek istiyo
rum. 

Tatbikatta ne büyük toprak sahiplerinin top
rağının, zilyedlik dolayısiyle tapulanması gibi 
bir mevzu, ne toprak vardır, ne de Hazine arazi
sinin yağması. Bilâkis bu kanunla, küçüik şa
hısların arazisinin maalesef Hazine tarafından 
gasbı gibi bir durumla karşı karşıyayız. 

Tatbikat, ben öyle tahmin ediyorum ki; 
% 100 diyeceğim, ama % 99 tatbikat böyledir. 
Onun için istirham edeceğim; Sayın Ekinci ar
kadaşım burada olsaydı söylemek isterdim, 1953 
senesinde idi; Diyarbakır'da Ekinciler ve Cemil 
Paşazadeler diye, bize o zaman Urfa'nm Harran 
ovasında hiç kimsenin ziraat yapmadığı bir de

virde, birkaç yüksek tahsil mezunu çiftçi arka
daşları o zamanki Tarım Bakanının teşvikiyle 
oralarda numune çiftçilik yapmak için girdiği
miz bir devirde ellerinde tapuları ile araziyi ki
raya vermek istedikleri ve o tapulu arazilere gi
remedikleri ve o tapulu araziye giremedikleri 
gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu da ga
yet iyi bilen bir arkadaşınız olarak, yalnız Eski
şehir ve Konya için değil, topyekûn Türkiye 
için tatbikat olarak şunu söylemek isterim ki; 
Türkiye'de % 99 küçük çiftçinin, bırakınız 
100 dönüm, 50 dönüm miktarındaki küçük ara
zileri, bu kanunla şahısların ellerinden alınır, 
gibi bir durumla tatbikatta karşı karşıyayız. 
Binaenaleyh büyük bir adaletsizliği orta yer
den kaldırmak için bu kanun çok yerinde ve 
isabetli olarak, hattâ geç olarak gelmiş bir 
kanun olarak ben Türkiye tatbikatının bir mi
sali olarak görüyorum. Hiç kimsenin, arazisi 
bu kanunla.. Bendeniz Topulama Umum Mü
dürlüğünden sorduğum zaman elimde bir ra
kam var idi ama şimdi yok. Tahmin ediyorum 
ki; hiç bir konuşan arkadaş da, misal olarak 
büyük arazi sahiplerinin bu kanundan istifade 
ettiğini de gösteremezler. Onun için bırakınız, 
küçük arazi sahiplerinin, hattâ norm içerisin
deki arazilerini kendi ellerinden almak gibi 
bir durumu orta yerden kaldıralım. Hem de öy
le ki, aynı vilâyet, aynı kaza içerisinde iki ko
misyon - tatbikatı böyle - bir tarafta Toprak 
Tevzi Komisyonu, bir tarafta Tapulama Komis
yonu, gittiği zaman ayrı ayrı tatbikat yapıyor
lar. Binaenaleyh her şeyden evvel, Türkiye'de 
ne toprak reformuna mâni olacak bir kanunla 
karşı karşıyayız, ne de toprak reformunu or
ta yerden kaldırıp Hazine arazilerini yağma 
edecek bir durumla karşı karşıyayız. Burada 
her şeyden evvel vatandaşı, toprağa muhtaç 
vatandaşı norm içinde toprağa sahip kılmak 
ve hattâ eline bir vesika vermek, tapu vermek 
gibi bir durumla karşı karşıyayız^ 

Burada Sayın Ziyaeddin İzerdem arkadaşı
mın teklifinde Adalet Komisyonu ek maddede 
şu değişikliği yapmıştır: «766 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesi uyarınca zilyedleri adına 
tescil edilmek üzere dağıtım dışı bırakılır.» 

Tarım Komisyonu teklifinde ise; «766 sayılı 
Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi uy
gulanır» diyor. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, Tapulama Ko
misyonunun vazifesi tapusunu vermek, Toprak 
Tevzi Komisyonunun vazifesi de, hiç arazisi 
olmıyan veya yeteri kadar arazisi olmıyan kim
selere arazisini vermek ve onun tapusunu ver
mek. Binaenaleyh Toprak Tevzi Komisyonun
da da tapu vermek gibi bir vazife var. Köy İş
leri Bakanlığının temsilcisi var mı, yok mu bil
miyorum; bugünkü Toprak Tevzi komisyonla
rının tatbikatı aynen Tapulama komisyonyan-
nın tatbikatı gibi, içerisine girdiği köyün arazi
sinin evvelâ tapulu arazilerin, sonra zilyed bu
lunduğu arazilerin tamamını haritaya bağlıyor, 
fazla arazileri tesbit ediyor, Hazine namına tes
cil ediyor, ondan sonra tevzi ediyor ve tevzi et
tiğine tapu veriyor. Binaenaleyh o da, Tapula
ma Komisyonu gibi, umumi mahiyette arazile
ri tesbit ediyor, Bu tesbiti yaptıktan sonra, Ta
rım Komisyonunun teklifine gelecek olursak, 
tapusunu vermek gibi belki bir durumla karşı 
karşıya gelebiler, ama Adalet Komisyonu tek
lifinde ise, başka arazilerin tapusunu verecek, 
yani Hazine adına tescil ettiği ve tevzi ettiği 
arazinin tapusunu verecek, bu fazlalık için 
ne şekilde bir muamele yapacak, orta yerde bir 
şey yok, bir hüküm yok. Halbuki tapu verme 
vazifesi, benim kanaatimce ve tatbikatta da, 

" Toprak Tevzi komisyonlarının da bir vazife
sidir. Binaenaleyh burada Tarım Komisyonuun 
teklifini kabul etmek daha yerinde olur kanaa
tindeyim. Bilmem bu izahatımdan sonra sayın 
kanun teklif çişi ne düşünür? 

Bunun dışında, biz burada şimdi bir adalet
sizliği orta yerden kaldırıyoruz. 4753 sayılı 
Kanunla 766 sayılı Kanun arasındaki, birisinde 
20 dönüm, birisinde 100 dönüm. Esasen konuş
tuğumuz 100 dönümdür, adaletsizliği orta yer
den kaldırılyoruz. Bu adaletsizliği orta yerden 
kaldırırken bu kanun çıkmadan evvel tatbikat
ta, 20 dönüme kadar arazi sahibine bırakılmış, 
fazlası elinden alınmış, Hazine namına da tes
cil edilmiş, bunlar tatbikatta hepsi mahkemele
re giderek yeniden haklarını almak gibi bir du
rumla karşı karşıyalar. Geçici 3 ncü maddenin 
son fıkrası gereğince mahkemelere gitmeden 
hiç kimse bu hakkını alamıyor. Binaenaleyh 
bütün vatandaşları, ihtilâf yoksa ve Hazinenin 
elinde ise, ki bunlar tahmin etmiyorum 30 dönüm, 
50 dönümden fazla da değil, yani 100 dönümü bu
lan da pek çok, bu gibi arazileri de mutlaka 

binlerce vatandaşı mahkemede süründürme
den bir kanunla haklarına kavuşturmak icabe-
der. 

Sayın Sabit Osman Avcı, benim bu ek mad
de olarak teklifime iştirak ettiler, fakat bunu 
bir haşiv olarak kabul ettiler, ama haşiv ola
rak kabul ederken de esbabı mucibe olarak, 
«esasen Toprak Komisyonu oraya giderse norm 
içerisinde ise bunu kendisine verecek», dediler. 
Toprak Komisyonu gitmiyecekse veya seneler
ce gitmiyecekse, Hazine arazisi yahut tevzie 
tabi Hazine arazisi olmıyan köylere, müracaat 
etmezlerse gitmiyor veyahut da Hazine arazisi 
mevcudolsa dahi, köylü müracaat etse dahi ko
misyonlardan sıra gelmiyor. Binaenaleyh, bu 
esbabı mucibesi ile aslında, esasında bana hak 
verdiği ve haşiv olarak kabul ettiği bir adalet
sizliği tashih ederken ikinci bir adaletsizliği 
orta yerden kaldırmak bizim vazifemiz olsa ge
rektir. Bu ek maddeyi de ayrıca istirham edece
ğim. 

Saygılarımla. 

BAKAN — Yeterlik önergesi var,. 
Başka söz istiyen var mı? 
Başka söz istiyen olmadığına göre yeterlik 

önergesini muameleye koymıyacağım, sırada 
da kayıtlı kimse yok çünkü. 

Birinci madde üzerinde müzakere bu şekliy
le sona ermiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri var, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Muş Milletvekili 
N Kemal Aytaç 

«Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi ola
rak belirtilen ve Hazine adına tescil edilmiş 
olan yerlerde 766 sayılı Topulama Kanununun 
geçici 3 ncü maddesi uygulanır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu

nuna ek 2 nci madde olarak ekli teklifimin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Hayri Başar 
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«Ek madde 2. — 766 sayılı Kanunun tatbi
katından evvel Toprak Tevzi ve Tapulama ko
misyonlarınca Hazine adına tescil edilenlerden 
20 dönümle 100 dönüm arasında ve halen Ha
zine uhdesinde bulunan arazilere de bu hüküm
ler uygulanır.» 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddeye aşağıdaki hususların ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

«Madde 1 Ek. Ek madde 10 fıkra 3: Top
rak Tevri komisyonları ancak kadastro ekip
lerinden sonra tevzi yapabilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Madde 1. — Ek madde 2 nci fıkra olarak 

Adalet Komisyonunun değiştirişi olan geçici 
madde 4 ün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Miletvekili 
Feyyaz Koksal 

«Ek madde, 2 nci fıkra: Toprak komisyon
larınca Devlet arazisi olarak belirtilen ve Ha
zine adına tescil edilmiş bulunan yerler, şart
ları mevcut ise 766 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesi uyarınca zilyedleri adma tescil edil
mek üzere dağıtım dışı bırakılır.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
«4753 sayılı Kanıma bir madde eklenmesi 

hakkındaki kanun teklifimin Bütçe ve Plân 
Komisyonunca kabul edilen birinci maddenin 
son fıkrasının; (Toprak komisyonlarınca Dev
let arazisi olarak belirtilen ve Hazine adına 
tescil edilmiş bulunan yerler, şartları mevcut 
ise 766 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi 
uyarınca zilyedleri adına tescil edilmek üzere 
dağıtım dışı bırakılır) olarak kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim.» 

Konya Milletvekili 
Ziyaeddin izerdem 

BAŞKAN — Teker teker okutup komisyo
nun mütalâası üzerine Yüce Heyetin oyuna su
nacağım. 

(Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Kemal Aytaç 
tarafından verilmiş bulunan ve şimdi okutulan 
önergeye katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Önergemi izah 

etmek üzere söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytaç, çok kısa 

lütfen. İçtüzüğün hükmüne uyarak ve çok 
kısa rica ediyorum. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlarım, bizim bu tasarı ile arzu ettiğimiz 
husus 765 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desinin 4753 ayılı Kanunun tatbikatında da 
kullanmaktır. Zaten 766 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde şartlar tasrih ve tadadedilmistir. 
Binaenaleyh yeniden bu maddenin 4753 sa
yılı Kanun gereğince toprak komisyonları ta
rafından tatbikini arzu ettiğimiz halde buraya 
«şartlar mevcut ise» ibaresini kullanmamız top
rak komisyonlarının çalışmalarında kendile
rini müşkül durumda bırakacağı aşikârdır, 
Zaten şartlar ne ise 766 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde tasrih edilmiştir. Biz de o 
maddenin 4753 sayılı Kanunun tatbikçileri ta
rafından tatbikini istiyoruz. Binaenaleyh mad
deye, «şartlar mevcut ise» ibaresini kullan
mamız ilerde çıkaracağımız bu kanunun tat
bikatını imkânsız hale getirecektir. 

Benim istirhamım; «şartlar mevcut ise» iba
resinin kaldırılmasıdır. Zaten şartlar, uygula
masını istediğimiz kanunun geçici 3 ncü mad
desinde mevcuttur. Yani üçüncü şahsa devre
dilmemiş olacak, Hazine adma olacak, daha 
başka birtakım şartlar yazılıdır ve bu şart
ların aynen 4753 sayılı Kanunu uygulıyan 
toprak komisyonları tarafından tatbikini işiyo
ruz. Binaenaleyh benim teklifim sadece «şart
lar mevcut ise» ibaresinin çıkarılmasıdır. Bu 
ibare çıkarılmadığı takdirde' bu maddenin 
tatbik edileceğine kati olarak inanmıyorum. 
Çünkü halen tatbik edilen 763 sayılı Tapula
ma Kanununda tapulama komisyonları geçici 
3 ncü maddeyi tatbik etmiyorlar. Bununla 
ilgili olarak Devlet Bakanlığına bir sözlü soru 
verdim, hattâ... 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, sözlü sorunuzun 
madde değişikliğiyle ilgisi yok, Şu önerge
nizi, İçtüzüğün hükmün© uyarak mücmelen 
beyan ediniz, çok rica ederim. 

KEMAL AYTAÇ (Devamla) — Bu mad
de şarta muallâk çıktığı takdirde tatbikinin 
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mümkün oalcağına inanmıyorum, yani Yüce He
yetinizden istirhamım, «şartlar mevcut ise» 
ibaresinin fıkradan çıkarılmasıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

dığını beyan etmiştir. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

ûiğer önersrevi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Başar, bu, ek birinci 
madde bittiği takdirde üzerinde muamele icrası 
gereken bir önergedir. Daha sonra okutaca
ğım. 

Halen ek birinci madde üzerinde değişik
lik istiyen önergeleri okutuyoruz. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, bu değişikliğe ka
tılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Ziyaeddin îzerdem'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ NUR! BA-

YAR (Sakarya) — Arkadaşımızın teklifine ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, zatıâlinizin 
önergesi de aynı mahiyette. 

Komisyon bu önergeye katıldığını beyan 
ediyor. 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Feyyaz Köksal'm, önergesini okut
muyorum. Aynı mahiyette olduğu için kendisi 
de sarfınazar ediyor. 

Şimdi, ek birinci maddede Sayın Ziyaeddin 
îzerdem tarafından talebolunan değişiklik 
Yüce Meclisçe dikkat nazarına alınmak kay-
diyle kabul edilmiştir. 

| Filhal de katılmakta mısınız, Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Filhal katılıyoruz. 
BAŞKAN — Ek birinci maddeyi değişik bu 

şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ek bi

rinci madde değişik bu şekliyle kabul edil-
I mistir. 

Ek birinci maddeye ek ikinci madde olarak 
ilâve yapılması derpiş edilmiştir. Bir önerge 
var, okutuyorum : 

(Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, ek 2 nci madde ola
rak mevcut teklife ilâve edilmesi öngörülen bu 
önergeye katılıyor musunuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURl BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Muhterem Heyetin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
i riirlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmişir. 
Oyunu izhar yönünde söz istiyen; lehte 

Ziyaeddin îzerdem, aleyhte T. I. P. Grupu adına 
Tarık Ziya Ekinci. 

TARIK ZIYA EKlNCl (Diyarbakır) — Sar
fınazar ettim. 

ZİYAEDDİN IZERDAM (Konya) — Ben de 
I sarfınazar ettim. 

BAŞKAN — Kanun teklifi tümü itibariyle 
açık oylamaya tâbidir, oy kupalarını gezdiri
niz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 141 sayılı Kanu
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişik* iki er hakkında Millet 

\ Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
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2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci eh; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı 1000 ve 1000 e ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 281 e 1 nci ek sıra sa

yılı 444 sayıh Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkan V. 

Rize Milletvekili 
Erol Yılması Akçal 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; daha 
önce Millet Meclisince bu konuda kabul edi
len metin Cumhuriyet Senatosunca değişik
liğe uğramıştır. Cumhuriyet Senatosunda tan
zim edilen değişik metin Millet Meclisi Büt
çe ve Plân Komisyonunca benimsenmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, Yüce Heyetiniz şayet bu benimse
meye uyar ise o zaman madde Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişik şekliyle kanun
laşacaktır. Şayet, Millet Meclisi ve Bütçe 
ve Plân Komisyonunun benimsemiş olduğu bu 
değişiklik Yüce Meclisçe kabule şayan görül
mez ve bu benimsemeye uyulmaz ise, o zaman 
mesele bir Karma Komisyona intikal edilecek 
ve Karma Komisyonca ihtilâf halle bağlanmak 
üzere formüle edilecektir. Bu bakımdan önce 
Millet Meclisince kabul edilen madde metnini 
okutacağım, onu takiben Cumhuriyet Sena
tosu tarafından yapılan değişik şekli okuta
cağım. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. -— 10 ncu Dönem T. B. M. M. üye
lerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraat 

281 e 1 nci eh S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna ehlidir. 

Bankasına olan borçları, tahakkuk tarihinden 
itibaren kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metni okutacağım. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Onuncu Dönem T. B. M. M. üye
lerinin ödeneklerdine müsteniden T. C. Ziraat 
Bankasına bakiye borçları bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren % 3 faizle 10 yıllık tak
site bağlanmıştır. 

Borçluların bu tar he kadar yapmış olduk
ları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan bu değişiklik Millet Meclisi Bütçe ve Plân 
Komisyonu tarafından benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Buyurun Sayın San. 
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efen

dim, 1 nci maddenin 2 nci fıkrasında, «her ne 
nam ile olursa olsun ödenmiş paralar esas borç
tan indirilir:» ifadesi sarih değildir, Komisyon
ca tavzihini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi şurasını usulî yönden an
latmak isterim; Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklik, benimsenip benimsenmemesi ba
kımından oya konacaktır. Komisyon ayrıca bir 
değişiklik yapamaz. Ancak, zabıtlara geçmesi 
yönünden Komisyondan, bu hükümden nıe anla
şılır, onu demek istiyorsanız, yaptırayım. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım; Sa
yın özoan San arkadaşımızın tevcih buyurduk
ları suale arzı cevabediyorum. Aslına bakarsa
nız bu sualin cevabı bu maddeyi hazırlamış 
olan Senato Komisyonunun Bütçe Komisyonu 
raporunda da var. Bizim de anlayışımız bu ra
por istikametindedir. Ben bu metni aynen oku
yorum. 

«Faiz ve masrafları kaldırılarak esas borcun 
borçlulardan tahsili ve kanunun neşir tarihine 
kadar tahsil edilmiş bulunan faiz ve masrafla
rın esas borca mahsubu hususu komisyonumuz
ca ittifakla kabul edilmiştir.» 

Bütçe Plân Komisyonunun da kanaati bu 
metne muvazi şekildedir, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Şimdi, Yüce Meclis huzurun
da Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikli
ği Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu be
nimsemiş olduğuna göre benimsemeyi oyunuza 
sunuyorum. 

Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Benimsemeye uyulmuştur, benimseme kabul 
edilmiştir. 

Bu şekliyle 1 nci madde kanunlaşmış durum
dadır. 

Şimdi evvelâ Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde metnini okutuyorum, bilâhara Cum
huriyet Senatosu metnini okutacağım. 

Madde 2. — Onbirinci Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 1960 yılı milletve
kili ödeneklerinden dolayı Hazineye olan borç
ları, tahakkuk ettiği tarihten muteber olmak 
üzere kaldınlmıştır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi 2 nci maddeyi 
bu şekliyle kabul etmiştir. 2 nci madde Cum
huriyet Senatosu tarafından şimdi okutacağım 
şekilde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Onbirinci Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 1960 yılı milletve
killiği ödenek ve yolluklarından dolayı Hazine
ye olan borçları tahakkuk ettiği tarihten mute
ber olmak üzere kaldırılmıştır. 

Onbirinci Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden 
Ziraat Bankasına olan borçlan 1 nci madde hü
kümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisinin daha önce okutulan 2 nci maddede
ki kabul ettiği metni bu şekilde değiştirmiş ve 
mesele daha sonra Millet Meclisi Bütçe ve Plân 
Komisvonu tarafından incelenmiş ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklik aynen be
nimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuvorum. Benimsemeyi kabul edenler... Et-
mivenler... Benimseme kabul edilmiş? bulunmak
tadır. Doîayısivle Cumhuriyet Senatosu tara
fından deo-Mklı/re uonvan bu 2 nci madde de 
kanunlaşmış dunvmdadır. 

4 ncü madde esasen daha önce kesinleşmiş 
durumdadır. Bu şekliyle tasan kanunlaşmış 
hale gelmiştir. 

6. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka

nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet Senatosu 
1/815) (Millet Meclisi S. Sayısı: 209 a 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1068 ve 1068 e 
ek) (1) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve 209 a 1 nci ek sıra sa

yılı, Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kul
lanma ve endüstri suyu temini hakkındaki ka
nun tasarısının ehemmiyetine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — önergeyi Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz 
Bütçe ve Plân Komisyonunun bu hususta hazır
lamış olduğu raporu okutacağım. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; açık 
oylamada oylarını kullanmıyanlar lütfen kullan
sınlar. Var mı efendim?.. 

Açık oylama muamelesi bitmiştir. Kupayı 
kaldmnız. 

Muhterem arkadaşlanm; şimdi okunan rapor 
gereğince Millet Meclisi, Ankara ve İstanbul şe
hirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında kanun tasansınm 4 ncü maddesi ka
bul edildikten sonra Cumhuriyet Senatosu 
4 ncü maddede bir değişiklik icra etmiştir. Bu 
kanunun yalnızca 4 ncü maddesinde bu şekilde 
yapılan değişiklik mevcuttur. Diğer 1 nci, 2 nci, 
3 ncü maddeleri kesinleşmiş bulunmaktadır. 
4 ncü maddede yapılan değişiklik, Cumhuriyet 
Senatosunun 4 ncü maddede yapmış olduğu de-

(1) 209 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 
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ğişiklik, Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komis
yonu tarafından benimsenmiştir. Benimsemeye 
Yüce Meclis uyarsa kanunlaşacak. Şayet uy
maz ise o zaman mesele ihtilâfı halledecek bir 
Karma Komisyona intikal edecektir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim grup adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(istanbul) — Değerli arkadaşlarım; hakikaten 
İstanbul ve Ankara şehirlerine su temin etmek 
için verilmiş olan ve 17 . 2 . 1965 tarihinde yani 
geçen devrede verilmiş olan, ki bundan evvel 
do birtakım hazırlıkları yapılmıştır, istanbul'
un ve Ankara'nın, bilhassa İstanbul'un susuz ka
lacağı hesaplanarak hazırlanmış bir kanundur; 
Ankara'ya 350 milyon lira, istanbul'a da 540 
milyon lira tahsis edecektir. Maalesef, o dev
rede bendenizin de içinde bulunduğum içişleri 
Komisyonundan geçmiş olduğu halde, çıkma
mıştır. Tekrar bu devre başladığı zaman 
5 . 11 . 1965 te ben ve 9 arkadaşımla yeniledik, 
inönü Hükümeti zamanında gelmiş olan bu ka
nunu. Bizim yenilememizden 5 - 6 ay sonra 
23 . 5 . 1966 da Hükümet bir tasarı getirdi. Maa
lesef 17 . 2 . 1965, bugüne kadar tam üç buçuk 
sene bu kanun çıkmadı. Bunun neticesinde de... 

BAŞKAN — Sayın Ülker; biliyorsunuz me
sele, Anayasa gereğince benimsemeye Meclisi
mizin uyup uymıyacağıdır. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Niçin benimsememiz lâzımgeldi-
ğini arz edeceğim efendim, evet. 

Şimdi, netice itibariyle İstanbul'un su işi as
gari iki buçuk üç sene gecikmiştir, birtakım ted
birler alınmış, idari tedbirler alınmış olmasına 
rağmen. Halbuki öte yanda bir gecede bir 
Seçim Kanunu çıkabilmiştir. Binaenaleyh bu
gün bunu buradan çıkarmamız, benimsememiz 
lâzımdır. Ve bu kanunu kabul etmemiz lâzım
dır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Cum
huriyet Senatosunun değişik şekli ile düzenle
diği 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

3 . 7 . 1968 O : 1 

Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı 
olan şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu 

temini hakkında Kanun 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğü tarafından yapılacak işler için sarf edi
lecek meblâğın tamamı ile 3 ncü maddeye göre 
yapılacak yardımları ilgili belediyeler Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar. An
cak çok maksatlı barajlar için Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün yapacağı ödemelerde il
gili belediyelerin borçlanacakları miktar baraj 
maliyetinin Ankara'da Çubuk II. Barajı için 
%85 i, Kaya-} - Bayındır Barajı için % 87,5 u, 
Kurtboğazı Barajı için % 90 ı, ve istanbul'da 
Alibey Barajı için % 89 u ve Ömerli Barajı için 
ise % 90 ı oranında olacaktır. 

Borçlanma şartları, taksitlerin miktar ve sü
releri ve işin yürütülmesi ve işletilmesi ile ilgili 
diğer hususlar içişleri ve Maliye bakanlıkla "inin 
uygun mütalâası alınmak suretiyle De it Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili belediyeler ara
sında yapılacak protokollerle tesbit edilir. 

2 nci maddede belediyelerce yapılması öngö
rülen işlerin bu protokol esaslarına uygun ola
rak yürütülmemesi halinde Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğünce yapılacak yardım kesilir. 

Taksit süresi, ilk ödeme tarihi tesislerin iş
letmeye açılış tarihinden başlatılmak şartiyle 
30 yıldır. 

Belediyeler tarafından porotokol esaslarına 
göre yapılacak ödemeler Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 4 ncü 
madde gerek başlık yönünden, gerekse 3 ncü 
paragrafta, 3 ncü madde yerine 2 nci madde 
yasılmak suretiyle değişikliğe uğramıştır. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunca yapılmış bu
lunan ve yüce huzurlarınıza değişik şekli oku
tulmuş bulunan bu 4 ncü madde ve değişik baş
lık Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından aynen 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme 
ittifakla kabul edilmiştir. Dolayısiyle iş bu ka
nun tasarısı da kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Memleket, millet hayırına olsun. 

Muhterem, arkadaşlarım; 4753 sayılı Kanuna 
bir ek madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifi-
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nin yapılan açık oylamasına 35 arkadaşımız ka
tılmıştır; 28 kabul, 7 ret oyu çıkmıştır. Kanun 
teklifi, gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı ci
hetle gelecek birleşim tekrar açık oylamaya su
nulacaktır. 

Daha önce Yüce Meclisçe tesbit edilmiş bu
lunan vakit dolmuş bulunmaktadır. Bu sebeple 
5 Temmuz 1968 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

. . . .>. . . . . -<. . . . 
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4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkımdaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
A: i Bozdoğanoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ADANA 
Ali Karcı 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 85 

Kabul edenler : 28 
Reddedenler : 7 
Çekinseıier : 0 

Kjyu katılmıyanlar : 414 
Açık üyelikler : 1 

/Kabul edenler] 

ERZURUM 
Adnan Şeuyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANM 
Sabri özcan San 

İSTANBUL. 
t. Hakkı Tekinel 
0. Nuri Ulıısay 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 

KARS 
Abbas Ali Çetim 

KASTAMONU 
Alı met Şevket Bohça 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mekki Keskin 

NL'YŞHHlR 
ibrahim Bo/ 
Ali Baran Numanoğlu 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

MALATYA 
Şaban Erik 

TEK İ i: DAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şcrafottin Paker 

SAMSUN 
Mel âh at Gedik 
Süreyya Ulu çay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

UREA 

Bellice Hatko (Boran j 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahımut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilügil 
Kasım Gül ek 
Koma! Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (13.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif At al ay 
N az ı m B ayı' 11 oğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı (I.) 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki (İü'er 
Murat öner 
Muzaffer özdag 

/ O ya katılmı tjanlar I 
Ali İhsan Ulubalışi 

AOAli 
Al)dülbâri Akdoğaıı 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat, Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Uiusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Alıi Rıza, Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Er güder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
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Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDLN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan ÇB.) 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLlü 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezıkan 
Hasan özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Royacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇAN\KKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sergin (B.) 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
ihsan Toımbuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf 'Şohoğlu ((Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskendcroğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhaımi Ertem (B.) 
Nazmi özoğıü 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
NuHottin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZINCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
'Sey.fi öztürk ((B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (IB.) 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kıhçoğlu 
Ali1 Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğhı 
Şemsettin Mursaloğhı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç • 
C. Sadık Kııtlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Are-n 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer (1.) 
Orhan Rrkanlı 
Nuri Eroğan 
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Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
O. Seyfi Orho. 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad S irmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yelıtekiın 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydm 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 
Hasam Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Ihsaın Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükau (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 

Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Keımalî Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
VoL'ik Pirin çcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rif at Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NîftDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdenıir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
1.1 yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

StlRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
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Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdan ><;lu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birineioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Sclâbattin Güven 
Ham di Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uz un er 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 

Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (î.) 
Ocımal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih görentas (İ. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 

Yekûn 1 

Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Cethıcr 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit, Karakaş 
Kâmı! Kırikoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

•>- « C Q V f 
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Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili 'Kenan Esen-
;gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

2. — Aydın (Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri Milletvekili Turban Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 
~ 4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

5. — Sakarya Milletvekili 'Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruıluşlamna kargı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ila 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Eurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile koy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
-etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapünut-
mn& dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana (Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve (bu soygun şeklinin ortadan kal-
dırılalbiiLmeöii için genelken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci mıadıdesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Mil î Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imikâın ve sahaları ha-
zıırlanımasının ne suretle mümlkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/31) 

10. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 
durdurulması çarelerini araştırmaya yarıyacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

11. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, İç - Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclüs Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

13. — Aydın Milletvelkili Reşat "özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle Ibuna 'göz yumanların sebeb oldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair »önergesi (10/84) 



2 — 
14. — Erzurum Milletvekili1 Nihat Diler ile 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'rain, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen iboykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesTbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince (bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

15. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
(bulundukları köylerde kalkındırılmaları müm^ 
,kün oimıyan köylülerin Ibayat seviyesi hakkında 
foillgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Ibir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/36) 

B - IK1MCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil oğ
lu'mm, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba> 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

o. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli oimıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış, ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun'er'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

6. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 

olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'unun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya. Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. •— Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi banlkaları 
tarafından yaptırılın akta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğüne dair Maliye ve 
imar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

.13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

14. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Anlkara'ınm Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

15. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

16. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rryüce'nm, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından* 
sözlü sorusu. ('6/512) 



17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

19. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair içişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

20. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

21. —- Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair imar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

23. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
istanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

26. — Kırklareli Milletveküi Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, .Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

28. — Aydın Milletveküi Nahit Menteşenin, 
Aydin ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
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ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

29. — Konya Mületve'kili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü "sorusu. (6/543) 

33. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

34. — Kırklareli Milletveküi Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

35. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair imar ve iskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

36. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

37. — Mardin Mületvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli 'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

39. — istanbul Milletveküi Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 



40. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

41. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip e'dilmiyeceğine da
ir Sağlık ve 'Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

42. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

43. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma, 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

46. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanımdan sözlü 
sorusu (6/580) 

47. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet KÖ-
miserliğince bâzı şahıslanın evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakamından sözlü sorusu. (6/581) 

48. — 'Trabzon Milletvekili Ali Rıza -Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yemi bir bkııa inşa edüımıesinıe dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

50. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü Sorusu (6/585) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunida verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 8 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 209 a | nci ek 

Ankara ve İstanbul şehirlerine İçme, kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/197, 2 /235; 

Cumhuriyet Senatosu 1/815) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği v 17 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8323-1/815 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 . 7 . 1967 gün ve 2106 sayılı yazınız : 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16.1.1968 
tarihli 19 ncu Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oya arz edilen maddeler : 

Madde 4; tümü ve (başlık 

NOT : Bu tasarı Genel Kurulun 28 . 12 . 19 67 ve 9 -16 . 1 . 1968 tarihli 16, 17 ve 19 ncu bir
leşimlerinde görüşülmüştür. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 3 . 1968 

Esas No. : 1/197, C. S. 1/815 
Karar No. : 134 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16 . 1 . 1968 tarihli 19 neu Birleşiminde değiştirile
rek kafbul edilen Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkın
daki kanun tasarısı ilgililerin de kaıtılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

\ 



— 2 — 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu kanun başlığını (Nüfusu 100 000 den yukarı olan) şehir

leri ide kanun kapsamına almalk amaciyle (Ankara, İstanbul ve nüfusu 100 000 den yukarı olan şe
hirlere içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasarısı) olarak ve Millet Mecli
since ikabul edilen 10 ncu maddedeki hükümle bağlantı kurmak, 4 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında
ki (3 ncü) nün 3 rakamını 2 olarak değişiklik yapmak suretiyle kabul etmiştir. 

Yapılan bu değişiklik komisyonumuzca da yerinde görülerek benıimsenmişîtir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Başfcanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

1. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. t. Cop 

Ankara • 
M. KS Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
S. Aren 

ıSakarya 
Senato değiştirmesine 

muhalifim 
E. Alican 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Sinop 
H. İşgüzar 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Eskişehir 
1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Trabzon 
Muhalifim 

A. 1. Birincioğlu • 

Burdur 
/ . H. Boyacıoğlu 

Gümüşane 
iS. Savacı 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 

'Trabzona 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. İJJzuner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 209 a 1 nci ek) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Ankara ve İstanbul şehirlerine 
içme, kullanma ve endüstri su

yu temini hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 4. — Devlet Su İş
leri! Genel Müdürlüğü tarafım
dan/ yapılacak işler için sarf 
edilecek meblâğın tamamı ile 
3 nicü maddeye göre yapılacak 
yardımları ilgili belediyeler 
Devlet -Sü işleri Genel Müdür
lüğüne borçlanırlar. Ancak çok 
maksatlı barajlar için Devlet 
Su işleri Gen'el Müdürlüğünün' 
yapacağı ödemielerde ilgili be
lediyelerini borçlanacakları mik
tar basraj maliyetlerinin Anka
ra'da Çubuk II. Barajı için 
% 85 % Kayaış - Bayındır Ba
rajı için % 87,5 u, Kurtboğanı 
Barajı için % 90 ı,*ve tstanv-
bul'da Alibey Barajı için % 89 
u ve Ömerli Barajı içitn ise 
% 90 ı oranında olacaktır. 

Borçlanma şartları, taksitle
rin miktar ve süreleri ve işin 
yürütülmesi ve işletilmesi ile 
ilgili diğer hususlar içişleri ve 
Maliye bakanlıklarının uygun 
mütalâası ailınimak suretiyle 
Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü ile il'gili belediyeler ara
sında yapılacak protokollerle 
tesbit edilir. 

3 ncü maddede belediyelerce 
yapılması öngörüleni işlerin bu 
protokol esaslarına uygun ola
rak yürütülmemesi halinde Dev
let SU! işleri Genel1 Müdürlü-

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

Ankara, İstanbul ve nüfusu yüz-
binden yukarı olan şehirlere iç
me, kullanma ve endüstri suyu 
temini hakkında kanun tasarısı 

MADDE 4. — Devlet Su iş
leri Genel Müdürlüğü tarafın
dan yapılacak işler için sarf 
edilecek meblâğın tamamı ile 
3 ncü maddeye göre yapılacak 
yardımları ilgili belediyeler 
Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğüne borçlanırlar. Ancak çok 
maksatlı barajlar için Devlet 
Su Işlerü Genel Müdürlüğünün 
yapacağı ödelmelerde ilgili be
lediyelerin borçlanacakları mik
tar baraj maliyetlerinin Anka
ra'da Çubuk II. Barajı için> 
% 85- i, Kayaış - Bayındır Ba
rajı için % 87,5 u, Kurtboğazı 
Barajı için % 90 ı, ve istan
bul'da Alibey Barajı için % 89 
uı ve Ömerli • Barajı içim ise* 
% 90 ı oranında olacaktır. 

Borçlanma şartları, taksitle
rin m'ikt'ar ve süreleri' ve ilsin 
yürütülmesi ve işletilmıesi ille 
ilgili diğer hususlar İçişleri ve 
Maliye bakanlıklarının uygun. 
mütalâası alınmak suretiyle 
Devlet Su işleri Gemiel Müdür
lüğü ile il'gili belediyeler ara
sımda yapılacak protokollerle 
tesbit edilir. 

2 mci maddede belediyelerce 
yapılması öngörülen işlerin bu 
protokol esaslarına uygun ola

rak yürütülmem esi halinde Dev
let Su işleri Genel Müdürlü-'. 

Bütçe Plan Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara, İstanbul ve nüfusu yüz-
binden yukarı olan şehirlere iç
me, kullanma ve endüstri suyu 
temini hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet 
Senatosunun 4 nicü maddesi be
nimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 209 a 1 nci ek) 



Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

günce1 yapılacak yardım, -kesi
lir. 

Taksît süresi!, ilk ödetme tari
hi tesislerini işletmeye açıll§ ta-
rilhitnideh1 başlatılmak şartiyle 
30 yıldır. 

Belediyeler tarafından pro
tokol esaslarına göre yapılacak 
ödemeler Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesine gelir 
kaydolunur. 

- 4 -
Cumhuriyet Senatosunun 

kabul ettiği metin 

günce yapılacak yardım kesi
lir. 

Taksit süresi, ilk ödetme' .tari
hi tesislerin işletmeye açılış ta
rihinden başlatılmak şartityle 
30 yıMır. ' ^ 

Belediyeler tarafından1 pro
tokol esasl'aftınıa göre yapılacak 
ödemeler Devlet Su İşleri Ge
nel1 Müdürlüğü bütçesinle gelir 
kaydolunur. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 5. — Kesinfleşnıiş-
tir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiş
tir. 

ı 
MADDE 7. — Kesinleşmiş

tir. 
MADDE 8. — Kesfeleşmiş-

tîr. 

MADDE 9. — Kesinleşmiş
tir:1 

MADDE 10. — Kesinleşmişe 
tir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 12^ — Kesinleşmiş
tir. 

Mllet) Mal is i (S. Sayısı : 209 a 1 nci ek) 



Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 281 e I nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 
444 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /404; Cumhuriyet 

Senatosu 2/228) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1000 ve 1000 e ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8310 - 2/228 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 13 . 7 . 1967 gün ve 3423 sayılı yazınız: 
444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 

Mecliisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 1 . 1968 tarihli 18 nci 
Birleşiminde değiştirilecek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 26 . 3 . 1968 

Esas No. 2/404 C. S. 2/228 
Karar No. 132 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuımıhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun '11 . 1 . 19>6'8 .tarihli 18 nci 'Birleşiminde değiştirilerek 
kabul /edilen 444 ısayılı Kamımın 1 ve 2 İnci /maddelerinin değiştirilmesine (dair Ikanun teklifi, ülgi-
lilerin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Cumhuriyet |Senatosu Genel Kurulu, 1 inici .maddede (10 ınou dönem T. (B. (M. M. üyelerinin öde
neklerine ımalhıS'Uibon Ziraat Bankasına olan iborçlarmm % '3 faizle 10 yıllık .taksitle tahsillerini, ka
nunun 'yayımı tarihine kadar /yapmış 'oldukları ödemelerin 'esas Iborçtan indirilmesini ;teımin ımaıksa-
diyle yeniden tedvin ederek, !2 nci ınaddeyi lise ödeneklerinden 'yerine (ödenek ve yolluklarından) 
olarak ve (.11 İnci Dönem T. (B. İM. 'M. üyelerinin ödeneklerine Imüsteniden Ziraat Banlkasma ıolan 
borçları 1 nci madde Ihükümlerine taibidir.) şeklinde yeni Ibir ıfıkra eklemek suretiyle, değiştirerek 
ıkalbul -etmiştir. 
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Yapılan ,bu (değişiklik (Komisyonumuzca da ye. 
öncelik ve ivddilikle görüşülmek ve Genel Kın 

lığa sunulur. 

inde görülerek ibenimsenmiştir. 
ulun ıtasv'ilbine arz edilmek (üzere Yüksek Başkan-

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

îıstanfhu'l 
Muhalifim 

S. Aren 

Sakarya 
E. Alican 

ftöz 

Böz 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
hakkım mahfuzdur. 

C. Önder 

İsrtiaribul 
N. Eroğan 

Sinop 
hakkım mahfuzdur. 

H. İşgüzar 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Eskişehir 
1. Angı 

istanbul 
M. Güven 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

H. / . Cop 

Burdur 
/. / / . Boyacıoğlu 

früımüşanıc 
S. Savacı 

Kayseri 
A. Ilacıpaşaoğlu 

Trabzon 
Muhalifim 

Söz 'hakkımı maûıfuzdur 
A. R. Uzuner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 281 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem 
T. B. M. M. üyelerimin ödenek
lerine müsteniden T. C. Ziraat 
Bankasına olan borçları, ta
hakkuk tarihinden itibaren kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Onbininci Dö
nem T. B. M. M. üyelerinin 1960 
yılı milletvekili ödeneklerinden 
dolayı Hazineye olan borçları, 
tahakkuk ettiği tarihten mute
ber olmak üzere kaklırılmistir. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Onuncu Dö
nem T. B. M. M. üyelerinin öde
neklerine müsteniden T. C. Zi
raat Bankasına bakiye borçları 
bu kanunun neşri tarihinden iti
baren % 3 faizle 10 yıllık tak
site bağlanmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar 
yapmış oldukları bütün ödeme
ler «hangi nam ile tahsil edil-
mıiş olursa olsun» esas borçtan 
indirilir. 

MADDİM 2. — Onbiriinci Dö
nem. T. B. M. M. üyelerinih 1960 
yılı milletvekili ödenek ve yol
luklarından dolayı Hazineye 
olan borçları tahakkuk ettiği 
tarihten muteber olmak üzere 
kaldırılmıştır. 

Onbirinci Dönem T. B. M. M. 
üyelerinin ödeneklerine müste
niden Ziraat Bankasına olan 
borçları 1 nci madde hükümle
rine tâbidir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 
444 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Se
natosunun 1 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Se
natosunun 2 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 3. -
tir. 

MADDE 4. -
tir. 

- Kesini eşmiş-

— Kesinleşmiş-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 281 e 1 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı :S M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin, 
İntibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (2 /606) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakına ait ka
nun teklifimizi ilişikte sunuyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ederiz. 
İhsan Ataöv Naşit Sanca Prof. Mehmet Yardrsncı 

Antalya Milletvekili Gaziantep Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Remzi Şener Kâmil Özsarıyildız Kaya Özdemir 

Denizli Milletvekili Muş Miütetvekili İstanbul Milletvekili 
Melâhat Gedik Ahmet Torgay Nilüfer Gürsoy 

Samsun Milletvekili Antalya Milletvekili Bursa Milletvekili 
Sabri Özcan San A. Nusret Tuna Hüsnü Dikeçligil 

Gümüşüne Milletvekili Kastamonu Senatörü Kayseri Senatörü 
Mecdi Agun 

Riae Senatörü 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakına ait kanun 

teklifinin gerekçesi 

Kız ve erkek sanat enstitülerine meslek dersi ve atelye öğretmeni yetiştiren öğretmen okul
ları ilk kuruluşlarında (Meslek öğretmen Okulu) adı altında faaliyet göstermiş ve memleketin tek
nik personele olan ihtiyacını kısa zamanda karşılamak üzere bu okulların tahsil süresi (3) yıl ola
rak tesibit edilmiş bulunmakta idi. 

Bilâhara okul ve öğretmen mevcutları istikrar (bulunca adı geçen okulların bünyelerine halel 
gelmemek şartı ile tahsil süreleri üç yıldan 4 yıla çıkarılmış ve adları da (Kız Teknik ve Erkek 
Teknik öğretmen Okulu) olarak değiştirilmiştir. 

Ancak, bu değişmeler ortaya bariz bir eşitsizliğin çıkmasına sebeibolmuştur. Şöyle k i : 
Meslek öğretmen okulu mezunları 25 lira maaşla vazifeye başlattırılmış ve fakat Teknik öğret

men Okulunu bitirenler için başlangıç maaşı 30 lira olarak kabul edilmiştir. 
Bu hal sıonunda kız ve erkek teknik öğretmen okullarının mezunları 30 lira maaşla vazifeye 

başlamış 'olduklarından kusa zaman içinde kendilerine öğretmenlik yapmış olan eski mezunlarını 
<maaş bakımından geride bırakmışlardır. 

Haddizatında aynı derecede olup, sadece birinin tahsil süresi 8 diğerinin 4 yıl olan bu iki okul 
mezunları arasındaki isim farkını ortadan kaldırmak üzere Talim Terbiye Heyetinin kararı ile 
meslek öğretmen okulumda okutulmamış olan bir iki ders için kurslar açılmış ve bu kursların so
nunda imtihanla kendilerine fiilen bu hak tanınmış bulunmaktadır. 

685 
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Buna karşılık, resmî ve hususi sektörün yetişkin teknik personele yaptığı çok cazip maddi tek

lifler toknik okulların öğretmen kadrolarını sarsacak bir mahiyet almıştır. 
'Memleketimizin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında teknik personel ihtiyacı her gün biraz 

(daha artmakta ve !bunun neticesi olarak da bu -okullara başvuran öğrenci milktarı geçmiş yıllara 
nazaran bir hayli çoğalmaktadır. 

Son iki yıl içinde erkek ve kız sanat enstiıtüle rinde hizmet eden bu kabîl öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu, öğretmenliği bırakarak başka sahalarda daha yüksek ücretle çalışmaları keyfiyeti mes
lek okullarının öğretmen problemi üzerimde gösterilen hassasiyetin yerinde olduğunu teyidetmiş 
bulunmaktadır. 

3 - 4 yıl gibi oldukça farklı bir kıdem kaybına mâruz kalan öğretmen sayım 720 civarında bu
lunmaktadır. Bu öğretmenlerin m esi ek e 30 liradan başlamış gibi emsallerine intibak ettirilmeleri 
ve bu sayede terfilerinin yapılması onları mesleklerine daha çok bağlamış 'olacaktır. 

16 . 7 . 1948 tarih, 5242 sayılı Kanunla bir kısım ilkokul öğretmenlerinin 17 . 2 . 1954 tarih 
ve 6273 sayılı Kanunla da ilk ve orta öğretim öğretmenlerinin .maaş intibakları yapıldığı halde 
bu intibak kanunlarına meslekî ve teknik öğretim 'okulları meslek ve atelye öğretmenlerinin dâhil 
edilmediği tesbit edilmiştir. 

Hattâ yukarıda açıklanan 5242 ve 6273 sayılı kanunlarla bir kısım öğretmenlerin intibaklarına 
gidildiğinde yüksek tahsil görmemiş ve fakat ihtiyaca binaen ilkokul öğretmenleri arasındaki bir 
yıllık ve hattâ altı aylık kısa süreli kurslara tabi tutulup ortaokul kadrolarına geçmiş öğretmen
lerin yüksek okul mezunları gibi intibaklardan faydalanmaları sağlanmış bulunmaktadır. Bunlara 
nazaran daha fazla tahsil görmüş iş ve vazife mesuliyetleri bakımından da daha ağır yükler tahmil 
•edilmiş bu teknik elemanların da yukarda arz edilen sebepler dolayısiyle intibaklarının yapılması 
büyük bir kadirşinaslık olacaktır. 

Teklifin kanunlaşması halinde meslekî ve teknik öğretim müesseseleri öğretmenlerinden 720 
eleman istifade edecektir. 

Yukarda izah edildiği üzere teklif kanunlaştığı takdirde çok sayıda ihtiyacımız bulunan mem
leketin teknik gelişmesinde faal vazife alacak elemanları yetiştiren öğretmenlerin eski yıllardan in
tikal eden mağduriyetlerinin giderilmesi ve bu elemanların mesleklerine bağlılıklarının devamı sağ
lanmış olacaktır. 

Bu gerekçe ile hazırlanmış bulunan kanun teklifini saygı ile arz ederiz. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 6.2.1968 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No: 2/606 
Karar No: 17 

Yüksek Başkanlığa 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
Öğretim Okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki kanun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığının temsilcileri, teklif sahibinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi, 

Kız ve erkek sanat enstitülerine meslek dersi ve atelye öğretmeni yetiştirmek gayesi ile ku
rulmuş olan ve üç, yıllık bir öğretim veren (Meslek Öğretmen Okulu) bilâhara örğetim süresi 4 
yıla çıkarılarak Kız Teknik ve Erkek Teknik öğretmen okulları adını almıştır. 

Meslek Öğretmen Okulunu bitirip mesleke giren öğretmenler 25 lira maaşla, Kız Teknik ve 
Erkek Teknik Öğretmen Okulları mezunu öğretmenler ise, 30 lira asli maaşla vazifeye başlamış-

MJillet Meclisi (;S. Sayım : 6'8'5) 
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lar ve bu hal aynı öğretim kademelerinde vazife gören bu öğretmenler arasında bir maaş farkı 
doğmasına se'bebolmuştur. 

Teklif, Meslek Öğretmen Okulu mezunu öğretmenlerle, Kız Teknik ve Erkek Teknik Öretmen 
Okulu mezunu öğretmenler arasındaki ibu maaş fa kını ortadan kaldırmayı istihdaf etmektedir. 

Kanun teklifi prensibolarak Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, 1 nci maddenin bir dere
ceden ibaret olan farkı altı hattâ sekiz seneye kadar götürerek iki dereceden fazla bir ilâve yapı
labilecek 'bir hüküm taşımış olması ve Meslek Öğretmen Okulu mezunu olup da Millî Eğitim Ba
kanlığının açtığı kurslara girmiyen veya girip de muvaffak olamıyan öğretmenleri de şümulüne 
alması kabul edilmemiş ve madde bu gerekçe ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Bu kanun- yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve 
Teknik Öğretmen Okullarında öğretmenlik yapanlarla bu okullar öğretmenliğinden gelip Millî Eği
tim Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâtında çalışanlardan : 

Kız ve Erkek Meslek Öğretmen Okulları ile yurt içinde veya dışında 'bu okullara muadil tahsil 
veren okullardan mezun olduktan sonra 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B, C. D ve E fıkra
larına göre tâyin edilip 25 lira asli maaşla vazifeye başlıyanlarm maaşları, Bakanlığın açtığı kurs
ları başarı ile 'bitirmiş olmaları şartı ile bir üst dereceye çıkarılır. Önceki maaşlarındaki kıdem
leri son maaşlarına 'eklenir.» 

Teklifin 2 nci maddesinin ikinci satırındaki «kendi arzuları ile» ibaresinin maddeden çıkarılma
sı uygun görülerek, diğer maddeler de aynen Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâitıip 

Çanakkale Antalya Anlkara 
Ahmet Nihat Akay İhsan Ataöv Ali Rıza Çetiner 

Artvin Amasya Bitlis 
Mustafa Rona Ahmelt Dem i ray Muhalifim 

İmzada bulunamadı Zarife Koçak 

Erzurum Gaziantep Manisa 
Nihat Diler Naşit Sarıca Neriman Ağaoğlu 

Yozgalt 
Nuri Kodamanoğlıı 
İmzada bulun'am'adı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/606 
Karar No. : 140 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen Antalya Milletvekili İhsaını Ataöv ve 13 arkadaşı
nın, (Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretmen Okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kında kanun teklifli) ve önceden havale edildiği Millî Eğitim Komisyonunca teklif üzeriine düzen
lenen rapor, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda görüşüldü : 

Teklif, esas itibariyle bir haksızlığın giderilme di maksadını öngören ve kalkınma çabaları içinde 
bulunan memleketimizin en çok ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştiren Meslekî Öğretmen 
okulları mezunlarının bu haksızlık dolayısiyle özel sektöre kaymalarını öıuleyipte meslekte kalmala-

Afyon Karahisar 
Osman Attilâ 

Burtsa 
Nilüfer Gürsoy 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

3 . 4 . 1968 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 685) 
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rında kısmen de olsa yardımcı bir tedbir olması bakımından tüm olarak kabule şayan mütalâa 
edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Millî Eğitim Komisyonunca teklifin 1 nci maddesi 
değiştirilerek, intibaktan faydalanma, ancak Mil iî Eğitim Bakanlığınca açılmış kurslarda muvaffak 

olma şartına bağlanmıştır. Teklifi asıl maksadından uzaklaştırdığından bu değişiklik Komisyonu
muzca benimsenmemiştir. 

Şöyleki, bugüne kadar pek çok okul ve yüksek okulda tahsil müddetleri (ezcümle İlk Öğretmen okul
ları 1937 yılında 5 yıldan 6 yıla çıkarılmış, Ankara Hukuk Fakültesinin tahsil süresi artırılmış ve 
fakat eski mezunlar hiçbir tamamlayıcı kursa tâbi tutulmamışlardır.) Ayrıca eski mezunların, bunca 
yıl bu kutsal meslekte hizmet görüp, pek çok talebe yetiştirdikten, mazari ve tatbiki bilgilerimi ar
tırdıktan sonra kendi talebelerinin nezaretindeki kurslara devamları, bu kabîl kimseleri rencide 
edîcii mahiyette görülmüştür. 

Söz konusu Komisyonun, 2 nci maddeden çıkardığı «kendi arzuları ile» ibaresinin de madde met
ninde kalması uygun görülerek madde teklifteki şekliyle, 1 nci madde de (Başlatılanlar) kelimesi, 
geçmiş zamana uygulamak maksadiylc (Başlatılmış olanlar) şeklinde değüştilrilerck bu değişik 
şekliyle, 

Teklif kanunlaştığında; hizmet durumlarına göre aylığı yükseltilenlere, yapılacak ödemelerin, 
ödenme şekil ve tarihleri ile emekli kesenek miktarlarını tesibit eden bir de geçici ımadde ilâve 
edilmiş, 

Bu suretle teklif; 2, 3 ve 4 ncü maddeleri teklifteki şekliyle 1 nci madde bir ibare değişikliği 
ile ve bir de geçici madde ilâve suretiyle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
8. Aren 

Başkan V. 
Eize 

E. Y. Akç-al 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıkesir 
F. İslim/yeli 

Eskişehir 
/. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Kâtip 
Bolu 

/ / . 1. Cop 

Burdur 
/. / / . Boyacıoğlu 

G-ümüşane 
8. Savacı 

Kayseri 
A. Hacıpa§aoğlu 

Sinop Trabzon Trabzon 
Tl. İşgüzar A. 1, Birincioğlu A. R. Uzuner 

Mlill'et Mieclisi (S. Sayısı : 685) 



Antalya Milletvekili îhsan Ata-
öv ve 13 arkadaşının teklifi 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte Millî 
Eğitim Bakanlığınla bağlı mes
lekî ve teknik öğretim, okulla
rında öğretmenlik yapanlarla 
buı okullar öğretmenliğinden 
gâ lp Mi l î Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışanlardan : 

Kız ve erkek meslek öğret
meni okulları ile yurt içimde ve
ya dışında bu okullara muadil 
tahsil veren okullardan mezun 
olduktan! sonra 3007 sayıll KaJ-
ntumun 1 nıci maddesinin B, C, 
D ve E fıkralarına göre tâyin 
edilip 30 liradan dûn maaş ve
ya ücretle vazifeye başlatılanlar 
vaizifeye başladıkları tarihten 
itibaren mebde1 maaşları (30) 
lira olmak ve başarılı geçen her 
üç yılda bir terfi ettirilmek' su
retiyle imtıb akları yapıll r. 

Yapılan intibak neticesinde 
maaşları yükseltilenlerin a'rtan 
yılları bu-kanunla yükseltilen 
son/ maaş derecesinde geçmiş 
sayılır. Ancak yapılacak yük-
seltirmel'e'r bu kamımın yürür
lüğe girdiği tarihte alınıan ay
lığın İM üst derecesini ve iki 
kıdem yılım geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanunun 
birimci maddesinde yazıll şart
ları haiz olanlardan kendi arzu
ları ile meslekten ayrılmış olup 
da bu kanunun) yayınından son^ 
ra tekrar mesleke dönmüş veya 
dönecek olanlar da bu kanun 
hükmümden faydalanır. 
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Milli Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı mes-
Hekî ve teknik öğretim okulla-
rınıda öğretmenlik yapanlarla 
buı okullar öğretmenliğinden 
gelip Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışanlardan : 

Kız ve erkefk meslek öğret
men okulları ile yurt içinde ve
ya dışında bu okullara muadil 
tahsil vereni okullardan mezun 
olduktaînı sonra 3007 sayılı Ka
mumun 1 nci maddesinin B, C, 
D ve E fıkralarına göre tâyin 
edilip 25 lira asili maaşla vazi
feye başliyanlann maaşları, 
Bakanlığın a'çtığı kursları ba
şarı ile bitirmiş olmaları şar-
tiyle bir üst dereceye çıkarılır. 
önceki maaşmdaki kıdemleri1 

soru maaşlarıma eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanunun 
1 ncî maddesinde yazılı şart
ları haiz olanlardan meslekten 
ayrılmış olup da kanunun1 yü
rürlük tarihimden sonra tekrar 
mesleke dönecek olanlar da bu 
kanun hükmünden faydalanır
lar. 

GilM Meclki (S. Sayısı : 885) 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte Milli 
Eğitim Bakanlığıma bağlı mes
lekî ve teknlik öğretim okulla
rında öğretmenlik yapanlarla 
buı okullar öğretmenliğinden 
gelip Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışanlardan : 

Kız ve erkek: meslek öğret
men okulları ile yurt içinde ve
ya dışımda bu okullara muadil 
tahsil verön okullardan mezun' 
olduktan sonra 3007 sayıll Ka
nunun 1 nci madde'sinin B, C, " 
D ve E fıkralarına göre tâyin 
edilip 30 liradan dûn maaş vef-
ya ücretle vazifeye başlatılmış 
olanlar vazifeye başladıkları ta
rihten itibaren mebde maaşları 
(30) lira olmak ve başarılı ge
çen her üç yılda bir terfi ettiril
mek suretiyle intibakları yapı
lır. 

Yapılan intibak neticesinde 
maaşları yükseltilenlerin a/rtan 
yılları bu kanunla yükseltilen 
son maaş derecesinde geçmiş 
sayılır. Ancak yapılacak yük-
seltmrele'r bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte allman ay
lığın İM' üst derecesini ve iki 
kıdem yılım geçemez. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Teklif 

MADDE 3. — Bu kamum ya
yını tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanım hü
kümlerini Maliye ve Millî Eği
tini balkanları yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddösi aynlenı kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynlenı kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

GEÇICÎ MADDE — Hizmet 
durumlarına göre aylığı yük
seltilenlere, bu kamunun yürür
lüğe girdiği tarihten] başlaJmak 
üzere, yükseltilen aylıkları öde
nir. Geçmiş yıllar içim ayllk 
farkı ödenmez. 

Ancak, bu kanuna göre yeni
den intibakları yapılanların, 
eski) derece tutarları üzerimden 
kesilmiş bulunan ketetemek, kar
şılık ve artış farkları ile yeni
deni tıesbitö edilecek derece tu
tarlarına göre kesilmesi gere
ken kesenek, karşılık ve artlş1 

farkları arasındaki farklar ku
rumca; hesaplanarak toplamı il
gililer adına borç kaydedilir 
ve aylıklarından ayrıca her ay 
% 10 oranında kesilerek Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına gönderilir. 

MADDE 3. — Teklifim 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen! kabul1 edilmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 685) 



Dönem : 2 
Toplantı :S M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /447) 

T. C. 7 . 12 . 1967 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 622/7878 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 4 . 12 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine 40 yeni asistan kadrosu tahsisi hakkındaki kanun teklifinin 
gerekçesi. 

.Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinin Teşkilât ıKanuıniu 1948 de on yıl süre için çıkmış oldu
ğu halde onsekiz yıldan beri hiçbir ilâve yapılmadan uygulanmaktadır. Fakültenin bumdan om-
sekiz yıl önce tesbit edilen asistan kadrosu 75 tidi. Bugün bu kadro kullanıldığı halde fakülte
nin ihtiyaçlarını karşılıyamamaktadır. Kuruluşumda sadece 50 kadar öğrenciye 4 yıllık lisans öğ
retimi yapan Fen Fakültesi, bugün 2 000 e yaklaşan öğrenciye lisansdam başka 6 yıllık yüksek 
lisans, yüksek mühendislik ve doktora öğretimi yapacak kadar gelişmiş bulunmaktadır. Üç ka
demeli bu öğretim ile buma paralel araştırmalar, matematik, astronomi, fizik, kimya, botanik, je
oloji ve zooloji dallarında yapılmaktadır. Öğretim ve araştırmanım, zamanın şartlanma uygum 
olarak ilerlemesi, ayrıca öğrenci sayışımın artmış olması fakültenin asistana olan ihtiyacını artır
mış buluınımaktadır. Nitekim, Ankara Üniversitesi Feın Fakültesi, İkinci Beş Yıllık Plân için asis
tan sayışımın. 75 tein 230 a çıkarılmasını talebetmiştir. 

Fen Fakültelerinin asistan kadrosu meselesini, sadece bu fakültenin ihtiyaçları açısından ele 
.almak bu önemli konuyu tam mânasiyle ortaya koymaya yeterli olmaz. ıMemleketimizim fan ve 
teknik alanlarındaki insan gücü ihtiyacı ile yeniden açılacak diğer fakültelerin temel bilim adamı 
ihtiyacının da mevcut Fem fakültelerince planlanması gerekir. Fen fakültelerinde asistanlık 
müessesesi, memleketimizin yegâne fem adamı kaymağını teşkil etmektedir. Bu, yalnız üniversi
telerimizin ve temel bilimlerin bugünkü dünyadaki önemi bakımından olduğu kadar, güm geçtikçe 
gelişen ve oturması gereken sanayiimizin ve bunlum sonumda millî ekonomimizin gelişmesi ve öz
gürlük kazanması bakımından da büyük önem. taşımaktadır. Yemi fakültelerin açılması, bina ve
ya para imkânlarımdan çok, em başta temel fem bilimlerinde olmak üzere bilim adamı bulunma
sına bağlıdır. Temel fem bilimlerinde öğretim ve araştırma yapacak nitelikte bilim adamımın ta
biî kaynağı fen fakültelerinin asistanlık müessesesidir. Nitekim, bugün Orta - Doğu Teknik Üni-
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versitesi Fon ve Edebiyat Fakültesi, 'Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Bilim
ler Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi Fon Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fa
kültesinin birçok öğretim üyeleri yardımcıları, Anık ara Üniversitesi Fon Fakültesinde yetişmiş
ler ve buradan bu müesseselere geçmişlerdir. 

Önemi yukarıda belirtmeye çalışılan asistanlık müessesesinin üniversitelerimizin temel dâva
sı mahiyetimde olduğumu hiçbir suretle gözden uzak tutmamak, zorundayız. Bugünkü asistan 
kadrosu, fakültemin, değil beş yıllık gelişme plânımı tatbik etmeye, hattâ bugünkü durumun mu
hafazasına bile imkân vermemektedir. Bugünkü asistan ihtiyacını hiç olmazsa kısmen karşılıyabil-
mek ma.ksadiyle, 40 asistan kadrosunun verilmesi için kanun, teklifinde bulunmak zorumluğu ile 
karşıkarşıya bulunmaktayız. Bu gerekçe ile istenilen, 40 asistan kadrosu sağlandığı takdirde 
fakültenin umduğumuz çalışma ve eğitim tempomıınuın hızlanacağıma emin bulunuyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/447 
Karar No. : 9 

28 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilen «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelle bâzı kadroların eklenmesine dair kanun tasarısı» Millî Eğitim, 
Maliye ve üniversite temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi, 

Kanun tasarısının gerekçesinde de ifade edildiği gibi asistanlık /müessesesinin üniversiteleri
mizin temel meselesi olduğu hususu hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. Mevcut üniversite
lerimizin inkişafları, açılacak yeni üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacı her şeyden önce asistan
lık meselesinin ciddiyetle ve mevcut üniversitelerimizle, kurulacak yeni üniversitelerin ihtiyaçları 
na göre ele alınması, kalkınma hamlesi içinde bulunan memleketimizin mulhitacolduğu eğitilmiş 
insan gücünün yaratılması için şarttır. 

Bu itibarla üniversitelerimiz için hayati bir dâva olan bu mevzuda Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesine 40 asistan kadrosunun verilmesini derpiş eden kanun tasarısı komisyonumuzca müs-
p'et tmütal'âa edilıeırıeik layn'en kıaibul; leıdiltmdıştıır. Ve bu 40 kadroya (bir 40 kadro daha ilâvesi kabul 
ve ilâve edilen bu kadroların ihtiyaç ile imkânların telifi için (L) cetveline alınması uygun görü
lerek (1) sayılı cetvel yeniden düzenlenmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Çanakkale 

A. N. Akay 

Amasya 
A. Demiray 

Edirne 
T. Seçkin 

Kastamonu 
A. Ş. Bohça 

Sözcü 
Antalya 
î. Ataöv 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Erzurum 
İV. Diler 

Uşak 
O. Dengiz 

İmzada bulunamadı 

Mlltet Mıeıclisi 

Adana 
M. Bozdoğan 

İmzada bulunamadı 
Bitlis 

Z. Koçak 
İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
N. Sanca 

Uşak 
Söz hakkımı saklıdır 

F. Uğrasızoğlu 

OS. Sayısı : 686) 

Adana 
H. Aksay 

İmzada bulunamadı 
Bursa 

M. Tayyar 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Yozgat 
Söz hakkım saklıdır 

N. Kodamanoğlu 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu S . i . 1968 

Esas No. : 1/447 
Karar- No. : 139 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı "'kadroların eklenmesine dair kanun tasarısı) 
ve önceden havale gördüğü Millî Eğitim Komisyonunca, tasarı üzerine düzenlenen rapor ilgili Hü
kümet temsilcilerinin ve Üniversite yetkililerinin de katıldıkları toplantıda incelendi : 

1948 yılında çıkarılan ve aın'cak 10 yıllık bir sürenin ihtiyaçlarını karşılıyan, Ankara Üniversi
tesi Fen Fakültesi Teşkilât Kanunu, bu sürenin bitiminden bugüne dek hliçbir kadro ilâvesi gör
meden hizmeti yürütcbilmiştir. Ne var ki, kurulduğu günden itibaren devamlı olarak gelişen bu 
bilim dalının, bugünkü teknik buluş ve ilerleyişe paralel çalışabilmesi ve gerekli araştırmaların 
yapılabilmesi! için olduğu kadar her yıl artan öğrencisine öğretim üyesi, ki, bilhassa asistan 
bulmaktaki imkânsızlığı da kabullenmek zorun!uğu aşikârdır. Bu nedenlerle hazırlanan ve kısmen 
de olsa bu Fakültenin asistan ihtiyacını karşılıyacak olan tasarıyı Komisyonumuz genel olarak ka-
ibuLe şiayıan ımütailiâa >etmıiıştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun (1) sayılı cetvelde yaptığı değişiklik kanun tekniği bakımından 
uygun görülmediğinden, Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek artırılan kadrolar bu cetvelde gös
terilmiş, bu kadroların da ihtiyaç ve imkânlar oranında kullanılmasını temin amaciyle (2) sayılı 
bir cetvel ilâve edilerek (L) cetvelliınıe alınacak kadrolar bu cetvele ithâl edilmiş, (L) cetveline 
alınacak kadroların sarahaten ifadesi için de 1 nci madde yeniden düzenlenmiş, tasarının 2 ve 3 ncü 
maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve livcdilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Elâzığ 
K. Nedinıoğlu 

İstanbul 
N. Eroğan 

Başkan Y. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Grümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
/. Gürsan 

Kâtip 
Bolu 

/ / . /. Cop 

Çanakkale 
§. İnan 

İstanbul 
S. Aren ' 

Kütahya 
M. Erez 

Rize Sivas Trabzon 
C. Yalçın O. Kabibay Muhalifim 

A. 1. Birincioğlu 

Miillet Mtelisi (İS. .»Sayısı : 686) 
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Hükümetin teklifi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadroların eklenme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kımi'lJuş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kamuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Fen1 

Fakültesi kısmıma, iüşük cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tairihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kamun hü-
kümlerilna! Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

4 . 12 . 1967 

Barbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 say ili Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetve'lito Fen 
Fakültesi kısmına, ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiş, (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar (L) cetveline alın
mıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakam 
A. Türkel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

R. Sezgin 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Kürşad 
İmar ve İskân Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakanı 

T. Toker 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 6!86) 
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(Hükümet teklifine bağlı cetvel) 
[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

Asistan 10 800 
» 15 700 
» 15 600 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

Asistan 
» 
» 

10 
15 
15 

800 
700 
600 

(1) sayılı cetvele ilâve edilen (L) cetveli 

Asistan 
» 
» 

Görevin çeşidi Aded 

10 
15 
15 

Aylık 

800 
700 
600 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişine 

Asistan 
:» 
» 

bağlı cetvel) 
[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded 

20 
30 
30 

Aylık 

800 
700 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

Asistan 10 800 
» 15 700 
» 15 600 

Mllet Meclisi (IS. Sayısı : 686) 





Dönem : 2 
Topiaatı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin tzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir 
ek madde ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye, İmar ve 

İskân, Adalet ve Plân komisyoları raporları (2 /437) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 2 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 69 - 204/773 

MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 7 . 2 . 1967 tarihli ve 2/437 - 3652/20729 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili M Ziyaeddin tzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkın

daki kanun teklifi suretinin alındığını arz ederim. 
Munis Faik Ozansoy 

Başbakan adına 
Müsteşar 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4753 ısayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa ;bir 'madde eklenmesine dair hazırlamış oldu
ğum ıkanun teklifi ile gerekçesini ilişikte sunuyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygiyle arz ederim. 
Konya Milletvekili 

M. Ziyaeddin İzerdem 

(IEREKÇE 

766 ısayılı Tapulama Kanunu, gayrimenkul hukuku /bakımından aııakaııun mahiyetindedir. Mem
leketimizde '% 90 tapusuz olan gayrimenkulu tapuya raptını mülkiyet bakımından teminat altına 
alınmasını istihdaf etmektedir. Bu itibarla, emlâk, arsa, arazi gibi her çeşit gayrimenkulun mül
kiyet hakkının tesbitine dair genel prensipleri ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan, muhtaç çiftçiyi toprağa kavuşturma gayesiyle çıkarılmış halen mer'i olan 4753 
sayılı Kanun gereğince teşekkül etmiş komisyonlarda, faaliyet gösterdikleri mmtakada bir nevi ka-
dastral ç-aüı^malarda ibulunımalkta, Hazine ve diğer âmme hükmi şahıslarına ait arazileri tesbit ede
rek bunları muhtaç çiftçi adına tapulamak suretiyle tevzi etmektedirler. 

4753 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren komisyonlar, incelemelerinde zilyedlik ve mülkiyet 
haklarının 'tesbitinde esaslı ve genel prensip ve hükümleri ihtiva eden tapulama Kanunu hüküm
lerini nazarı itibara almaları iktiza eder. Fakat, 766 «sayılı Tapulama Kanununda, 4753 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül eden komisyonların bu hükme talbi olduğuna dair 'bir kayıt ve sarahat olma
dığından, mahkemeler, yüksek kaza organı olan Yargıtaym, içtihadına uyarak, hususi kanun olan 
4753 sayılı Kanun hükmünün tatbikinde ısrar çimektedir. 
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A) Köyünde tapulama heyeti faaliyette bulunduğu takdirde bu köy halkı tamamen 766 sayılı 

Tapulama Kanunu hükümlerinden faydalanmakta, komşu (B) köyünde toprak komisyonu faaliyette 
ise, bu köy halkı 766 sayılı Kanun hükmünden istifade etmemekte hu suretle Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içinde ibulunan köyler, heyetlere göre ayrı ayrı kanuni muameleye, vatandaşlar ise bir 
birinden farklı eylemlere tabi tutulmakta, binnetice birbirine uy&um ımuamdeyi 'gerektiren ahvalde 
dahi, zıt ve gayriâdil bir tatbikat devam etmektedir. Bu gayriâdil, haksızlık ve huzursuzluk
lara sebebiyet veren kanundaki boşluğu doldurmak kaçınılmaz (bir zaruret halini almıştır. Bu tek
lifle, zıt tatbikat kaldırılmış, adaletli 'bir sistem sağlanmış olacak, cemiyetteki huzursuzluk gideri
lecek, mahkemelerdeki, binlerce ihtilâf halledilecek binnetice mahkemelerin yükü azaltılacaktır. 

Tarım Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Tarım Komisyonu 25 . 5 . 1967 
Esas No. : 2/437 

Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Ziyaeddin İzerdem'in, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılın asiyle Ko
misyonumuzda görüşülmüştür. 

766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesinin uygulanmasında, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu uyarınca Devlet adına belirtilen ve Hazine adına tescil edilmiş bulunan gayrimenkul-
ler hakkında sözü edilen 3 ncü maddenin uygulanamadığı ve bundan da hukukî eşitsizlikler doğduğu 
anlaşılmıştır. 

Gerçekten, yürürlükten kaldırılmış bulunan 5602 sayılı Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fık
rasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğin
ce, zilyedliğe ilişkin diğer bütün şartlar gerçekleşmiş olduğu halde, yüzölçümü (20) dönümden faz
la olan gayrimenkuller, on yıl veya daha önceki vergi kaydının ibraz edilememiş olması sebebiyle 
hazine adına tosbit ve tescil edilmiştir. 

766 sayılı Tapulama Kanunu, yüzölçümü yüz dönüme kadar olan (yüz dönüm dâhil) gayrimen-
ıkullerin zilyedleri adına teslbit ve tescili için yirmi yıl süre ile nizasız, fasılasız ve malik sıfatiyle 
ızdlyedliğin ispatında bilirkişi ve şahit beyanlariyle yetinmiştir. 

Bu kanunun getirdiği yeniliklerden ve imkânlardan, aynı durumda olan ve fakat tesbit ve tescil 
işlemleri yürürlükten kaldırılan ı5'602 sayılı Kanuna göre yapıldığı için haksızlığa uğrıyanların 
mağduriyetlerini bertaraf etmek ve eşitliği sağlamak amaciyle geçici 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Tatbikatta, tapulama dolayısiyle yapılmış olan bu farklı muamelenin idari merciler ve mahkeme
lerce düzeltilmesi cihetine gidildiği halde, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa ıgöre Hazine adına 
tesbit edilen yerlerde bu uygulamanın yapılamadığı ve mahkemelerin özel bir kanun hükmü olduğu 
için bu husustaki dâvaları reddettiği görülmüş ve böylece ikinci bir eşitsizliğin doğmuş olduğu an
laşılmıştır. 

Teklifin amacı, 766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 ncü mddesi hükmünün, aynı durum
da olan kimselere seyyanen uygulamak ve bu suretle eşitsizlikleri önlemektedir. 

Komisyonumuz bir taraftan bu gayesinin sağlanması ve diğer taraftan da anakanunlarm hiz
mete ilişkin hüküm ve prensiplerinin saklı tutulması lüzum ve düşüncesiyle kanun teklifini yeni 
baştan kaleme almıştır. Bu duruma göre: 

M. Meclisi (S. Sayısı : 713) 
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1 nci çerçeve maddeye kanun numarasından sonra kanunun ismi de ilâve edilmiştir. 
Ek madde teklif sahibinin de iştirakiyle lüzumlu bâzı ilâveler yapılmak suretiyle yeniden 

tanzim edilmiştir. 
2 nci çerçeve madde tekliften çıkarılmış olduğundan, madde numaraları arasında teselsülü 

temin etmek maksadiyle yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ve 4 ncü maddeler de 2 ve 3 ncü 
maddeler olarak düzeltilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Afyon K. 
Mehmet Göbekli 

Gaziantep 
Süleyman Ünlü 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Sözcü 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

Ankara 
Ahmet Üstün 

-Malatya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Kâtip 
Çorum 

Ahmet Uysal 

Balıkesir 
M. Zeki Yücetürk 

Manisa 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Kastamonu 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Adana 
Tahir Yücekök 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/437 
Karar No. : 125 

12 . 6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin İzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkın
da kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Görüşmelere esas Tarım Komisyonu raporu alınmış ve mezkûr komisyonun değiştiriş metni 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İmar ve İskân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
'Çankırı 

Tahir Akman 

Sözcü 
Tekirdağ 

Halil Başol 
Burdur 

Faik Ktrbaslt 
ıDenâzli 

Zafer Nihat Özel 

Gaziantep 
Nasit Sanca 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Tokat 
Fethi Alacalı 

Zonguldak 
Cahit Karaka§ 

M. Meclisi (S. Sayısı : 7*6) 
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tmar ve iskân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
imar ve İskân 

Komisyonu 29 . 6 . 1967 
Esas No. : 2/437 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili ıM. Ziyacddin İzcrdem'in, 4758 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkın
da kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve teklif, 
maddeleri üzerinde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

imar ve İskân Komisyonu 
Başkanı Y. (13u rapor sözcüsü 

Konya Afyon Ankara Bursa 
M. Ziyaeddin tzerdem Mehmet Göbekli Zühtü Pehlivanlı Sadrettin Çanga 

Diyarbakır Kars Tokat 
Metin Cizreli Sevine Düşünsel Osman Hacıbaloğlu 

Adalet Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3 . 4 . 1968 

Esas No. : 2/437 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili M. Z'iyaıe'ttln î'zieıtleım'ın, 4753 sayılı Kanuna 'bir ek madde ilâvesi hakkın
da kanun teklifi; Baş'kanlığııurzica Komisyonıılmu^a havale 'edilmiş olup, teklif 'sahibi ve Hükümet 
temsilciler'i hazır bulundukları 'hailde Komisyonumuzca incelenip müzakere olundu. 

Bilindiği üziere1, 7f06 'sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi, 'tapusuz arazi hak
kında evvelce yapılanı teslbitve tescillerin tabi olacağı işlemlere ilişkin hükümler sevk etmiştir. 

'Grerıçekten, Ibu 'kanunla, yürürlükten kaldırılan 5*602 sayılı Kamunun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesine ve (bu kanuna Ibir ma 1de eklenimesine dair 'olan 6335 sayılı Kanun 
gereğince tapusuz olup da, zilyedliğe ilişkin diğer şartlar gerçekleşmiş olduğu halde, yüzöl
çümü yirmi dünümden fada olan gayrimenkul''erde, zilyedliğin on yıl veya daha önceki Vergi 
kaydı ile ispat zîorunluğu konulmuştu1!'. 

Geçici '3 ne'ü madde, ziTyedliğe ilişkin diğer bütün şartlanın, gerçekleşmiş olimalsına rağmen, 
on yıl veya da'ha öneeiki vergi kaydıının bulunamaması 'selbelbiyle tümü Hazine adına tescil 
edilip de Hazinienin müllküyeıtinden çıkım amış veya kamu yararına tahsis eidilmıemiş 'olan gayri-
ımenkullenn, iktisap şart lan gerçekleşmiş olan zilyedleri adına ıtesciMn'i ve1'böylece 766 sayılı 
Tapulama Kanununun getirdiği yeniliklerden vo imkânlardan bu duralmda olan vatandaşların 
dal faydallanmala'rmı sağlamayı hedef tutmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 718) 
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Tapulama dolayısiyle meydana gelen hu farklı muameleler, idari yollardan ve ımahkeme karar-
lariyle ıgiderilehildiği halde, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa 'göre Hazine adına tesbit edilen 
yerler için açılan dâvalarda, sözü 'geçen 'Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun özel Ibir kanun oldu
ğu 'gerekçesiyle Tapulama Kanuınunun ıge'çici !3 ncü maddesinin uygulanmadığı (böylece yine 'bir 
eşitsizliğin^ doğmuş Ibulunduğu 'anlaşılmaktadır. Bu sebepledir ki, 'teklifin, 'genel olarak uyfguiamaJ-
daki 'eşitsizliği giderici Ibir maksada matuf olduğu görülmüş ve Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiştir. 

Ancak, teklifin imar ve iskân Komisyonunda aldığı şekil üzerinde de durulmuş, Ibir ıtaraiftan (bu 
maksadın, diğer taraftan da ilgili kuruluşlLarın uygulamalarının kuruluş 'gayelerinin sınırları için-/ 

de 'kalmalarını sağlamak ımülâhazasiyle madde metnine açıklık verilmesi (lüzumlu 'görülmüştür. 
Geçici maddede : «Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi olarak (belirtilen ve Hazine adına tes

cil edilmiş olan yerlerde, şartları mevcut ise 766 sayılı Tapulama Kanununun »geçici '3 ncü mad
desi uygulanır» denilmektedir. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 13 ncü maddesi, ilgili kuruluşa, Devlete 'ait ara'ziyi (belirt
mek ve (bu arazinin Devlet adına tescilini tapu idaresinden istemek yetkisini tanıma'ktadır. özel mül
kiyet konusu gayrimenkullerin (kanunların tesbit ettiği iktisap şart ve yolttarayle kişiler adına tes
cilini istemek şüphesiz iki, Ibu yetkinin kapsamı dışında kalmaktadır. Bu itibarla igeçici maddeye 
bu anlamı verecek bir 'açıklık sağlanması lüzumlu görülerek madde metninin buna göre tedvini uy
gun görülmüştür. 

Ek maddede : '«Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun '13 ncü maddesinin uygulanmasında 766 sa
yılı Tapulama Kanununun, mülkiyet hakkının tespitindeki 'esaslara ilişkin 3'3, 37, 48 ve 43 ncü mad
delerinin kayıt malikleri ve zilyedleri hakkındaki hükümlerine uyulur.» denilmesi, Ibu halkımdan 
yerinde (bulunmuştur. 

Tapulama Kanununun 97 nci maddesi, 03 ve 42 nci maddelerin genel hüküm niteliğinde olduk
larını belirtımiş ise de, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasında uyulması önlgörülen 
37 ve 43 ncü maddelerin de teklif metninde yer almiası uygulamaya açıklık kazandıracağı düşü
nülmüştür. 

Diğer taraftan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa '56'18 ısayılı Kanunla (bâzı maddem 
ler eklenmiş olduğundan, teklifin ek ve igeçici maddeleri (buna göre numaralandırılmak suretiyle ha
zırlanan metin komisyonumuzca ittifakan kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü ve 
Başkanı Kâtip 
istanbul Niğde Aydın' Erzincan 

/. Hakkı Tekinel Yaşar Aribaş Reşat özarda Sadık Perinçek 
Im'zada 'bulunamadı 

m Hakkâri Kars Kars Kars 
Ali Kardhan Abbas Âli Çetin Muzaffer Şamiloğlu Osman Yeltekin 

Kayseri Kırklareli Samsun Sivas 
Cengiz Nayman Mehmet Atagün tlyas Kılıç N. Nazif Arslan 

Imz'ada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 718) 



Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 22 . 6 . 1968 

Esas No. : 2/437 
Karar No. : 145 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen, Konya Milletvekili M. Ziyaeddin îzerdetm'in, 
(4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkın da kanun teklifi) ve teklifi önceden anceliyen Ta
rım, Adalet, Maliye, İmar ve İskân komisyonlarının raporları ilgili Hükümet temsücüerinin de 
katıldıkları toplantıda görüşüldü : 

Teklif, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 766 sayılı Tapulama kanunlarının uy
gulamalarındaki çelişmeyi ve eşitsizliği gidermeyi öngörmektedir. Şöyle ki; 

766 sayılı Tapulama Kanunu, taşınmaz malla rın tapuya teshitini mülkiyet 'bakımından teminat 
altına alacak genel prensipleri kapsamaktadır. 

örneğin, söz konusu kanun, yüzölçümü yüz dönüme kadar olan (yüz dönüm dâhil) taşınmaz 
malların zilyedleri adına tapuya teslbit ve tescili için yirmi yıl süre ile nizasız ve aralıksız ve ma
lik sıfatiyle zilyedliğin ispatında (bilirkişi ve şahit 'beyanı ile yetinmektedir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu na göre, bir nevi kadastral faaliyet »gösteren, Ha
zine ve diğer âmme hükmi şahıslarına ait arazileri te^b'it ve muhtaç köylüye tapulayarak tevzi et
mekle yükümlü toprak tevzi komisyonları da bu ıgörevi yaparken, zilyedlik ve mülkiyet haklarının 
tesbitinde esaslı ve genel prensipleri kapsıyan Tapulama Kanunu hükümlerini dikkate almaları 
gerekirken, söz konusu 766 sayılı Tapulama Kanununda, 4753 sayılı Kanun gereğince kurulmuş 
olan tevzi komisyonlarının Ibu hükme tabi olduklarına dair İbir açıklık olmadığından, eşit durum
da olan ve fakat tesbit ve tescil işlemleri yürürlükten kaldırılan 5602 sayılı Kanuna göre yapıl
dığı için ortaya çıkan eşitsizlik ve haksızlığın 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâve edilmek sure
tiyle giderilmesi hususunu, âdil bir sistem sağlaması, toplumdaki huzursuzluğu giderici ve halen 
yargı organlarını meşgul eden (binlerce dâvanın hal yoluna girmesi bakımından yerimde ve kabule 
şayan görülerek maddelerin görüşülmesine ıgeçilmiş, 

Tarım Komisyonunca 1 nci çerçeve maddeye kanun numarasından sonra kanunun ismini zik
retmek ve ek maddeye ibâzı ilâveler yapmaik, 2 nci çerçeve maddeyi metinden çıkarmak, dolayısiyle 
madde numaralarını yeniden düzenlemek suretiy le yapılan değişiklikler de komisyonumuzca uygun 
mütalâa edilerek teklif bu değişik şekli ile kaıbul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku rulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
arz olunur. 

Başkanı Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

/. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. t. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Niğde 
H. Özalp 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. S. TFatipoğlu 

Balıkesir 
F . Islimyeli 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
1. Angı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 710) 
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Giresun 

1. E. Kılıçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
M. Güven 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Sakarya 
E. Alican 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. İşgüzar 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 718) 
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T e k l i f 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 
tzerdem'in 4753 sayılı Kanuna 
bir ek madde ilâvesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4753 sayılı Ka
nuna aşağıdaki ek m,adde ilâve 
edilmiştir. 

Ek madde — 766 sayılı Ta
pulama Kanununun mülkiyet 
hakkının tesbitine dair beşinci 
bölümündeki 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 ncı madde hükümleriyle ek 
geçici 3 ncü mjadde hükümleri 
aynen uygulanır. 

MADDE 2. — îşbu ek madde 
hükümlerine aykırı olan hü
kümler kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4 "Ru ka,nun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Tarım Komisyonunun 
değiştirişi 

4753 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna aşağıdaki ek madde ilâve 
edilmjiştir. 

Ek mjadde — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun 13 ncü 
maddesinin uygulanmasında, 
766 sayılı Tapulama Kanunu
nun, mülkiyet hakkının tesbi-
tindeki esaslara ilişkin 33, 37, 
42 ve 43 ncü maddelerinin kayıt 
malikleri ve zilyedler hakkın
daki hükümlerine uyulur. 

Toprak ko>m,iwyonlarmca Dev
let arazisi olarak belirtilen ve 
Hazine adına tescil edilmiş olan 
yerlerde, şartlan mevcut ise 
766 sayılı Tapulama Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesi uygu
lanır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

4753 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Tarım Komis
yonu değiştirişinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmişti?. 

MADDE 2. — Tarım Komis
yonu değiştirişinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S Sayısı : 713) 



tmar ve iskân Komisyonunun 
değiştirişi 

4753 sayılı Kanuna bir ek madde 
ilâvesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna aşağıdaki ek madde ilâve 
edilmiştir. 

Ek madde — 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu
nun 13 ncü maddesinin uygu
lanmasında 766 sayılı Tapula
ma Kanununun, mülkiyet hak
kının tesbitindelki esaslara iliş
kin 33, 37, 42 ve 43 ncü mad
delerinin kayıt malikleri ve 
zilyedler hakkındaki hükümle
rine uyulur. 

GEÇÎCÎ MADDE —Toprak 
komisyonlarınca Devlet arazisi 
olarak belirtilen ve Hazine adı
na tescil edilmiş olan yerlerde, 
şartları mevcut ise 766 sayılı 
Tapulama Kanununun geçici 
3 ncü maddesi uygulanır. 

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olara^k ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü 
maddesi 3 neü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Adalet Komisyonunun 
değiştirişi 

4753 sayılı Kanuna bir eli ve bir 
geçici madde ilâvesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna aşağıdaki ek madde ilâve 
edilmiştir : 

Ek madde 10 — 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 13 ncü maddesinin uy
gulanmasında, 766 sayılı Tapu
lama Kanununun mülkiyet hak
kının tesbitindeki esaslara iliş
kin 33, 37, 42 ve 43 ncü madde
lerinin kayıt malikleri ve zil-
yedler hakkındaki hükümleri
ne uyulur. 

Geçici madde 4. — Toprak 
komisyonlarınca, Devlet arazisi 
olarak belirtilen ve Hazine adı
na tescil edilmiş bulunan yerler, 
şartları mevcut ise 766 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesi 
uyarınca zilyedi eri fylmı. tescil 
edilmek üzere dağıtım dışı bı
rakılır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bütçe Plân Komisyoonunun 
değiştirişi 

4753 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Tarım Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 

kajbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü 
maddesi 3 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (>S. Sayısı : 713) 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 715 
Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacıpaşaoğlu ve 11 arkadaşının, 237 
sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayîlı cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2 /659) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1 nci Dönem ve 1/492 sayılı hükümsüz evraklar kısmında bulunan «237 sayılı Taşıt Kanunu
na bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması» hakkındaki kanun tasarısının yeniden görüşülmesi
ne delâletlerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla. 14 . 2 .1968 
Kayseri. Milletvekili Niğde Milletvekili Kayseri Eskişehir 

Ahmet Atıf Hacıpaşaoğlu Yasar Arıbas Mehmet Ateşoğlu İsmet Angı 

Niğde 
Haydar Özalp 

Trabzon 
Ahmet İhsan Birinde )ğlu 

Muğla. 
İzzet Oktay 

Çorum 
Ahmet Vysal 

Sa 

r 

( T Ü M İ Ü Ş 

bahattin 

Kütahya 
AJivıet Can Bilgin 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

aııo 
Savacî 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

T. C. 
Başbakanlık 5.7. 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2032/3346 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

a E n E K o E 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 45 sayılı Kanunla kurulmuş olup çalışmaya başlamış bulu

nan Yüksek Hâkimler- Kurulu Başkanına, Devlet teşkilatındaki mevkii iile mütenasibolarak bir bi
nek otomobili tahsisi gerekli bulunmaktadır. 

Bu sebeple, 2.37 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde gerekli değişikliğin yaypılması 
•içıin ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştı:'. 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 2/659 
Karar No: 146 

22 . 6 .1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak 1.5. 6 . 1963 tarihinde Millet Meclisim1 sunulan ve 
1 nci dönem 2 nci toplantı yılında Komisyonumuzca aynen ka'lm'l edilen ancak, seçimler dolayısiyle 
hükümsüz evraklar yanışım bulunan ve bu kez Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf JLıcıpa.jaoğiu ve 
11. arkadaşı tarafından içtüzüğün 69 neu maddesi uyarınca yenilenerek işleme konulması isten,li
ginden yeniden Komisyonumuza havale, edilen (237 sayılı 'Taşıt Kanununa bağlı 2 saydı cetvelde 
değişliklik yapılması hakkında ;kauun tasarısı) ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları toplan
tıda incelendi, 

Anayasamız ve 45 sayılı Kanunla kurulmuş olup çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanına Devlet teşkilatındaki mevkii ile oranlı olarak bir binek otomobili tabii
sini öngören tasarıyı cetveli ile birlikte Komisyonumuz aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kımılun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Niğde 
II. Özalp 

Giresun 
t. E. Kılıçoğlıı 

İmzada bulunamadı 

izmir 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
<Sf. Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

1. 8. Hatipoğlu 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

İmzada bulunamadı 

Gümüşanc 
8. Savam 

Kayseri 
A. Hacıpaşasğlu 

Sinop 
Söz hakkını mahfuzdur 

II. İşgüzar 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bay ar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

istanbul 
M. Güven 

Niğde 
R. 8oy er 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

II. 7. Cop 

Aydın 
M. Ş. Koç 

imzada bulunamadı 

Eskişehir 
/ . Angı 

İzmir 
İ. G ursa n 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
E. Alican 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

imzada bulunamadı 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

M. Meclisi (S. Sayısı : 715) 



— 3 — 

HÜKÜMETİN T E E D M 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele ilişik 
cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
15 . 6 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma, Bakanı 
/ . Sancar 

Millî Eğitim Bıaıkanı 
§. R. Hatipoğlu 

Gninı. ve Tekel Balkanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı V. 
F. Melen 

Tarılm Bakanı 
M. îzmen 

Devlet Balkanı ve 
Başfo. Yardımcısı 

/ / . Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Ulaştırma Bakanı 
1. §. Dura 

Devlet Bakanı ve 
Baışlb. Yardıımcıcsı 

T. Feyzioğlu 

Aldallet B^akanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

<Sa. ve İSÜ. Y. Balkanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışıma, Balkanı V. 
T. Feyzioğlu 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

imar ve Idkân Bakanı V. 
R. Aybar 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Aded Cinsi 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı Binek 

En az kullanma süresi 

5 yıl 

» © - « 
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