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•tarafından dövüldüğüne dair soru önerge
si ve İçişleri Balkanı Ferit Kuba!t!m yazı
lı cevabı. (7/1154) 242:243 

26. —• &tanıbul Milletvekili Kâzım, Öze-
ıke'nin, fahrî trafik miüfettişdiğkıe dair s'o-
rıı önergesi ve İçişleri. Bakanı Ferit Ku
bat 'm yazılı cevaibı. (7/1155) 243:244 

27. — Içjel Milletvekili Celâl Eargılı'-
îiın, Türkiye'deki' sağlık memur lan mi'k-
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lıştıkları sahalara dair so.ru önergesi ve 
.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Kemal 
Demir'in yazı/İı cevalbı. (7/1157) 245:246 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, bugüne kadar, tıp fakülteil/erindıen mıe-
zıın olan hekim miktarına dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/1168) 246: 

247 
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»•-« 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çoğunluk olmadığından; 

27 Kasım 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,26'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Fikret Turhangil Vehbi Meşhur 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

•> • • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma 3aati : 15,00 
BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoiklama ya
pılacaktır. Salonda hazır bulunan sayın üyele
rin beyaz düğmelere basmak suretiyle yoklama
ya katılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 
Sayın üyeler, okuyacağım. komisyonlarla il

gili bir ricamız olacak. Şu ana kadar toplanıp 
Başkan, Sözcü ve Kâtip seçimini ikmal etmemiş 
bulunan Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, İmar ve İskân Komisyonları 387 numaralı 
odada; 

III — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İçel Milletvekili Çetin Yrfmaz'ın; yer 
fıstığı üreticisinin sorunları hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili sayın Çetin 
Yılmaz, yer fıstığı üreticisinin sorunlarıyle ilgili 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurun, sayın Yıl
maz, 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; İnsanların mutluluğu ve 
özgürlüğü, ekonomik ve toplumsal güvencele-
riyle doğru orantılıdır. Gelişmekte olan toplu
mumuzda insan - emek, insan - toprak, insan -
üretim, insan - tüketim, insan - mülk ilişkileri 
ekonomik gücün geniş ölçüde halkta toplanması 
ilkesi işletildiği zaman bilimsel yörüngesine gir
miş sayılır. Doğaldır (ki, halk, bizim anlayışımız
da ülkeye hizmet eden, çalışan, emeği ile geçi
nen insanlar kesimidir. 

Türkiye, köylü Türkiye'dir. İnsanlarının yüz
de 71,6'smm köy toplanma birimlerinde birik
tiği Türkiye'mizde köylüler somut ve soyut 'güç
lerini, us ve becerilerini daha birleştireimemiş-

Çalışma, Sayıştay Komisyonları 277 numa
ralı 'odada; 

Orman, Ticaret Komisyonları 275 numaralı 
odada; 

Gençlik ve Spor Komisyonu 247 numaralı 
odada ve 

İçişleri Komisyonu da 281 numaralı odada 
saat 16,00'da toplanıp başkan, sözcü ve kâtip
lerini seçmeleri gerekmektedir. Bu komisyon
larla ilgili arkadaşların bu seçimlere ve bu top
lantılara icabet eteneleri lüzumunu rica ederiz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ler, bir başka deyimle kooperatifleştirememiş-
ler, koiopcratifleştiklerini zannettikleri yerde ve 
zamanda bu kuruluşlar, hükümetlerin sosyal, 
ekonomik tercihlerine, ekonomik güçlü etmenle
rin etkilerine göre sarardığından, yani sarı ko
operatifler haline geldiğinden bir taban fiyatı 
sorunu bizleri önemle ilgilendirir olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle huzurunu
za akşamları sofralarınızı süsleyen yer fıstığı 
sorununu getirdim. İçel'de bölgeler itibariyle 
yer fıstığı ekim sahası merkezde 40 hektar, 
Tarsus'ta 50, Mut'ta 1 000, Gülnar'da 130, Ana
mur'da 3 000 ve Silifke'de 1 200 olmak üzere 
toplam 4 420 hektardır. İçel'de bölgeler itiba
riyle genel üretim miktarı merkezde 89 ton, 
Tarsus'ta 111 ton, Mut'ta 2 214 ton, Gülnar'da 
289 ton, Anamur'da 6 G69 ton, Silifke'de 2 678 
ton olmak üzere toplam 12 050 tondur. 

'Son iki yıllık üretim maliyeti; 1971 de 1 
delkar için arazi kirası dahil 556 Türk Lirası, 
1972 de ise 1 dekar için 610 Türk Lirasıdır. Tür
kiye'deki üretim fiyatı ise; Anamur'da 550 - 600 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1972 O : 1 

kuruş, Silifke'de 500 - 550 kuruş, Osmaniye'de 
450 - 500 kuruş, diğer cinsleri 400 - 450 ku
ruştur. Kooperatif in alım fiyatı ise Anamur'da 
525, 'Silifke'de 500, diğer ilçelerde 400 kuruştur. 

Bugünkü dış piyasa 36 - 39 adedi 1 000 gram 
gelen yerfıstığırim tonunun ihraç fiyatı 430 -
440 dolar, yani 572 kuruş. 40 - 42 adedi 1 000 
gram gelen yer fıstığının tonunun ihraç fiyatı 
420 - 425 dolar, 43 - 47 adedi 1 000 gram gelen 
yer fıstığının tonunun ihraç fiyatı ise 415 - 420 
dolarıdır. Yani 539,5 kuruştur. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, İçel 
ıköyMlsü bu yıl 495 kuruşa ürettiği yer fıstığı
nı Anamur'da 525 kuruşa, Silifke'de 500 kuru
şa, diğer yerlerde 40.0 kuruşa kooperatife, ba
rem fiyatı üzerinden Ziraat Bankasına ürünü
nü rehin bıraikaeak, yüzde 80'ninin parasını pe
şin alacak, yüzde 5 kooperatife kesilecek. Ana
mur'da 450 kuruş, Silifke'de 425 kuruş, Mut'ta 
425 kuruş üreticinin eline para geçecek ve 
539,5 - 572 kuruştan ihraoedilecek. Bu ihracı 
da, köylü adına kurulan YEFİSKO değil, koo
peratif adına Maryo Diyap adında bir komis
yoncu yapacak ve bu koperatif 4 yıldır ortak
larına ne hesap, ne de risturn verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kooperatif Ticaret 
Bakanlığmnı atadığı genel müdür ile Bakan
lık denetiminde çalışır. YEFİSKO piyasaya 
geç giriyor. Örneğin, bu yıl 1 ay geç girdi. 
Borçlu olan üretici ürününü ucuza tüccara sat
mak zorunluğunda kaldı. Çok geç fiyat yük
selterek piyasaya giren kooperatif bu davranışı 
ile fıstığın toplandığı tüccar ambarlarına ya
rarlı oldu. Üreticiye, ürünü karşılığı peşin 
para verilmiyor. Sadece ihraç malı Anamur fıs
tığı üreticisi yüzde 80'nini, yüzde 5 kesinti ile 
peşin alabiliyor. Anamur fıstığı, Silifke ve Os
maniye fıstığı ile paçal yapılarak ihra'ç, fiyatı 
düşürülüyor. İlâç, gübre, akaryakıt, kredi gibi 
destekleme yardımlarından fıstık üreticisi yok
sundur, borçludur, eziktir ve sömürülmüştür. 

Özetle, Anamur fıstığının barem fiyatı 925, 
Silifke fıstığının baremi fiyatı 870 kuruş olmak 
zorunluğundadır. YEFİSKO sarı kooperatif ol
maktan kurtarılmalıdır. Bu konuda bir raporu
mu Sayın Bakana sunacağım. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

2. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı'nın, Elâzığ'ın hidroelektrik santralindeki arıza 
nedeniyle gündem dışı demeci: 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, 
Elâzığ'ın, Hidroelektrik santralındaki arıza ne-
neniyle gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun, Sayın Hanağası, 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, sayın tmil'letvekilleri; sanınım hepi
mizin ortaklaşa şikâyetçi olduğumuz öneımli bir 
ıkonu vardır. Bilindiği gibi, sık sık kamu ve top
lum yararını bozan bâzı olay ve durumlarla kar
şılaşırız. Yetkili ve ilgililer konunun incelen
diğinden, kovuşturmanın yapıldığından ve so
rumlular hakkında gerekli kanunî işlemin ya
pılacağımdan söz ederler. Toplumun dikkat ve 
hassasiyeti kaybolur. Hattâ olay unutulur. Belki 
çok uzun bir süre sonra yetkisiz, son kademede
ki bir kişimin ismi ortaya atılır, ya da sudan ve 
birtakım, teknik nedenlerle bu iş geçiştirilm'eye 
ve kapatılmaya çalışılır. Böylece dikkat buyu
runuz, yıllardır toplum ve kaımu yararını ih
malleri ve kusurlaıııyle ihlâl etmiş birçok kişi
ler cezaî bir takibat görmemiş, dolayısıyle her-
hangi bir cezaya çarptırılmamış olarak ortada 
dolaşmaktadırlar. Buna ait herkesçe bilimen sa
yılamayacak kadar çolk örnekle!' vardır. 

Ben, bu vesileyle yeni bir örnek venmek is
tiyorum, yetkililerce sorumlulara artık müsa
maha gösterilmıemesıini, gerekli cezaî müeyyide
nin haklarında uygulanmasının diliyorum. 

Elâzığ ilindeki «Haze'r Hidro - Elektrik 
Enerji Santralı» ndan söz etmek istiyorum. Söz 
konusu olan bu Hidro - Elektrik Enerji Santra
lı, Elâzığ'daki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlü
ğünün Ikontrolündedir. Bu santraldan sağlanan 
elektrik enerjisinden inşa edilmekte olan Keban 
Barajı, Maden ilçesindeki bakır ve krom made
ni tesisleriyle, Diyarbakır, Elâzığ, Tunceli illeri 
ve bu illerdeki Çimento, Şeker, Dokuma, Et ve 
Balık Kurumu, Azot gibi resmî fabrika ve ku
ruluşlarla bölgedeki özel sektör elinde bulunan 
sanayi tesisleri yararlanmaktadır. 

Hazer Hidro - Elektrik Santralı 1970 yılın
dan bu yana 1970 yılı Eamazan ayında 28 gün, 
bu yılın Raımazan ayında 10 gün ve üçüncü de
fa olmak üzere de birkaç gün önce arıza yap
mış, bölgeyi elektiriksiz bırakmıştır. 
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Santrala su veren tüneli ve cebrî borular illie 
ızgarasında kaya parçaları, taş Ikum ve birta-
ikım tortuların birikimli nedeniyle bu arızanın 
ileri geldiği söylenmektedir. 

İfade edildiğine göre, tünel taban seviyesin
de 50 - 60 santimlik bir tortu mevcuttur. Kurul
duğu ve çalışmaya başladığı günden beri den
ge bacası temizlenmemiştir. Güvercin pislikle
rinden tahliye vanaları âdeta görülmez ve kay
bolmuş durumdadır. 

Bundan önceki, yani 1970 yılındaki arıza, 
baraj inşaatını yapan (C.C.İ.) Einmasma, Dev
let bütçesinden ımilyonu aşan bir ücret ödeme
siyle giderilebilmiştir. Kaben Barajının inşası
nın bitimine kadar bu durumla yetinlilebilec ek
ti ve bilâhara gerekli temizleme işlemi yapıla-
calktı. Bilinen nedenlerle Keban Barajı inşaatı 
uzadı. Durunu kritiktir, gerekld ilgi göstenilmez, 
balkım ve kontrolü yapılmaz ise daha da vâhilm 
sonuçlar ımeyclana gelebilir. 

Hazer Santralında arıza sonucu elektrik >ke-
silincıe bilindiği gibi; 

Biran önce bitmesi gereken ve arzu edilen 
Keban Barajı inşaatı duruyor, dolayısiyle üre
time geçmesi gecikiyor. 

Maden ilçesindeki bakım işletmesi çalışması 
yavaşlıyor, 

Yukarıda kısm'en söz (konusu ledilen Devlet 
ve özel sektör elindeki fabrika ve sanayi tesis
leri üretim yapamıyor, 

Bölgede, bilhassa Elâzığ'da mevcut çok sa
yıdaki hastaneler çalışamaz duruma geliyor. 

Merkez nüfusu yüzbini aşkın Elâzığ, Diyar
bakır gibi illerle, son defa yararlanan Tunceli 
ili halkı günlerce karanlık ve zulmette kalıyor, 
alışkanlık ve sağlık, medenî kolaylıklardan 
mahrum kalıyor, böylece yurt ekonomisi de 
millî gelir ve üretimden zarara uğruyor. Bunun 
adına «Teknik arıza» deniyor. 

Hayır sayın arkadaşlarım; taş, kum, çakıl, 
hattâ batık bir kayık parçasını-n tıkadığı bir 
boru ve ızgara teknik arıza olamaz. Bu, düpedüz 
bir ihmal ve lâubaliliktir. Neden zamanında 
gereken ve önleyici) tedbir alınmaz? Aradan mü
sait yaz ayları geçtiği halde, neden o zaman ge
rekli temizlik, bakım ve kontrol yapılmaz? 

Evet sayın arkadaşlarım; tekrar ve ısrarla 
konunun üzerinde duruyor ve hatırlatıyorum : 

Bu işin sorumlusu ve sorumluları kim, ya da 
kimlerdir? Bunlar mutlaka meydana çıkarılma
lı, bir suç ve ihmalleri varsa hesap sorulup mut
laka gereken cezaya çarptırılmak, dolayısıyle 
işbaşında bulunan emsalleri için de bir ibret der
si olmalıdır. Hoşgörü ve alışkanlıktan vazgeçil
melidir. 

Memleketin milyonlarca hattâ milyarlarca 
millî zararına yol açanlar, vatandaşların tedir
gin olmalarına sebebiyet verenler hakkında il
gili ve yetkilileri vazifeye çağırıyor, gereğinin 
yapılması hususunda azamî çabayı göstermele
rini önemle tekrar rica ediyorum. 

Sayın Başkana, söz vermiş oldukları için te
şekkür eder, siz sayın milletvekili arkadaşları
ma saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —- Geçen birleşimlerden gündem 
dışı konuşma talepleri Başkanlığımıza intikal 
etmiş olup, bu talep sahiplerinden konuşan iki 
arkadaşın dışında konuşmalarını yapacakları 
hususunda bir teyit vâki olmadı. Bu sebeple, 
Hükümetten veya sayın üyelerden başka gün
dem dışı beyanda bulunacak bir kimse yoktur; 
gündem dışı konuşmaları burada kesiyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ali Rıza TJzuner'e, dönüşüne kadar, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/956) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına: 

Vaızife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Ali Rıza Uzuner'in dönüşüne kadar; Çalışma 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemal Demir'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bil gülerinize sunulur. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/957) 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyelerin izin talep-
I lerine mütedair tezkere var, okutuyorum. 
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Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin, hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
23 . 11 . 1972 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olıunar. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 11 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 31 . 10 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, 14 
gün, mazeretine binaen, 17 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 11 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 31 . 10 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, 14 
gün, mazeretine binaen, 17 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli'-
nin, Sartayi ve Teknoloji ile Adalet komisyonla
rından istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN -— Bâzı komisyonlardan istifa 
maksadıyle verilmiş önergeler var, okutuyorum'. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Sanayi ve Teknoloji 
Komisyonu üyeliği il'e Adalet Komisyonu üyeli
ğinden istifa ettiğiimil saygılarımla arz ederim. 

Diyarbakır 
Behzat Eğilli 

27 . 11 , 1972 O : İ 

BAŞKAN — Bibilerinize sunulur. 
6. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar ile İmar ve İskân komis
yonlarından istifa ettiğine dair önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu ile 
îmar - iskân Komisyonu üyeliğinden istifa edi
yorum. 

Gereğine müsaadelerinize arz olunur. 
Kars 

Turgut Artae 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Kars Milletvekili Kemal Güven'in, Ada
let ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonundan istifa ettiğine dair önergesi. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Adalet ve Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri1 Karma komisyonlarından istifa 
ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Kars 
Kemal Güven 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Şili Senatosu ve Millî Kongresi başkan
larının davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerimden kurulu bir heyetin icabet etmesine 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Müşterek Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Şili'yi ziyaret maksadıyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin dave
tiyle ilgili Şili Senatosu ve Millî Kongresi Baş
kanlarının davet tezkeresi1 ile Hükümeti mütalâ
asına uygun olarak Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının müştere
ken aldıkları 27 . 11 . 1972 tarihli ve 17 numa
ralı karan okutuyorum. 

Sayın Bakan, 

Türkiye Parlâmentosu ile dostluk ilişkilerini 
sıkılaştirmak isteyen Şili Millî Kongresinin, Tür
kiye Millet Meclisi ve Senatosu üyelerinden bir 
heyetin Şili Parlâmentosunun misafiri olarak 
Şili'yi ziyaret etmesi için resmî davet yapmayı 
kararlaştırmış olduğunu Ekselanslarının bilgisi
ne sunmakla şeref kazanırım. 
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Şili Senatosu ve Millî Kongresi Başkanları-
mn talepleri üzerine ve adlarına olmak üzere 
yaptığım bu davetin Türkiye Millet Meclisi1 Baş
kanı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlarına nak
letmek lütfunda bulunulmasını Ekselansların
dan rica edebilir miyim? 

Türk Parlâmento Heyetinin memleketime ya
pacağı bu ziyaretin iki memleket arasında mev
cut dostluk münasebetlerini daha da kuvvetlen
dirmek bakımından büyük değeri olacağından 
emin bulunmaktayım. 

Ziyaret, ayrıca, Şili'nin olduğu gibi Türki
ye'nin de kuruluş örgütlenmesinin karakterini 
teşkil eden temsilî demokrasisinde parlâmentola
rımızın politik, sosyal ve ekonomik gelişmeler ko
nusundaki çalışmaları hakkında yararlı fikir ve 
bilgi teatisine imkân verecektir. 

Bu fırsattan istifade ile Ekselanslarına yük
sek hürmetlerimi teyid eylerim. 

Alejandro Jera 
Şili Büyükelçisi 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müzele
rinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/85, 
2/428) (S. Sayısı : 672) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, daha önceki birle
şimlerde görüşülmüş ve görüşmesi henüz bitirile
memiş bulunan kısmında, önceliği, ivediliği alın
mış, maddelere geçilmiş bulunan Eski Eserler 
Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 11 nci 
maddeye kadar görüşmeler yapılmış idi. Şimdi, 
11 nci maddeden itibaren müzakerelere devam 
edilecektir. 

Hükümet ve ilgili Komisyon buradak". 
11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî 

ve tabiî anıtların kamu hizmetinde kullanılmak 

(1) 672 S. Sayılı basmayazı 143 ncü Birleşim 
tutanağına eklidir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanları müşterek toplantısı kararı 

Karar tarihi 
Karar No. : 17 

27 .11.1972 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanlık Divanları 27 . 11 . 1972 Pazartesi günü 
saat 10,00'da aşağıda imzaları' bulunan sayın üye
lerin katılmasıyle müştereken toplanmış ve : 

Şili Senatosu ve Millî Kongresi Başkanları
nın, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden kurulu bir heyetin Şili'yi ziyaret mak-
sadiyle vâki davetlerine icalbet olunmasının mu
vafık görüldüğü yolundaki Müşterek Başkanlık 
Divanı mütalâasının Meclislerinin Genel Kurul
larının tasvibine sunulmasına; 

Karar verilmiştir. 
BAŞKAN — 378 sayılı Kanun ve bu Kanu

nu son olarak tadil eden 1599 sayılı Kanun gere
ğince Müşterek Divanlıkça bu davete icabet edil
mesi hususundaki kararı okuttum. 

Bu kararı, Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum : Kabul edenler işaret buyursun... Kabul et
meyenler... Kaimi edilmiştir. 

üzere intifa haklarının Devlet idarelerine, resmî 
kurumlara, belediyeler, genel menfaatlere yarar
lı derneklere tahsisi veya bunlara kiraya veril
mesi Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

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

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz İstiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği üzıere, taşınmaz eski eserlerin ta

mamı Hazine adına kayıtlı değildir*. Bunların 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidol anları, 7044 
sayılı Kanuna göre Vakıflar G^ncl Müdürlüğü
ne intikal e-tmjiş bulunanları da vardır. Dolayı-
sıyle bu iznin, sadıeee Millî Eğitim Bakanlığı 
tiaria.Linda.ii değil, vakıflara aıidolanla;rmd;a da 
Vakıflar Gtenıel Müdürlüğü tarafımdan verilme
si gerekmıelktıeidir. 

Maddede, «kuram ve kuruluşlar» tâbirinin 
•açıklığa kavuşturulmasını ve bu hususun da 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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auaıddeye dklenımeısiui mumlum. kılımaik üzere bir 
talkrür sunmuş bulunuyorum. Muhterem arka
daşlarımın iltifat buyn racaklarmı zannediyo
rum. 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN -— Başka söz isteyen sayım üye i 

Yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülımejkte olan kanun tasarısının 11 nci 
nıiaddesmdic yer. aılıan, «resmî kurumlara» ibare
sinin metinden çııkarılmasmı arz ve teklif ede
nim. 

Saygılarımla. 
İzımıir 

Burhanettin Asutay 

Yüiksleık Başkan ] ı ğıa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının. 11 nci. 
maddesinin ilişilkte sunduğumuz şekilde değişti-
ıllmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Madde 11. — Taşınmaz eski eserlerin, tari
hî ve tabiî anutların; kamili hizmetlerinde kulla
nılmak üzere Devlet dairelerine, belediyelerle, 
resmî kurum ve kuruluşlara, genel menfaatlere 
yararlı millî derneklere intifa halklarının bıpa
lla İması veya kiraya verilmesi; bunlandan esa
sen vakıflara aıidolaın veya 10 . 9 , 1957 günlü 
ve 7044 sayılı Kanunla Valkıflar Genel Müdür
lüğüne devredilmiş bulunanları hakkında adı 
gecen genel müdürlüğün, diğerlerinde ise Millî 
Eğitim Balkiaınhğınm iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
ge leri ayrı ayrı işleme koyuyorum. 

Önerge sayısı az. Komisyon ve Hükümet 
önergeleri takibetıtiler. Son okunan ve yeni me-
tin getiren Sayın Ersoy'un önergesini, aykırı
lık derecesi itibariyle, işleme koyuyorum, 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mandin) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümeti 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 

27 . 11 . İ972 0 : 1 

BAŞKAN —• Koımisyon ve Hükümet Sayın 
İlhan Ersoy'un dinlemiş bulunduğunuz önerge
sine kaıtılmıyorlar. 

Saym Ersoy daha önce kısımlen önergesiyle 
'ilgili kısa bir izahta bulundular. 

Önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Koımisyon olanak kabul edilmiş bulunan 
önergeye fil hal katılıyor musunuz efendim <? 

OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Maralım) — Kabul edilmiş bulu
nan önergeye Komisyon olarak filhal katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı var mı 
efendim ? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul edilmiş bu
lunan Sayın İlhan Ersoy'un önergeleri, «resmî 
kurum ve kuruluşlar» deyimini muhafaza edi
yor. Halbuki bu deyimin de çıkarılmasını iste
yen Sayın Asutay'in bir önergesi var. Sayın 
Asutayıın bu önerisi kabul edilen önerinin tadi
li niteliğindedir. Ancalk, Genel Kurulun kanarı 
'biraz evvel tebeyyün ettiğinden, o kararı nak-
zedici nitelikte görüldüğünden bu ikinci öner
geyi işleme koymayla cağını. 

Şimdi, kabul edilmiş bulunan Saym Ersoy'-
un .inergesini tekrar okutup madde mfetmi ola
rak tasviplerinize sunacağım: 

«iMadde 11. •— Taşınmaz eski eserlerin, ta
rihî ve tabiî anıtların kaımu hizmetlerinde kul-
•lanılmaJk üzene Devlet dairelerine, belediyelere, 
resmî kurum ve kuruluşlara, genel menfaatlere 
yararlı millî derneklere intifa halklarının bıra
kılması veya kiraya verilmesi; bunlardan esa
sen vakıf lana aidolan veya 10 . 9 . 1957 günlü 
ve 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdür
lüğüne devredilmiş bulunanları hakkında adı 
geçen Genel Müdürlüğün, diğerlerinde ise Millî 
Eğitim Ballandığının iznine bağlıdır.» 

BAŞKAN — Komisyonun filhal katıldığı ve 
Genel Kurulun kabul ettiği önergeye göre hâ
sıl olan mıaıdıde mfetnini tökrar okuttum. 

Bu haliyle 11 nci maddeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 12. — Yakıf eserler hani e, kamu tü
zel kişilerinin (Belediyeler hariç) mülkiyetinde 
veya daimî intifamda bulunan taşınmaz eslld 
eserlerden kaleler, şehir haraheleıni ve her tür
lü tarihî harabelerle bunlara ait teferruat, tari
hî ve tabiî anıtlar ve bunların toplu olarak bu
lunduğu alanlar* Hazine adıma kayıtlı bulunma
dıkları takdirde karşılığında hiçbir bedel öde-
mdksıiziin, JTaziiue a duna tescil ve Millî Eğitim 
Bakanlığının idamesine devredilirler. 

Kale ve surları, şehir harabeleri, taşınmaz 
eski harabeler ve bu mahiyette diğer tarihî ve 
tabiî anıtlardan ya kısmen veya tamaımıen tüzel 
kişilere intikal etımiş veya imar, ihya hakkı 
yoluyle kişilerin uhdesine geçmiş olanlar, değıer 
bedelleri üzerimden kamulaştırma veya değiş
tirme yoluyle Devlete intikal ettirilirler. Bu ka
mulaştırma ve değişti nntelerdıo o arazinin üs
tünde veya altında bulunan ve bulunacak olan 
eslki eserlerin, esıki eser değerleri hesaba katıl
maz. 

Bunlardan kaynağı vakıf oları ve eeşitli.se
beple ile kısım en veya tam annem tüzel ve özel ki
şilerin eline geçmiş bulunan taşınmaz esıki eser
lerle tarihî ve tabiî anıtların kaımulaştırılmıala-
rı, ilgisi dolayı siyle Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce yapılır. Belediye sınırları dahilinde bu
lunan eıs'ki eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların 
imar kanunu gereğince tespit edilecek korunuma 
sınırları dâhilin delki taşınımjazlar, değer bedel
leri üzerinden belediyeler tarafrndan kaimulaş-
tıi'Tİmıalıa.rdıa bu sahalar çevresindeki eski eser
lerin meydana çıkarılmasından doğacak değer 
faikları hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. 

Buyurun Bayırı Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Yerimden de işaret edebileceğim küçük' bir 

nokta var. Şöyle ki : 
12 nci maddenin 1 nci fıkrasında; Hazine 

adına kayıtlı bulunimadıkları takdirde karşılı
ğında hiçbir bedel ödenmeksizin, Hazine adına 
tescil ve Millî Eğitim Bakanlığının idaresine 
devredil^rfc^yerlerden bahsedilmektedir. 

«Karşılığında hiçbir bedel ödenmeksizin» 
sözünün, gereği olmadığı kanısındayım. Zaten, 
Hazine adına tescilin bedel mukabilinde olma

yacağı izahtan varestedir. Bu, bir haşivdir. Şüp
hesiz, maddenin diğer fıkralarında sarahaten 
bulunan bedel karşılığı olanlarla bir kıyaslama 
yaparken bir şüpheye düşül memesi için bunun 
sarahat getirdiği iddiası yapılabilirse de, bu ge
reksizdir ve kanun tekniğine de uygun olma
dığı kanısındayım. 

O halde, «karşılığında hiçbir bedel ödenmek
sizin» deyiminin maddeden çıkarılması isabetli 
olur. 

Saygılar sunarım.. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Madde ile ilgili önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
'değiştirilinesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
ilhan Ersoy 

Madde 12. — Kamu tüzel kişilerinin mülki
yetinde veya daimi intifamda bulunan taşınmaz 
eski eserlerden kaleler, şehir harabeleri ve her 
türlü tarihî harabelerle bunlara ait teferruat, 
tarihî ve tabiî anıtlar ve bunların toplu olarak 
bulunduğu alan'lardarr Hazine adına kayıtlı 
bulunmayanları, karşılığında bedel ödenmeksi
zin Hazine adına tescil ve Millî Eğitim Bakarı-
.lığının idaresine devredilirler. Şu kadar ki, 
vakıf eserler ile belediyeler ait olanlar bu hük
me tabi değildir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıilı-
yor mu efendim1? 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI EISAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
»mlüsaade ederseniz madde ile birlikte önergeyi 
Komisyona alalım, inceleyelim, bilâhare beyan
da bulunalım!. 

BAŞKAN — Madde ile birlikte önergenin 
Komisyona verilmesi hususunu tasviplerinize 
sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş, önerge ile birlikte 12 nci madde 
Komisyona verilmiştir. 

Madde 13. —• Mülkiyeti Hazineye aidolup 
kullanma hakkına sahibolan kamu tüzel kişileri 
ve dernekler onarım ve restorasyon gibi harca
malara katılırlar. Bu harcamalara ait esaslar 
Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve kontrol 
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•edilir. Şehir plânlarının tanziminde ve ilgili ba
kanlıkça tasdikinde Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca kontrol edilir. Evvelce 
tanzim ve tasdik edilmiş imar plânlarının, eski 
eser, tarihî ve tabiî anıtlar balamandan değişti
ril mosi zorunlu görüldüğü takdirde Millî Eği
timi Bakanlığı değişiklik teklifinde bulunabilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bu, oldukça mühim bir madde. Yalnız, zan

nediyorum ki, tabı sırasında bir halta yapılmış. 
Mâna çıkarmak güç oluyor; Komisyondan ge
len mletin üzerinden. Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun neyi kontrol ede
ceğini buradan çıkarmak ımlümlkün değil. Zan-
nediyorulm ki, bir hata yapılmıştır. 

Burada iki husus vardır : Bir tanesi, Hazi
neye ait olup ,kullanma hakkı bir başkasına 
verilmiş olan; kamu tüzel kişilerine veya der
neklere verilmiş olan eski 'eserlerin harcadrıala
rma bu tüzel kişilerin veya derneklerin katıl
masını derpiş .etmektedir. Bu, başka bir konu
dur. Maddenin birinci fıkrası olarak bu de
ğeri endirilmclidir. 

İkinci konu ise daha mlühim : İmar plân
larının tanzimlinde ve tasdikinde Millî Eğitim 
Bakanlığının görüşünün alınması, Anıtlar Yük
sek Kurulunun kararma uyulmıası gibi önemli 
bir husus yer almaktadır. Bunu, diğer fıkra ara
sında hallüfasl etmek mümkün değildir, ayrı, 
açık bir fıkra haline geltirmek lüzumu vardır. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tasdik edil-
fimiş imar plânları üzeı^inde değişiklik teklifi is
ter der'fcen, bunu da bir esasa bağlamak lâzım
dır; gelişigüzel her imar plânın] değiştirme 
teklifinde bulunmasınlar diye. Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Antılar Yüksek Kurulunca 
hakkında karar alındığı takdirde bir değişik
lik teklifinde bulunmaları icabeder. Bu husus
ları bir önergeyle Yüksek Heyete arz edece
ğimi. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 

13 ncü maddenin 1 nci fıkrasını aynen oku
duğumuz zaman bu fıkradan ne kasdedildiğini 
anlayabilmek iiçin kâhin olmak lâzımdır. Saym 
Ersoy değinmıeseydi ben de değinmeyecıektiım. 
Ancak bu fıkranın sarahata kavuşması zarureti 
var. Şöyle ki : 

«Mülkiyeti Hazineye aidolup kullanma hak
kına sahibolan kamu tüzel kişileri ve dernek
ler onarım ve restorasyon gibi harcamalara ka
tılırlar.» clenilmıektedir. 

Şimdi, bu ifadeden «Mülkiyeti Hazineye 
aidolup kullanma hakkına sahibolan kamu tü
zel kişileri ve dernekleri» anlamı çıkıyor. Hal
buki şüphesiz kasıt bu dıeğil. Yani kaımu tüzel 
kişileri ve derneklerin 'mülkiyeti Hazineye ait
miş gibi bir anlam çıkıyor. Oysaki, şüphesiz leski 
eserler ve anıtların mülkiyeti Hazineye aidol-
duğunu söylenmek isteniyor bu maddede. An
cak bu maddeyi «ğer daha sarahate götürmek 
için «Eski eserler ve anıtlar» deyimi kullanmaz
sak sanki mülkiyeti Hazineye aidolan tüzel ki
şi ve dernekler anlamı çıkıyor. Yani «Tüzel ki
şilerin ve derneklerim ımüllkeiyeti Hazineye ait» 
anlamı yanlışlıkla çıkabilir. Oysaki anlamı bu 
olmamalıdır. Maddenin tevdin sebebi bu değil
dir; tedvin sebebi, ımülkiyetıi Hazineye aidolan 
eski eserler ve anıtlardır. O halde maddeye şöyle 
bir şekil vermek icabeder : 

«Mülkiyeti Hazineye aidolup», şüphesiz bir 
virgül gerekir, «Kullanma hakkına sahibolan 
kamu tüzel kişileri v<e dernekler eski eserler ve 
anıtların onarım ve restorasyonu gibi harcama
lara katılırlar» demek, ımaddeye açıklık getirir 
ve kanun tatbikatçısını zorluğa düşürmemek 
için isabetli olur. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Bu maddeyle ilgili olarak verilmiş bulunan 

önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Eserler kanun tasarısının 13 ncü mad

desinin Hükümet tasarısındaki giibi kabulünü 
arz ve teklif ledıerim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — ıSaym Kürşad, sizin de bir 
önergeniz var; önergenizde mevcut madde met
ninin dışında bir şey var mı? 

— 172 — 
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M. ZBKBEtYA KÜRŞAD (Maraş) — Ha
yır, Sayın Başkan; komisyon ınıetninin aynen 
kabulünü istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon metninin aynen ka
bul eddİmıesi yani, bir nevi oyunuzun beyanı 
şeklinde bir öneri kabul ediyoruz bunu. Bir 
değişiklik getiriyorsa okutalım. 

M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Ha
yır, efendim, herhangi bir değişiklik getirmi
yor. 

BAŞKAN — Tamam, oyunuzun ifadesi »ma
hiyetinde. Bu bakımdan önergenizi işlenne (koy
maya lüzum kalmıyor. Çünkü önergeniz, mad
de metninin dışında herhangi bir değişiklik 
getirmiyor. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İkamın tasarısının 13 neti 

maddesinin aşağıdaki -şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Madde 13. — Mülkiyeti Hazineye aidolup, 
Ikullanma hakkına sahip bulunan kamu tüzel 
'kişileri vıe dernekler onarım ve restorasyon gibi 
harcamalara katılırlar. Bu harcamalara ait esas
lar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve kontrol 
edilir. 

Şehir plânlarının tanziminde Millî Eğitim 
Bakanlığının görüşü alınır ve ilgili bakanlık
ça onanması sırasında bu görüş değerlendirilir. 
Ayrıca daha önce tanzim ve tasdik edilmiş imar 
plânlarının, eski eser, tarihî ve tabiî anıtlar ba
kımından değiştirilmesi gerekli görüldüğü ve 
bu hususta Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu kararı alındığı takdirde, 
Millî Eğitim Bakanlığı değişiklik teklifinde 
bulunaıbilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddedeki ilk fıkraya sarahat vere

bilmek için ilk fıkradaki «dernekler» sözcü
ğünden sonra «eski eserler ve anıtların» deyi
minin ilâvesini öneriyorum. 

Saygılar. 
İçel 

Turhan Özgüner 

BAŞKAN — En aykırı öneri ilk defa okut
tuğum Hükümet teiklifinin oylanması konusun
daki öneridir-, onu işleme koyuyorum. 

(Konya Milletvekili İhsan Kab adayı 'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu 
öneriye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Müsaade buyu
rursanız kürsüden ifade edelim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, 

Şimdi görüşülmesi yapılan kanun tasarısı
nın 13 ncü maddesinde Komisyonca bir değişik
lik yapılmıştır. Değişikliğin esası şudur: Hü
kümet tarafından hazırlanan tasarının 13 ncü 
maddesinde : 

«Mülkiyeti Hazineye aidolup kullanma hak
kına sahibolan kamu tüzel kişileri ve dernek
ler onarım ve restorasyon gibi harcamalara katı
lırlar. Bu onarım ve restorasyonlara ait esas
lar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve kont
rol edilir.» deniyor. 

Şimdi komisyonda şöyle bir fikir belirmiş
t ir : Millî Eğitim Bakanlığı anıtlar ve eski 
eserler üzerinde yapılacak onarım ve restoras
yonda, anıtın ve eski eserin eski eserlik değeri
ni nazara alamayabilir. Yapılacak tadilât, ona
rım ve restorasyonla eserin mahiyeti değişebi
lir, eski eserliği ortadan kalkabilir. Bu konuda 
en yetkili organ, Millî Eğitim Bakanlığı ol
mayıp bu iş için teessüs etmiş olup faaliyette 
bulunan Anıtlar ve Eski Eserler Yüksek Kuru
ludur. Biz Komisyonda istedik ki, bu mütalâa, 
bu esaslar Anıtlar ve ski Eserler Yüksek Ku
rulunca alınsın, harcamalar yine Millî Eğitim 
Bakanlığının tespit edeceği şekilde yapılsın. 
Ama, bir onarım ve restorasyonun ne mahiyet
te ve ne şekilde yapılacağı konusunda her hal
de Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Millî Eğitim Bakanlığından çok daha yetkili 
olur. Komisyondaki değişiklik bu esasa göre ya
pılmıştır. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. Komis
yonca kabul edilen metnin aynen kabulünü is
tirham ederim. 

ıSaygılarımla. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, maddede maddî hata var, komisyon bir da-
Iıa dikkatle okurlarsa göreceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, Sayın Ülker mad
dî hata var diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Devamla) — Sayın Başka
nım, maddenin yazılışında maddî bir hata ol
duğunu Komisyon olarak kabul ediyoruz. 
Onun için maddenin redaksiyonunu yapıp yeni
den takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi Hükümet tarafından ge
tirilen metinle Komisyonun hazırladığı metnin 
müzakeresi 'yapılmaktadır; maddî hatâ bilâ-ha-
re ele alınacak 'bir mevzudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başka
nım, bu maddeyi de verilen önergelerle birlik
te komisyona geri istiyoruz. Redaiksiyonunıı 
yapıp bilâhara takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelerle birlik
te 13 ncü maddeyi geri istemektedir. Bu husu
su oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü .madde önergelerle birlikte Komis
yona geri verilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — Taşınmaz eski eserler ma

hiyetlerine tesir edecek şekil ve surette ifraz 
edilemezler. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi de 
yok. Maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — Taşınmaz eski eserlerin bu ka

nunun yayımında önceki malik ve zilyedleri bu 
eserlerin balkım ve onarımlarını bu kanuna Mil
lî Eğitim Bakanlığının bakım ve onarım husu
sunda vereceği emir ve talimata uygun ola
rak yerine getirdikleri sürece bu kanununun 
eski eser zilyed ve malikleri için tanıdığı mu
afiyet ve haklardan faydalanırlar. Bu eser
ler üzerindeki mülkiyet ve zilyedlik haklarının 
tabiî icabı olarak ve bu kanun hükümlerine ay
kırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilir
ler. Bakım ve onarımlarını ilgilendiren sorum

lu.] nidanın yerine getirmekte aczi sabit olan 
maliklerle zilyedlik!erin mülkleri (vakıf eser
ler hariç) usulüne göre kaımulaştırılırlar. Millî 
Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Özel İdareler 
ve Belediyeler lüzum gördüğü ahvalde bu gibi 
taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların 
korunma, bakım ve onarımlarına kendi teknik 
eleman ve ödeneği ile yardımda bulunabilir. 

Yapılacak bu yardımın hangi şartlarda faiz
siz veya az faizli uzun veya kısa vadeli borç 
şeklinde olacağı Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit olunur. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Bir değişiklik önergesi 
yok. 15 nci maddeyi okunmuş bulunan haliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — Taşınmaz eski eserlerin malik 

ve zilyedleri (Kamu kurumu tüzel kişileri da
hil) Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça 
•malik ve zilyedi bulundukları eski eserleri 
Ihiçbir surtte onarım ve tanzim bahanesiyle ta
dil ve tahribedeımezler. Hjer türlü onarım, res
torasyon ve rekonstrüıksiyon (yenid'en ihya) 
5 nci maddede de yazılı kartlar dahilinde Millî 
Eğitim Bakanlığı izni ve kontrolü altında ya
pılır. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye... 

iBuyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
16 nci maddede şüphesiz gözden kaçan ve 

hukuka pek uygun düşmeyen bir deyim var. 
Bu deyimden takribdtme izni anlamı çıkıyor. 

Şimdi, «taşınmaz eski eserlerin malik ve 
zilyedleri (Kamu kurumu tüzel kişileri dahil) 
Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça malik 
ve zilyedi bulundukları eski eserleri hiçbir su
rette onarım ve tanzim bahanesiyle tadil ve tah
ribedeımezler.» 

Yani, izin almadan tahribe demez anlamı.. 
Arkadaşlar, şüphesiz tahribetime izni bir hak 

inşa etme bakımından hukukçu yadırıganacalk 
bir deyim oluyor. Şüphesiz kanunu tedvin et
mek isteyen kişiler böyle damek istememişler
dir. Eğer böylece bu kanını çıkarsa izin alın-
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dığı takdirde tahribedilcbilir anlamı çıkar. 
Tahribetmek, şüphesiz hulkuıkun izinle bir hak 
ihdas edebileceğimiz bir müessese olarak kar
şımıza çılkması halinde, maddeyi tedvin edenler 
bakımından da, yadırganacak bir husustur. 

Şu sebeple, tanzim bahanesiyle tadil ede
mezler veya başkaca bir şey de denmek isteni
yorsa ama, «tahribedemczler» gibi bir deyimi 
burada kullanmamak lâzım. Yani izin sadır ol
duğu takdirde tahribetmek... Arkadaşlarım, 
tahribetme izninin şüphesiz hukuk mantığmca 
savunulabilmesi mümkün değildir. Bunun, 
.maddede daha ciddiyetle tetkiki neticesinde 
'başka bir deyim bulunabileceği kanısındayım. 
Bu hususu böylece belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye ? 
Yok. Önerge yok. Okunmuş bulunan 16 ncı 
maddeyi bu şekli ile Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Oylamayı tekrarlamam lâzım, lütfen ar
kadaşlar.... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Oylaıma tek
rarlandığına göre sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Ne soracaktınız sayın Özgüner? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tahribetme 

izninden ne anlıyorlar, lütfen izaıh etsinler. Tah
ribetme izni nedir1? Zabıtlara geçsin ki kanun 
tatbikatçısı bundan faydalansın. Lütfen izah 
etsinler. Komisyon bir şeyi ciddiye almayabi
lirler ama, lütfen izah etsinler zapta geçsin. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner konuşmanızı 
G'enel Kurul dinledi; Komisyon ve Hükümet 
dinledi. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sual sorma hakkım yok mu? 

BAŞKAN — Sualiniz de aynı konuşmayı 
teyit edici, aynı konuşmada açılkladığıımız husu
su tekrar .edici mahiyette. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sual mües
sesesinden istifade etmek istiyorum. Zabıtlara 
geçsin. 

BAŞKAN — Efendim sual müessesenize bir 
şey diyen yok. Sualinizi dinledik, onu ifade et
mek istiyorum. Sualde bahsettiğiniz konu, bi
raz evvelki konuşmanızda geçti. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (-Mardin) — Sayın Başka
nım, değerli üye arkadaşımızın hakkı vardır. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim, 
söz mü istiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Söz istiyorum 
efendiim. 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — Arkadaşımızın 
hakkı vardır. Bu maddeyi de komisyona alı
yoruz. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi Komisyon geri 
istemetktedir. 16 ncı maddenin Komisyona geri 
verilmesi hususunu tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 17. — Tüzel ve özel kişilere ait bir 
yapıda eski eser bulunduğu tespit ve bunun 
kaldırılması Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek: Kurulunca uygun görülürse, ge-
reıken emniyet tedbirleri alınmak ve Millî Eği
tim Batkanlığmca teşikil olunacak komisyonlar
ca takdir edilecek bir tazminat verilmek * su
retiyle bu eski eser, Millî Eğitim Bakanlığın
ca istenilen yere nakledilebilir. Bu tazminatın 
hesabında eski eserin değeri dikkate alınmaz. 
Ancak yerlerinden kaldırılmaları caiz olma
yanları sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından kendilerine gösterilecek şekilde koruıı-
imaya mecburdurlar. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Maddî hata var, son cümlede «korunmaya» de
niyor. 

BAŞKAN — «Gösterilecek: şekilde korun
maya nıeciburdurlar.» Komisyondaki incitin, 
«korunmaya» başka bir düzelıtme yok. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim? Okuduğumuz metin, komisyondan 
gelen metne mutabık. Okuduk; «korunmaya 
mecburdurlar» Komisyonun .getirdiği metin bu. 

!Söz mü istiyorsunuz Sayın Kürşad? 

M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürşad. 
M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Maddenin metnindeki «korunmaya» keli

mesi yanlıştır. «Korumaya» olması lâzımdır. 
Bunun haricinde yine 17 nci maddenin birin

ci satırında «tüzel ve özel kişilere ait» ibare
sinden sonra, «eski» kelimesi de eklenmelk su
retiyle, maddenin yeniden düzenlenmesini tek-
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lif ediyorum. Bunun için bir önerge de takdim 
edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
'bu «korunmaya» değil; bir mürcttip hatasıdır. 
«n» harfi olmayacak, «korumaya» olacak. 

BAŞKAN — «Korumaya» olacak. Başka söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eslki eserler kanun tasarısının 17 ııci mad

desinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

[«Tüzel ve özel kişilere ait bir yapıda eski 
eser bulunduğu tespit ve bunun kaldırılması 
ica.bederse, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun mütalâasına dayanıla
rak gereken emniyet tedbirleri alınmak ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca teşkil olunacak komisyon
larca takdir edilecek bir tazminat verilmek su
retiyle bu eski 'es'er Millî Eğitim Bakanlığınca 
istenilen yere nakledilebilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eski eserler kanun tasarısının 17 nci mad

desinin birinci satırında «tüzel ve özel kişile
re ait» ibaresinden sonra gelen «bir yapıda» 
ibaresinin başına «esıki» kelimesini ilâve sure
tiyle «eski bir yapıda» ibaresi şeklinde değiş
tirilmesi halinde, gerelk Komisyon, gerekse Hü
kümet tasarısının ruhuna daha uygun gelece
ği kanısındayım. 

Zira, gayrimenkul eslki eserlerin korunması 
ile görevli bulunan Gayrimenkul Eski Eserleri 
'Koruma Yüksek Kurulunun bu madde ile ilgili 
açıklığa kavuşturulmuş olunacak ve yeni bir 
yapıda esıki bir eserin varlığı halinde ilgisinin 
olamayacağı da sarahat kazanacaktır. 

Bu nedenle, Komisyonun getirdiği madde
nin birinci satırının «tüzel ve özel kişilere ait 
eslki bir yapıda eski eser bulunduğu tespit ve 
'bunun kaldırılması Gayrimenkul Eski Eserler 

Ve Anıtlar Yüksek Kurulunca uygun görülür» 
şelklinde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Maraş 
M. Zekeriya Kürşad 

BAŞKAN — Başka önerge yok. Önergeleri 
aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

iSaym İhsan Kabadayı'nm önergesini oku
tuyorum. (Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı 'nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor ,mıı efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Komisyon ola
rak katılıyoruz efendim. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Hükümet olarak da ka
tılıyoruz ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan değiştirge önergesine katıldıkla
rını beyan ettiler, önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Oy
lama anlaşılamadı, tekrarlayacağım. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Kürşad'm önergesini biraz evvel okut-
anusıtum. önerge saihibi de burada. 17 ııci mad
denin birinci cümlesinde «tüzel ve özlel kişilere 
ait» deyiminden sonra «eski» kelimesini ekil
iyor ve buna göre «eski bir yapıda...» diyor.' 
Hallibuki evvelki metin «bir yapıda» şeklimde. 
Buraya «eslki bir yapıda» şeklinde bir ilâve ya
pıyorlar. Ayrıca da sözlü olarak biraz evvel be
yan ettiler. Son satırdaki birinci kelimlede «ko
runmaya» değil, «korumaya, olmasının uygun 
lOİacağunı ifade ettiler. Bu beyanı, diğer arka
daşlar tarafından da, komisyon tarafındam da 
teyit edildi. Önerigenin nıaihiyeti bn. O itibarla 
tekrar oikultmuyorum,. Bir eski» kelimesinin ilâ
vesinden ihanettir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, okunsun lütfien, «eski» kelimiesi 
maddenin mânasını değiştiriyor. 

BAŞKAN —• Tekrar ediyorum,. Aynı şey 
efendim. Oikutsaım da aynen bu. Eğer kâfi gel
miyorsa, okutayım, Bakın şimdi : önerigeden 
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evvelki halihazır ıfeömıisyonun kabul lötitiği 17 
mci maddenin birinci cümlesini okuyorum : Ay
nen şu '. 

«iMadde 17 Tüziel ve özel kişilere ait bir ya
pıda eski eser bulunduğu tespit ve bunun kal
dırılması...» devam «'diyor. 

Simidi, önerilenin getirdiği şekle göre; «tü
zel ve özel kişilere ait eski bir yapıda...» bura
ya «eski» kelimesini ilâve ediyor. 

CENGİZ YORULMAZ (Anıkara) — Yani 
esM eser aramak için eski yapı arıyorsunuz, öy
le olur mu? Yeni eserle elslki eser arasımda fark 
vardır. 

BAŞKAN — Burada; «.herhangi bir yapı
da» sözüne, yeni ibir sıfat ilâve ediyorlar. «Eski 
(bir yapıda» olması şartı doğmuş oluyor. Gere
kiyor mu okutmak efendim, bir tereddüt var 
mıı? Bir tereddüt var mı okutayım mı, tekrar 
Önergeyi?.. 

önergeye Hülkümıeit ve Komisyon katılıyor 
mu ehemdim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
som madde de «Korunmaya» değil, «korumaya» 
olacak. 

BAŞKAN — Onu ifade etmiştiniz. «Korun-
nmaya» değil, «korumaya» olacak:. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Onu arzettiık. 

Şimdi, «tüzel ve özel kişilere ait bir yapıda» 
yerine «İbir eski yapıda» kelimesi, maddenin şü
mulünü daraltıyor. Bir çek eski eserleri kanun 
mükmünün dışına taşırıyor. Bu itibarla kabul 
etımiyoruz. Bizim kullandığımız ifade daha ge
niş bir ifadedir. Yapı genel olarak kullanılmış
tır. Nerede eski eser bulunursa, isıter yenıi yapı 
olsun, isiter eski yapı olsun, bu kanun hüküm
lerine talbi olacaktır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Eski yapı
nın tarihi nedir; değil mi efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun 
Kcta/isyomun beyanı bitti mi efendim? 

GEÇtiCt KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL. AYBAR (Mardin) — Evet. 

BıAŞKAN — Kom'isyon, önengeye katılma
dığını üfade etti. 

İzafh mı edeceksiniz Sayın Kürşad ? 
M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — izah 

edeceğimi 'Sayın Başkam. 

I BAŞKAN — Buyurun. 
M. ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayan 

I Başkan, mumterem arkadaşlar; 
I Muhterem, arkadaşlarım, bu madde ile Es~ 
I ki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun hangi 
I hallerde müdahaleci olacağına aidolan bir hü-
I küm gelmektedir. Bu, herhangi bir eserde de-

ğlifl, bulmada değil, yapıda değil sadece eski olan 
I bir yapıda eski eser aranması.. Kanunun tümü 

•tetkik edildiği zaman görülecektir ki, zaten 
I esıkî bir eseri aramak için, usulü veçhile mü-
I racaat yapılması, kimlerin nerede, ne şekilde 
I eser arayacağı zaten belli olacağından ona za-
I ten burada değinmek kanaatimce fuznlidir. Sa-
I dece Yüksek Anutlar Kurulunun hangi haller

de müdahaleci olacağıdır. Eski Eserleri Kioru-
I ma Yüksek Anıtlar Kurulu, eski olan bir ya-
I pıyı muhafaza edecektir ve ondan dolayı tlitiz-
1 lik içerisinde bulunacaktır. O gibü hallerde, o 
I binalar için, o gibi binaların içinde, meselâ b'iir 
I Ayasofya'nın içerisinde bürisiiı kazı yapacak. Bu-
I rada Yüksek Anıtlar Kurulu müdahaleci dla-
I çaktır. Veyahutta bir dikilitaşın yanına birisi 

biiır apartman dikecektir. Bu gübi hallerde mü-
I dahale edecektir. Buradaki eski eser, eski bi-
I nadan benim kastım budur ve sarahat getdril-
I mektir. Ama yine takdir Yüksek Heyetindir. Bu 
I ıkelilm'e ilâve edilirse daha açıklık gelecektir. 
I Gelmediği takdirde müphemiyelt olacaktır ve 
I yetkililer arasında çelişkiler doğabilecektir. 

Zaten eski eser olan bir' yerde, otomatikman mü-
I dahale vardır. Kanun zalten onıı getiriyor. 
I Ama herhangi bir bina; Ahmet'in yaptığı bir 
I bina,'Mehmet'in yaptığı bir bina, herhangi bir 

binada Yükselk Anıtlar Kurulu müdahale etsin 
mi, ötmesin mi? Etmesin eliyoruz, biz. Yani Anıt-

j 1ar Kurulu, sadece eski olan, BoğaziçlJndeki bir 
I yalının içerisinde bir arama yapılmak lâzım-

gelirse o zaman müdahale etsin. Ama bunun es
ki olmadığı sarahatle belli ise; bir bina yeni 

I yapılmış, bugün yapılmış, Yüksek Anıtlar Ku-
J rulunun önüne gideceksiniz. Zaten eski eser 

aramak usulü ile ilgili kanunda yeterjince hü-
I kümler vardır ve gelmektedir. 

iTeşeikkür ederim Sayın Başkanım. 
I BAŞKAN — Şimdi bir amlaşaımamazhk... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir şey 
I söyleyebillir mliyim? 

BAŞKAN — Efendim önergenin oylama saf-
I hasma geldik. 
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Sayın Kürşad bir ani aşmamazlik olmasın. 
ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, ben 'konuşmayı. yapmadan önce Anıt
lar Yüksek Kurulu ve üniversiteuiü değerli 
mensuplarından Ord. Prof. Ekrem Akurgal ve 
halen Arkeoloji Müzesi JNîütlüııü Raci Temizer 
arkadaşlarla istişare yaptık ve bu kelimenin 
ilâvesinin faydalı olacağı telkininde bulun
dular. Bu teklifi kendiliğimden getirmiyorum, 
onun için 'bunu da burada kaydeltnıliş bulunu
yorum. 

Teşekkür- ederim. 
BAŞKAN" — Sayın Kürşad, bir •dakika. 
Şimdi, mevcut metin, yapıya herhangi bir 

sıfat 'izafe etmiyor, eskilik, yenilik konusun
da. Yaş konusunda, hiçbir sınır koymuyor. 

Siiız dilyorsunuz ki, yapıda eski eser bulun
duğu takdirde. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Mara,ş) — Uski ya
pıda.. 

BAŞKAN — Çok yeni yapılmış bir yapıda 
eski eser bulunduğu takdirde ona, müdahale 
edilmesin m,i diyorsunuz? Önergeniz onu mu is
tiyor.-

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maras) — Zaten 
onun. için usulü veçhile arama yapılıyor, hafri
yat yapılıyor ve onun dışında zaten hafriyat 
yapmak yasaktır, kazı yapmak yasaktır, müda
hale yasaikt ir. Kanun bunu getiriyor, taıbiî. Ama, 
bir de yeni yapıda aramak vardır. Burada «Es
ki bir yapıtla» derse'k, o zaman, bu 'böyle bir 
izne gitmeden evvel Anıtlar Yüksek. Kurulun
dan da germiş oluyor demektir. 

ORNGİZBAN YORULMAZ (Ankara) ~- Za
ten yapiiJıyor, maddenin değişmesine ne lüzum 
var? 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, maddeyi lütfen 
bir daha tetkik edin, maddenin ilk cümlesinin 
sonu. şu şekilde bağlanıyor: «.. Millî Eğitim Ba
kanlığınca istenilien yere, nâkledifebilir.;» Yani, 
bu eski eser, mevcut madde metnine göre1 is
ter yenli 'Mirada, ister eski binadıa - skin islfcedi-
ğiniz değişikliğe göre - bulunursa Mililî Eğitim 
1 »akanlığınea istenilen yere nakledilebilir, yani 
bir eski eser için Millî Eğitim Bakanlığına nak-
netme yetkisini! de veriyoruz. Kim için? Eski 
eser için. Yalnız eski eser için veriıyorsuııuz; 
ancak, bu eski eserin nerede bulunması husu
sunda yeni bir değişiklik getiriyorsunuz, siz di-
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yorsunuz ki, «Ancak eski bir yapıda bulunur
sa bu naıkıl yetkisini verelim, yeni Mır yapıda 
bir eski eser bulunursa buna girmesin» 

Sayın Kürşad, böyle diyorsunuz, değil mi? 
ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Önergenizde ısrar ediyorsunuz, 

öyle mi? 

ZEKERİİYA KÜRŞAD (Maraş) — Evet 
efendilin. 

BAŞBAKANLİK KÜLTÜR MÜSTEŞARİ 
MEHMET ÖNDER — Sayın Ba-şfcan, müsaade 
eder milisiniz? 

(BAŞKAN — Hükümet adına siz katılmadı
ğınızı boyan et m işitiniz, şimdi önergeye katıl

madığınızın sebebini izah edeceksiniz herhalde. 
Buy urun. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, aslında 
madde bu haliyle halen tatbik edilmekte olan: 
usuller içerisindedir. Şöyle . kli: Vatandaşları
mız bir çok şehirlerde, özellikle tarihî şehirler
de yeni inşaatlara geçmektedirler. Yeni temd
iler açıldığı zaman bir çok temellerden eslki 
eserler zuhur etmektedir. Baikıyorsunuz bir sü
tun. başı, bir 'lâlıilt, eski bir yapının korunması 
gerekli! veya bir başka yere taşınması gerekli 
•müzelik değerde eski esere rastbfyomınuz. Bu
günkü tatbikatta biz buna müdahale ediyoruz, 
kolayca taşınabilecek ise Anıtlar Yüksek Ku
rul unun mütalâasını da almaik suretiyle kaldı
rıyoruz ve vatandaşa inşaatının devam etmesi
ni sağlıyoruz. 

iBu bakımdan madde bu şekilde tedvin -edil-
mülştir ki, burada bilâkis esıki bir yapı değil, 
özellikle daha çok yeni yapı karşımıza çıkmak
tadır. Pekâlâ bilinir ki, İstanbul'da Adliye Sa
rayının teme İleti açılırken bir çok arkeolojik 
eserler meydana çıkmıştır. Bunun yerinde 'kal
ması keyfiyetine Anıtllar Yüksek Kurulu karar 
vermiştir. Bugün İstanibul Ad Ey e Sarayı önün
deki bir kısım 'inşaat geıi çekilerek halen ar-
keo'lojik saha diye 'adlandırılan bu sahadaki es
ki eserler olduğu yerde muhafaza edilmiştir. 
Adliye Sarayı bir eski bina değildi1!', bir yeni 
binadır. Bu görüşle madde bu şekilde tedvin 
edilmiştir. 

Teşekkür edenim, Sayın Başkan. 
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ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Balkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın K.ürşad, önergelerini ge
ri aldıklarım beyan etmiştir, önergeleri ken
dilerine geri verilmiştir. 

Sayın Kürşad'ın beyan etlikleri» ve Komisyo
nun da ifade ettikleri »on satırın ilk kelimesi 
«Korunmaya» değil «Korumaya» şeklinde ola
caktır. Bu şekilde düzeltilmedi hususunu oy
larınıza sunuyorum, Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

17 nci maddeyi kabul edilen bu değişiklik
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî 
tabiî anıtların bulundukları yeri işgal edenler ve
ya bu eserlerin malikleri, Millî Eğitim Bakan
lığınca bu işle göneVlendİTİılmliş uzmanlarına ge
rektiği zaman eserân kontrolü, incelenmesi, 
harita plân ve rövölesimin yapılması, fotoğraf
larının kalıplarının çıkarılması için izim verme
ye ve kolaylık göstermeye mecburdun! ar. 

7 nei maddede yazılı kontrol yetkisiyle bu 
maddede gösterilen iş ve görevleri yapma şek
li ve şartları, konut dokunulmazlığı ve aile mah
remiyeti ile bağdaştıi'ilaibilleeek esaslar dâhiti'n-
de hazırlanacak yönetin elikite belirtilir. 

BAŞKAN —• 18 nci madde üzerinde, buyu
run, Sayın Özgümer. 

TÜRHjAN ÖZUÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

18 'nei maddede, şüphesiz birinci fıkrayı 
fazlaca yadırgadığımı söylemekle sözlerime 
başlayacağım. 

«Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıt
ların -bulundukları yeri işgal edenler veya bu 
eserlerin malikleri, Millî Eğitim Bakanlığınca 
'bu işle igörevlendiniimiş uzmanlarına gerekti
ği zaman esenin kontrolü, incelenmesi, harita, 
plân ve rövölesinin yapılması, fotoğraflarının 
(kalıplarının çıkarılması için izin vermeye ve 
ikolaylılk göstermeye mecburdurlar.» 

Arkadaşlar, evvelâ taşınmaz «ski eserlerin, 
tarihî anıtların bulunduğu yeri işgal edenîe-
lerin durumu nedir ki, Millî Eğitim Bakanlı
ğına kolaylık göölbereceik veya izin vereeek, 
bunu tartışmak lâzım. Evvelâ bunlar kimler
dir?. 

Şimdi, bu yerleri işgal edenler hukuk an-
lamıyle hukukta değer verdiğimiz zilyedlik hak

kım kazanmış, iktisabetmiş kimseler değdi, yani 
bir zllyedlik hakkı inşa edilmiyo:r, bunların adı 
üstünde, işgal edenler. 

ıŞilmdi, böylesine işgal içinde bulunanlar lüt
fedecekler, Millî Eğitim Bakanlığına izin _ ve
recekler veya müsaade edecekler. îzi'n vermez
lerse ne olacak? 

Bu kişiler taşıninaz eski eserlere girmişler, 
tarihî ve tabiî anıtları işgal etmişler-. Bu eser
leri elinde bulunduranlar zilıyed 'hakkı giibi bir 
hak elde etmüişller mi ki, bunlara bu madde ile 
âdelta rica edercesine ve kanun tekniğime de 
aykırı iolarak «... izin vermeye ve kolaylık gös
termeye mecburdurlar.:» denıişüz. Buradaki 
«Medburdurlar» deyiminin ağırlığına rağmen 
lütfen izin versinler kabilinden âdeta bir rica 
var burada. Ama, bunlar kim? İşgal edenler. 
İşgal edenlerin hiçbir suretle hakkı müktesebi 
olmadığı ve hukuktaki korunmaya şüphesiz lâ
yık ziilyedlıik hakkı iddiasıyle ortaya çıkama
yacağı izahten varestedir. Bu sebeple 18 nci 
madde hukukî bakımdan da sakıncalıdır, kanun 
tekniği bakımından da sakımealıdır. Bu madde
nin bu fıkraısının şüphesiz kanun metninden çı-
'karılması isabetli olu kanısındayım. 

Sayg11 a r inin a rim. 

BAŞKAX — Başka söz isteyen sayın üye?. 

BAŞBAKANLİK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMEH ÖNDER — Bu madde üzerinde mü
saade eder misliniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurumuz. 

BAŞBAKANLİK KÜLTÜR MÜSTEŞABI 
MEHMET ÖNDÜR — Sayın Başkanım, Türki
ye'deki! bir çok eski eserlerin malikleri var
dır, bugün. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
ırfenşei vakıf olan birçok eski eserler, bunlar 
içerisinde medreseler, iskanları tarihî eser ola
rak, hattâ bâzı hanekâhlar, kubbeli, kemerli 
yapılar bir çok yerlerde tapulu olarak malik
lerinin elindedir. Bunların tescili, bunların rö-
völelerinin yaptırılması, bunların tespiti 
itin Baikaıılık olarak çoğu zaman gittiğimizde 
müsaade edilmemekte ve güçlük çıkarılmakta
dır. Hâttâ bâzı hâdiselere de sebebiyet veril
miştir. Hususiyetle İstanbul surları üzeıünd'eki 
evlerin hemen hepsinin malikleri mevcuttur. 
Bu surların herhangi bir şekilde onarımı, rö
völesinin yapılması sırasında ev sahipleri1 da-
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lıi muvafakat etmemişlerdir. Geçen yıl Anadolu 
Hisarının tamiirü, oradaki ev saMplerinlifn bi
zim çalışmalarımıza engel oluşu sebebiyle kal
mıştır. 

Bu bakıımdan bu madde bu kanuna getiril
miştir, Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKlAjN' — Hükümletüln görüşünü . Bakan 

adına yetkili kılınan Kül'tlür Müstteş/arı ifade et
mişlerdin*. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanı bir sual sorabilir milyim'? 

BAŞiKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Hü

kümetin belirttiği malikler hakkında olabilir, 
ancak işgal edenler hakkında konuştuğumu 
herhalde gözününde tutmamışlardır. İşigal eden
ler hakkında da aynı ısrarda bulunııyoriar mı? 
Yani orayı işgal edenlerin de lütfedip izin ver
mesine bağlı kalınmasın, bu madde ile. 

îşgal, burada bir zllyedlik hakkı ikışa etmi
yor. 

(BAŞKAN — Sayın üyenin sorularına bir ca-
v.ap vermek hususu Hükümetin kendi takdir
lerine taallûk eder. Soruyu dinlediniz, ilâve 
edeceğimiz bşka bilr şey varsa buyurun. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Arz edeyim, Sayın Baş
kan. . 

İşgali keyfiyeti, şüphesiz bir tecavüzdür, zor
la gelinmiştir. Bunun durumu şüphesiz adlî ma
kamlara bildirilmiştir. Bir eski eseri işgal ede-
nllln ne zaman oradan tekrar çıkarılacağı bir 
zaman meselesidir, ama o eski eser üzerinde 
bâzı tasarruflar yapmanın, o senelkd program
lara alınması da muhtemeldir. Bu bakımdan ay
rıca işgal keyfiyeti üzerinde durulmak kay-
diyle "bu çalışmaların yapılmasında da fayda 
mülâhaza edilir, Sayın Başkan. 

Teşekkür ederimi. 

BAŞKjAN — Şimdiı Komlisyon aynı görüş
te mi? 

Burada zamıediyorum, mülkiyet sakilinde 
veya zilyedlik şeklinde bunu işgal ;o)larak da 
kullanimuş olduğu anlamı çılkıyıor, Bu madde, 
başkalarının elinde bulunan ve tarihî anıt sa
yılacak :eski eserlerin fotoğrafları ve saüresinin 
alınması konusunda tanınan Ibir hakkı teessüs 
•ediliyor. Burada işgal, tecavüz anlamında de

ğil de, fiillî durumu, bir zilyedlıiği ifade mâna
sına değil mi, Sayın Komisıyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Evet, Sayın Başka-
nıim,. Biz bu ımütalâalara katılmıyoruz. Madde
nin, Komisyonda kabul edilen şekliyle çıkması 
gerekir. 

Burada füili işgalden maksat zLEyedllilktir. 
Malilk olmayabilir, İçinde oturaibilir, zilyedi ola
bilir. Burada uzmanlara kolaylık sağlamanın, 
tetkik ve İncelemenin koGıaylığını getiren usûl 
tespit edilmiştliir. Bu bakımdan maddede bir 
sakıncalı hüküm yoktur. Başka türlü mütalâa
lara da katılmıyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel)) — Sayın Baş
kan, önergemi izaih edeceğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, önergenizi 
izah için söz vereceğim. 

18 nci maddeyle ilgili başika söz iısteyen sa
yın üye var mı? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir sual sormak 
istıilyoruam 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
şimdi bu işgalle zilyedlik mevzuu bir sara/hata 
kavuşmalıdır. , 

Meselâ Kars'ın bir Ani Harabeleri var. Ani 
Harabelerinden bâzı yerler vatandaşlara za
manla ııslkân için verilımlijş, vatandaş ilcine gir
miştir, fakat daha henüz tapusu filân veril
memiştir. Zamanla uyanmışız, bakmışız ki, Ani 
Harabeleri tarihî bir yerdir, burada meşhur 
Hükümdar Alparslan kalmıştır. Sayın Müste
şar bey çok iyi bilirler ki, bir zamanlar bura
yı kiraya da Vermişlerdir. Birkaç Rus arkeolo
gu gelmiş, orada paha biçilmez definelerin bu
lunduğunu tespit etmiş ve onları bizim vagon
larımızla taşıyıp Rusya'ya götürmüşlefrdür. 

Şimdi!, bu liişgaille zilyedlik hususu hakika
ten bir saraha kavuşturulmalıdır. 

30 sene evvel bana vermişsiniz, ben bura
da çoluk çocuğumla oturmaktayım. Toprak Re
formu Kanunu da gelmiş, herkes de yerleşmiş. 
Şimdi bir fuzulî işgal var, bir de ziilyed mese
lesi var. Bunların vuzuha kavuşması lâzımdır, 
bence. 

Bu hususta bilgi rtiica ediyorum, 
BAŞKAN —• Şimdi 'Sayın Doğan, maddenin 

metnii; bir tarihî esıer var, bakanlık olarak ha-
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raftasın! yapmak- işitiyorsunuz, rövdlesiıâaı ya-
pılmasnsa, kalıplarının çık&nlmasina ihtiyaç 
duyuyorsunuz, üste buıııı tedvin ediyor, Mftlûk 
cûan kilmse olabilir, mülkiyet durumu olabilir; 
işgal durumu olabilir... HSer ükiısıi' için de bu im
kânların ne şekilde elde eıdüleeeğinüı izah eden 
bir madde bu. Yoksa-, işgal edeme, mal sahibi 
cilana herhangi bir hak verici 'madde dieğftl; sa
dede bu durumda olan bir eserin, blir anıtın fo
toğrafını, kahlbmı nasıl alabiliriz hususunu 
tzaih ediyor. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, butun Anadolu eski eserlerle dolu. 
Bu eserler üzeninde malik olarak, zilıyed olarak 
vatandaşlar hakka sahip bulunmaktadıriar. 
Onun için bu maddenin geri 'alınarak yeniden 
tedvtiln edilmesi, üzerinde tezekkür edilmesi ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, maddeyi geri 
istemek Komisyonun (bileceği bir husus efen
dim. ( 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, madde geri alınsın ve diğer madde
lerle ahenkleştiJrilereik yeniden getirilsin efen
dim. 

BAŞKAN — Maddeyi lütfen tekrar tetiklik 
ediliniz; maddede tarihî eserlerin fcorunmasıyle 
ilgili bir şey yoktur. Tarihî eserin bulunduğu 
yeni zilyedlik veya mülkiyet sekinde işgal et-
unliş veya elinde bulunduran kimseden (babın
da aile maJhHemiıyetlii, menken dokunulmazlığı gi
bi pürüzler, mülkiyet hakkı gibi!"'mâniler çıkar; 
o takdirde Devlet buradaki tarihî eser niteıli-
ğıinde görülen eserliın resmini nasıl alacak ka
lıbını nasıl çıkaracak 1. Madde (işte bu husus
ları çöziü'mje bağlamaiktadıır, yoksa diğer hu
suslarla ilgili maddeler • elbetteki gelecektir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kornis-
yonun maddeyi geri alliması için bir önerge ge-
relkölyorsat hazırlayayım Saym Başkanım; lüt
fen Klomasyon.bu ntaddeyi geri alsın. 

BAŞtKAN — Pekli efendim, peM ehemdim:; 
Kbımilsyon geri IMerse gereğini talbüki yapaca
ğız. Bendeniz yaptığım açıklamayı maddenin 
iyd anlaşılmasını temin maksadıyle yaptım, efen
dim; diğeıterinıin takdiri Genel Kurulla ve Ko-
imisyonta aâtfe-

.Sûwılam-dlinle|dıin.izt Koanl&yön veya HüklU 
ıııetin; evvelki beyanlarma ilâve edecekleri bir 
şey var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım 
madde üzerinde IÇomüsyon adına genel bir iza
hat vermek isljiyorum efendim. 

BAŞKAN" —• [Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Müzakeresi! yapıümakta olan 18 nci madde 
mel-nini bir kere de birilikte okuyalım: «Taşın-
mıaz eski eslerlerin, tarihî ve tabiî anıtların bu
lundukları yeni işgal edenler..» yani orada otu
ranlar; bu ilşgal mülkiyete de dayanaJbildr, zil-
yedliğe de dayanabilir, fuzulî de olab&lir. Umu
mî bir 'tâbirdir, öyle kullanılmıştır; bu işgal ke
limesiyle fiilen orada oturanlar kasdedlilmiş-
tir. «.. veya bu eserlerin malikleri,..:» Efendini, 
eseıiln maiükli olmak -başka bir şeydir, o y6ri 
işgal etımelk başka şeydir. Maliksıinilz, başkası 
tarafından işgal edilmiştir. Mülkiyet, gayrimen-
külde nilhayet bdr kuru vesikadan ibarettir. 
Evtet, o hakkı verir, ama multlâka her malik, 
ınalTık olduğu yerde de oturmaz. O iltülbarla bu 
tâbir ilâve edilmişitir. «.. Millî Eğitim Bakan
lığınca bu işllıe, görevlendirilmiş uzmanlarına 
gerektiği zamıaıı eserin kontrolü...» Verûiıesin 
<mll<?.. Millî Eğitim Bakanlığı görevlini nasıl ya
pacak 1. Bundan tabiî ne olabilir? «.. inceleme
si, harita plân ve rövölesinan yapılması, fotoğ-
rafilarmın, IkalıpHarının çıkamlması için. izin 
vıermeiye- ve kolaylık göstermeye mecburdur
lar.» Burada ıen tabiî şey istemiyor. 

ı«7 nei maddede yazılı kontrol yetklJSıüyle, 
bu maddede gösterilen iş ve görevleri yapma 
şekli ve şartları, kouult dokunulmazlığı ve aide 
mahremiyeti ile bağdaştırılabilecek esaslar da
hilinde hazırlanacak yönetmelikle belirtilir.» 
Bu dahi kontrol edecek ekibin biraz daha tem
kinli davranmasını, biraz daha işgal edenleri 
rahatsız etmeyecek esaslar içerisinde görevle
rimi yapmalarına sağlayıcı ve ekibi tahdit edi
ci hükümler getirmektedir. Maddede fazla bi'r 
sakımea da yoktur. Maddenin ayniyle kabulü
nü iislILrham ediıyorum. 

Saygılarımla. 
G0NGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Bir sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Buyurunuz efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara") — 

iSaym Ktomisyon Başkanıyle aynı mıesfijeğe men-
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sup oluyoruz. Böndeniz bir noktada 'tereddü
de düştüm, bunu aydınlığa kavuşturmalarını is~ 
iliıham odeeeğim. İşgal edenle zilyed arasında 
biir fark görürler inli, sönmezler mi?. Burada 
zilyed tabiriyle ıbu mümikün olur mııı olmıaz mı? 
Bunu izah etsinler, lütfen. Şagil, insanın aklı
na başka, başka şeyler getiriyor. O mıa.likfiik zil-
ye'd olur mu, olmaz nıı? Ne suretle olursa olsun 
zilyed etmiş olması hukuken, tanınmış bir tâ
bi ildir. Ama (işgal edenin kanşısnm Devlet gide-
eek, Devletin, nıomuru gidecek izin isteyecek; 
bu biraz acayip oluyor. Bu hususta acaba ne 
buyururlar. 

GUÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM KSAT KE
MAL AYBAR (Devanda) — Sayın Başkanım, 
'işgal kel ilmesi - beıtahsis kullanılmıştır; zil-
yedliık. hukukî bi!r teııiımdir. ITer işgal eden zı*L 
yet mildir, acaba? Bu t A bir, bunun üzerinde mü
nakaşayı uzatmamak gayesi taşı in aktadır. As
lında mühim oûian konu, filbal orada oturan
ların ıkolayhk. göstermesidir, filbal işgal eden
lerin kolaylık göstermeleridir. Orada bulun
maları, oturmaları ister zilyedliğe, is'ter fuzu
lî işgale, ister mülkiyete dayansın, kanunun 
hilmıaye ettiği bâzı şartlar altımda dahi g'eleıı 
ekibe kolaylık göstermeye mecburdurlar anla
mında, kullanüüıuııştır. Fazlın bir mahzuru yok
tur, ama zilyedl'ilk tâbiri belki maddenin kap
samımı lıiraz daraltabilir de o bakımdan işgal 
'kelimeisi kullanılmıştır, işgal kelimesi daha 
yeri!nde görüllmüş'tür. 

Arz ederimi. 

BıAŞKAN "__ Süz isteyen başka sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 
ıMndde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

iSaym 'Başkanlığa 

18 nci maddenin ilk fıkrasının maddeden 
çıkarı İm a sı n ı ö n oıi'ya ru m. Saygıl a rım 1 a. 

İçel 
'Turhan. Özgün er 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon okun
muş bulunan önergeye katılıyorlar mı efendim?.. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

GEÇKİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL A YBAR (Mardin) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım. 
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| TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanını, önergemi izah sadedinde söz istiyorum 
e ('endim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri;. 
Sayın Komisyon Başkanı hukuk açısından 

münakaşada, beni şaşırttı. Bendeniz sayın mes-
lekdaşımdan, daha geniş izahatında, hukuk 
çizgisinde konuşmasını beklerdim; özür dilerim 
belki yanlış anladım, bir kere daha açıklık ve
rirlerse memnun olurum. 

Şimdi arkadaşlar, «Taşınmaz eski eserlerin, 
i tarihî ve tabiî anıtların bulundukları yeri işgal 

edenler...» Biz oturduğumuz yerden müdahale 
ettiğimizde bunun zilycdlik olduğu mealinde ko
nuştular. Şimdi, zilyedlik veya işgal eden... Bu
nu sarahate kavuşturmamanın daha isabetli oldu
ğunu söylerler. Ancak, evvelâ, şunu bir sapta
yalım : Tarihî ve tabiî anıtlar, taşınmaz eski 

I eserler zilyed olarak elde tutulabilir mi; evvelâ 
bunu saptayalım, bunun bir ismini koyalım. Ma-

: lik; ne suretle mâlik olduysa... Şüphesiz mül
kiyet hüccetine münakaşa zemini yaratmak is-

j temiyoruz. Tarihî eserlere, tabiî anıtlara mül
kiyet olur mu, o da ayrı mesele. Ama mülkiyet 
mülkiyettir; saygılı olacağız. Ama zilyedlik ne
yin nesidir? Tarihî eserlere, tabiî anıtlara zil
yedlik; böyle şey olur mıu arkadaşlarım?.. Tari
hî eser, tabiî anıt, ismi üstünde buna zilyedlik 
bahis mevzuu olmaz. Bahis mevzuu ise Medenî 
Kanunun 6:39 ncu maddesi gereğince, muayyen 
zamanaşımı gereğince tescilini de yapalım, o 
halde. Nasıl olur arkadaşlarım, böyle bir mad
de çıkarırsak biz hukuka nasıl saygılı oluruz?.. 

Şimdi, şüphesiz kasıt bu değil. Ama kişi 
her ne şekilde girmiş ise, yani adı hukuk tabi
riyle fuzulî şagildir. Fuzulî şagilin, oradan atıl
ması bahis mevzuu iken bir de Millî Eğitim 
Bakanlığına lütfederse, izin verecek. Hem hu
kuka aykırı davranış içine girmiş, hem de ona 
- bu madde ile - izin mecburiyeti adı altında 
ricaya, gideceğiz: olmaz arkadaşlar böyle şey. 
Eski 23.11. sayılı, yeni 5917 sayılı Kanun var; 
işgal var mı: Bunu oradan iki aylık sürede 
derhal atarsınız. Bu varken, buna zilyed deme
yelim de işgal diyelim, her ikisi de aynı anlama 
gelir veya gelmez münakaşasını yapmayalım, 
bir madde çıkarıverelim... O maddeyi böyle 
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çıkardığınız takdirde fuzulî şagilin - ileride izin 
yermek hakkına da mazhar kılmak suretiyle -
hukuka aykırı davranışını hukukla taltif etmiş 
olacaksınız. O adam günün birinde, benim zil-
yedlik hakkım olmasaydı Millî Eiğtim Bakan
lığı benden kroki için, proje için lizdıı almazdı, 
böyle bir mecburiyet yoktu. Böyle bir mecburi
yetim olmadığı halde benden bu izni istediyse 
benim bâzı haklarım var diyecek ve Medenî Ka
nunun 639 ncıı maddesi gereğince iktisadî za
manaşımından istifadeyle tescil hakkına da 
kıyam edecektir. 

O hakle, geliniz demek istediğimizi sarahatle 
maddeye getirelim. Ne yapacağız? Maddeyi 
geri alalım da hukuka uygun doğru - dürüst bir 
kanun maddesi tedvin edelim. Aksi takdirde, 
hem hukuku çiğnemiş kişiye bir hak tanırız, 
hem de ondan sonra bu maddeyi yaptık diye 
fazlaca bizi yormayın kabilinden maddeyi geri 
almayacak isek, kanun koyucu olarak hata et
miş olacağımız bir yana, kanun tatbikatçısını da 
içinden çıkılmaz bir girdaba sokmuş oluruz. 

Madde geri alınacaksa bir ışık tutabilmek 
için gözönüne alınması dileğiyle şunları da arz 
etmek istiyorum: «Taşınmaz eski eserlerin, ta
rihî ve tabiî anıtların bulundukları yerlere mâ
lik. olanlar - demek lâzım, bu işgali,- zilyedliği 
buraya koymadan - fotoğraflarının, kalıplarının 
çıkarılması için izin vermeye mecburdurlar.» di
yelim. İzin vermeye ve kolaylık göstermeye 
mecbur oldukları hükmü buraya konulmalıdır. 
Hukuk tekniğine aykırı deyimleri de kullanma
nın gereği yoktur. 

Maddeyi geri alsınlar ve usulüne uygun bir 
madde çıkarsınlar da biz de rey verirken huzur 
içinde olalım. Saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aybar. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kanım; sorum var, sorayım da konuşmaları sıra
sında cevap versinler efendim. 

BAŞKAN — Konuşmalarını bitirsinler de on
dan sonra sorarsınız efendim. Buyurunuz Sa
yın Aybar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarını; 
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Sayın özgünerin hukukî bilgisine saygılı

yım. Ortada bir anlaşmazlık var. Öyle zanne
diyorum ki, lıiz kullandığımız bu tâbirle 
kendilerinin endişe ettikleri istikâmette bir 
madde çıkaramıyoruz. Aslında, bir yere şagil 
olanlar, zilyed olanlar, mâlik olanlar ayrı ayrı 
statülere tabidirler. Tasavvur buyurunuz ki, 
bir yerde eski eser yardır, fakat o yeri fuzu-

I len işgal edenler de vardır; bir 'evdir içlinde 
oturmaktadır. Siz fuzulî işgalin hükümlerini 
yürütememişsiniz, ama adam içinde oturuyor, 
ne yapacaksınız? Bu gibi kişilere, siz mâlik 
değilsiniz, zilyed değilsiniz, binaenaleyh siz 
bize müsaade etmeyin, siz bu mükellefiyetlere 
tabi olmayın mı diyelim .'.. Bu bir süre devam 
edebilir. Fuzulî işgalin sona erdirilmesi için 
getirdiğimiz mükellefiyetten bunları muaf mı 
tutalım, bunlar bir süre bir kontrolün, bu 
görevin dışında mı kalsınlar?.. Kanun bu 
maksatla getirilmiştir. Aslında fuzulî şagilin 
ne olduğunu, nasıl bir hakka sahibolduğunu 
da müsaade buyursunlar bendeniz de azıcık bil
mekteyim. Bizim maksadımız, bir yerde oturan 
bir kişinin, oturduğu süre içinde - oturma sı
fatı ne olursa olsun; şagil olsun, zilyed olsun, 
malik olsun - bu mükellefiyetlere tabi tutul
masıdır. 

.Madde bu maksadı taşımaktadır ve bu is
tikâmetten başka bir şekilde de tesciline imkân 
yoktur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bir 
dakika lütfen. Sayın Ersoy sorunuzu sorunuz 
efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, verilen önergenin daha salimen değerlen-
dirilebilmesini tem inen şu hususun açıklanma
sını rica edeceğim : Yanılmıyorsam ikinci fık
ranın kalması, birinci fıkrasının madde met
ninden çıkarılması önerilmektedir. Ancak, 
ikinci fıkra, «7 nci maddede yazılı kontrol yet
kisiyle, bu maddede gösterilen iş ve görevleri 
yapmak şekli ve şartları...» dediğine göre ve 
bu şekil ve şartlar birinci fıkrada gösterildi
ğine göre, acaba birinci fıkrayı kaldırırsak 
maddenin tümüne lüzum kalacak mı, kalmaya
cak mı? Bu hususu sayın Komisyon Başkanı
nın açıldamasmı istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz Sayın 
I Aybar. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Devamla) — Sayın Başka^ 
mim, maddenin kaldırılacak, kısaltılacak, de
ğiştirilecek hiçbir yani, yeri, yoktur. Arz ede
rim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkanım, sayın Komisyon Başkanı «İş
gal» i izah ederken, gerçekten güzel ifadele
riyle bizi aydınlattılar. Efendim, fuzulî şagil 
getirdiler, malik getirdiler: fakat tatbikatta 
biz işgalle bağa çıkamıyorum, bu kez bununla 
mı uğraşacağız şeklinde ifade ettiler. 

Bendeniz şunu ifade ediyorum : Onu kabul 
•ediyorlar, tatbikatta zor olduğunu kabul edi
yorlar. Gerçekten zordur aıma, «tatbiikatta 
başa çıkamayız» tabirini derken, Meclis ola
rak bizde mi başa çıkamayalım bizde mi boş 
bırakalım ? 

Cümleyi düzelterek buna şöyle bir ifade 
versek bilmem kabul buyururlar mı ? 

«Her ne suretle olursa olsun bu yerleri 
elinde bulunduranlar» dense acaba daha uygun 
olmaz mı 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Devamla) — Bu mânayı da 
içinde taşımaktadır. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, önerge 
sahibi izah ettiler. Komisyon görüşünü ifade 
etti. 

Önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

18 nci madde, okunmuş bulunan haliyle 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 19. — Eski eserlerin ve anıtların 
onarım ve restorasyon işlerini, 2490 sayılı Ka
nuna tabi olmadan - yeni linşaat hariç - yeterli 
ehliyete sahip en az üç firma arasında pa
zarlıkla yaptırmaya Millî Eğitim Bakanlığı 
yetkilidir. 

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

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz istiyor 
rum Sayın Başkan. 

REŞİT ÜL.KER (İstanbul) ~ Bm de söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. . 
Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan,. değerli .arkadaşlarım,; 
Bu madde münasebetiyle evvelâ şu hususu 

arz etmek isterim ki, bu kanun tasarısının tet
kiki pek arzu edildiği derecede hassasiyetle ya
pılamamış, aceleye gelmiş o'luyor. Bu itibarla, 
bâzı hususlarda boşluklar var. Onları doldur
makta, hiç değilse burada doldurmakta fayda 
mülâhaza ediyorum. O maksatla huzurunuza 
çıktım. 

Bir başka konu da, -diğer maddelerde de bel
ki aynı şey bahis konusu olacaktır- halen Kül
tür Müsteşarlığı kanunla Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı. Sayın Millî Eğitim Bakanımız da 
(kendileri buradalar. Ama bir (kararname ile ve
ya Cumhurbaşkanlığı emriyle zannediyorum, şu 
anda bir başka Bakanlığa bağlı. 

Bundan evvel bir başka kanunda, 5805r sa
yılı Kanunun tâdili tasarısının burada görüşül
mesi sırasında bu hususu bir detfa daha dile ge
tirmiştik. İmar Kanununun değişikliği ile alâ
kalı 1605 s-ayılı Kanunun görüşülmesi sırasında 
bir takrir vermek suretiyle Millî Eğitim Bakan
lığı yerine Kültür Bakanlığı lâfını koymuştuk. 
Ama Kültür Bakanlığının ömrü çok kısa sürdü. 
Hemen yeni bir değişikliğe gitmek bahis konu
su oldu. Onun için burada aynı değişikliği tek
lif etmemekle beraber konuya bir defa temas 
etmeyi faydalı mülâhaza ettim, 

Muhterem arkadaşlarım, 19 ncu maddede es
ki eserlerin, anıtların onarım ve restorasyon iş
leri var. Bıakım da bunlar kadar mühim ve bu
rada ihmal edilmemesi lâzım gelen bir husus
tur. Bu bir. 

«2490 sayılı Kanuna tabi olmadan» tâbiri 
var. Bunun hukuken noksan olduğuna kaniim. 
«1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kânunu 
ve kanunların ek ve değişikliklerine tabi olma
dan» tâbirini 'kullanmak, herhalde boşluğu dol
durma bakımımdan yerinde olacaktır. Bu iki. 

«Yeni inşaat hariç» ifadesine hiç lüzulnı 
yoktur. Bu bir haşivdir. Bunu çıkarmak lâzım
dır. Bu üç. 

«Yeterli ehliyete sahip en az üç firma ara
sında pazarlıkla yaptırmaya» tâbiri üzerinde 

— 184,— 
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durmak istiyorum. Eti az üç firma olmayabi
lir. Bâzı konular vardır kir memleketimizde tek 
firmayı ancak bulmak mümikündür. Bu, özellik
le güzel sanatlara ait işlerde olur ve hattâ bâzı 
konularda firma değil, ancak şahıs bulmak 
mümkündür. Bâzı konularda belirli bâzı işleri 
yapan ancak bir tek şahıs vardır. Bu itibarla, 
«En az üç» tâbirim kaldırmak ve kanaatımea 
«firma» tâbirini de kaldırmak lâzımdır. 

Diğer bir husus da, sadece bu hizmetleri gö
recek olan müessese Millî Eğitim Bakanlığı de
ğil, diğer maddelerle aynı görevleri, .aynı yet-
ikileri Vakıflar Gen el Müdürlüğüne de verdik; 
aynı muafiyetleri onun için de tanımak lâzım 
gelir. Her ne kadar bugünkü kanunlar Vakıf
lar İdaresini 2490 sayılı Kanuna tabi tutmuyor
sa, yakında Yüksek Heyette kanunlaşacağına 
muhakkak nazarıyla baktığımız İhale Kanunu 
hepsini derpiş edecektir. Onun için' ileride bir 
açık 'kapı 'bırakmamak için bu hususu da düzelt
mekte fayda -vardır. 

Kanaatımızca bir ilâve daha yapmak lâzım. 
Bu işleri görmek için lüzumlu makine, alet, ede
vat geleceiktii'. Bunların gümrüksüz getirilmesi
ni temin eden bir hükme de ihtiyaç vardır, bu 
maddede muhterem arkadaşlarım. Bu hususları 
derpiş eden bir önergeyi, çok değerli bir kaç 
arkadaşımla birlikte Yüce Başkanlığa takdim 
etmiş bulunuyoruz. İltifat buyuracağınızı ümit 
eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Üliker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan değerli ve tecrübeli 

arkadaşım bu madde üzerindeki önemli nokta
ları söylediler. 

Burada evvelâ bakım, onarım ve restoras
yonu ilâve etmek lâzımgeliyor. Sonra, kanun
ların tam teknik tabirlerini kullanmak ve açık 
bir nokta bırakmamak bakımından «1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma 
Eksiltme ve İhale kanunlarayle bu kanunların 
ek ve değişikliklerii» tâbirini kullanmak çok 
yerinde olacağını zannediyoruz. 

Yine burada, «yeni inşaat hariç - yeterli eh
liyete sahip en az üç firma..:» şeklindeki bir sı
nırlama yerinde olmaz. Bu öyle bir iştir ki, 
eski eser üzerinde çalışmak öyle bir iştir ki, bu 
konuda yalnız bir zat vardır. Meselâ bir mi-

27 . 11 . 1972 0 : 1 

i nareci vardır, o işi yapabilecek yaşİL bin usta 
vardır. Yalnız ona vermek durumu olabilir. 
Böyle çıkardığımız takdiiırde bir engel olur. Bu
nun da değiştirilmesi yerinde olur. 

Bir fıkra ekleyerek, «Bu işlerde kuEanmak 
şartıyle Millî Eğitim Bakanlığınca veya Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce hariçten getirilmesi 
'gereken her türlü makine, teknik malzeme, 
alet ve edevat gümrük resminden muaftır» de
mekte fayda vardır. Gerçekten, tümünde de 
ifade ettiğimiz gibi, hiçbir ülkeyle karşılaştırıl
mayacak tarih zenginliğine «ahibiz. Ne Fransa, 
ne Almanya. İtalya'yı bir kenara bırakalım, 
Avrupa devletlerinin içinde en ileri bir nokta
dayız. 

Şimdi, düşünün, bunlar için birtakım mo
dern araçlar getirmek icabediyor. Meselâ de-
dektör. Dedektör ile arayacaksınız. Nerede 
ne var gösteriyor, modern alet. Oraları de
lik - deşik edip bu işi yapmaktansa, modern 
araçlar kullanarak yapmak daha iyi netice ve
rir bu bakımdan da, gerek vakıflar için, gerek
se diğer kazılar için buraya bir muafiyet koy
makta fayda var. Bu maddedeki değişiklikle
re eğer iltifat buyurursanız, zannediyoruz ki^ 
daha iyi bir iş yapmış olacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Eski eserler kanun tasarısının 19 ncu mad

desinin, eski eser ve âbidelerimizin onarım ve 
restorasyonlarının yapımlarında ticarî bir mak
sat güdülmemekte olunması, her sene bu mak
satla konulan ödeneklerin de yetersiz bulundu
ğunun herkesçe bilindiğine göre bu maddenin 
aşağıda yazılıdığı şekilde değiştirilmesini say-
gıyle arz ve teklif ederdim. 

M'araş Milletvekili1 

Zekeriya Kürşad 
«Madde 19. — Eski eserlerin ve anıtların-

otnarım ve restorasyon işleri için gerekli tek
nik malzeme ve makine ile lüzumlu alet ve ede
vat ithalâtta mevzu olmamak kaydıyla gümrük
süz getirilebilinir. 

Bu işler 2490 sayılı Kanuna tabi olmadan-
(yeni inşaat hariç) yeterli ehliyete sahip en- az 
üç firma arasında pazarlıkla yaptırmaya Mîllî 
Eğitim Bakanlığı yetkilidir.» 
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BAŞKAN —. Diğer bir önergeyi okutuyo-
nım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşül inekte olan kanun tasalısının 19 ncu 

maddesinin ilişikte sunduğumuz şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Maraş 
ilhan Ersoy Zekeriya Kürşad 

İçel İstanbul 
Turhan Özgüner Reşit Ülker 

Madde 19. — Eski eserlerin ve anıtların-ba
kım, onarım ve restorasyon işleri, 1050ı sayılı 
Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale kauunlarıyle bu kanunların 
ek ve değişikliklerine bağlı kalınmaksızın, eh
liyeti tespit edilenlere pazariıkla yaptırılabilir. 

Bu işlerde 'kullanılmak şartıyle Millî Eğitim 
Bakanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce hariçten getirilmesi gereken her türlü 
makine, teknik malzeme, alet ve edavat gümrük 
resminden muaftır» 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sizin önerinizde, 
19 ncu maddedeki «Millî Eğitim Bakanlığı yet
kilidir» sözünü ihtiva etmiyor. Şimdi, mevcut 
19 ncu maddede, « f ena arasında pazarlıkla 
yaptırmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir» 
şeklinde, yani yetkili olan merci mevcut me
tinde gösteriliyor. Sizin getirdiğiniz teklifte 
«Yaptırılabilir» deniyor. Hangi makamın bu 
yaptırma yetkisi gerekir, bu konuda bir sara
hat ihtiva etmiyor. Tamam değil mi efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, diğer maddelerde bu işleri (kimlerin yap
tırabileceğine dair yetlki maddeleri geçti. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad'm önerilerinin, 
aykırılık derecesi itibariyle ilk önce işleme ko
nulması gerekir. Yalnız, teklif ettikleri madde 
metnini tekrar okutuyorum. 

«Madde 19. — Eskıi eserlerin ve anıtların 
onarım ve restorasyon işleri iğin gerekli teknik 
ımalzeıme ve mabina ile lüzumlu âlet ve edavat, 
ithalâta mevzu olmamak Ikaydıyle gümrülksüz 
getirilebilir. Bu işleri, 2490 sayılı Kanuna tabi 
olmadan (yeni inşaat hariç) yeterli ehliyete sa
hip en az 3 firma arasında pazarlıkla yaptırma
ya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.» 
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M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) .— Ko
nuşmak .istiyorum Sayın Başkajn. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad arzunuzu yerine 
getireceğim, bir dakika lütfediniz. 

Bu '(3 firma) konusu haraç, diğer öneriyle 
sizin öneriniz arasında büyük ölçüde bir bera
berlik de vardır. (3 firma) {konusunda önerge
nizde açıklık var. Bir katılma bahis konusu olur 
«mu, diye bu izahatı vermek ihtiyacını duyuyo
rum. 

M. ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — İstir
hamı ederim efendim. 

BAŞKAN — Hükümetten ve (komisyondan 
(katılıp katılmadıklarım soracağım. Katılmadık
ları takdirde ayrıca izah etmek fırsatını vere
ceğim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sa
yın Başkan, benim bir önergem daha var. Bu 
madde ile ilgilidir, yani 19 ncu madde üzerinde 
verilmiştir. Biraz evvel okunan bu önerge İlhan 
Ersoy Bey ile 'müştereken verdiğimiz bir öner
gedir. 

BAŞKAN — Evet, önerge ilhan Ersoy, Ze-
keriya Kürşad, Reşit Ülker ve Turhan Özgü
ner imzalarını havi. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Şim
di, o önergem daha geniş bir seyyaliyeti, resto
rasyon yönünden daha geniş bir rahatlığı getir
diği için, İnen o önergemi alıyorum,. Bu önerge
min dikkate alınmasını teklif ediyoruan. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. Onu ifa
de etmeik istemiştim. Ben burada isim sırasını 
atladım. Sayın Ersoy kusura bakmasınlar, öner
geniz geri alıma talebine /mâruz kaldığından iş
leme (konulmuyor. 

Şimdi madde ille ilgili tek önerge kalmıştır. 
Sayın Ersoy, Sayın Kürşad, Sayın özgüner, Ba
yın Ülker'in müştereken verdikleri önergeye 
komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — önerge hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeye katılıp (katılmaima 
hususundaki beya.nınızı ifade edeceksiniz; bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMtliSYON" BAŞKANI ESAT KE-
MAL AYBAR (Mardin) — Kayın B a ş t a , de
ğerli milletveikıii'leri; 

Maliyeden ve Hazineden çıkacak bütün pa
raların sarih, özel biüküınler müstesna, bâzı bal-
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lıercle bâzı mıerei ve makamlara kanunla veril
miş yetkiler* hıa.râç, 2490 sayılı Kanuna, tabiidir. 

Simidi bu maddenin esprisi " bütün bütünce 
ıbaglkiaıdır. Verilen önergenin madde ite pek ya
kınlığı da yolktur. Eı-ıki eserlerin ve anıtların 
onarım ve restorasyon işleri, genel kurul olarak 
2490 sayılı Kanuna tabi olacaktır, maddenin 
metini böyledir. Ancak bir istisna vardır : 

Millî Eğitim Bakanlığı diler ve durum ge
rektirir de bâzı zorunlu durumlar ortada var 
iste; Millî Eğitim Bakanlığı bu yetıki.sini kulla
nacak ve 2490 sayılı Kanun ve eklerinin getir
diği hükümlere tabi olmaksızın, bunun onarım. 
ve restorasyon işlerini yaptırabilecektir. Madde 
bu maîksıatla tedvin edilmiştir. 

Simidi, «ıbalkiim.» kelimıesinin de ilâvesini is
tiyorlar*. Millî Eğitim Bakanlığı, eski eserlerin 
bakıımını dıa mı firmalara havale edecektir? Bu
rada biz bunu anlayaimadık. Yani bakım, işleri 
de, müteahhitlik işleri midir? Bunun ayrıca, 
özel firmalara yaptırılacak bir iş olduğu, Ko-
ımisyoııea düşünülmelidir. Doğrusu bu «bakım» 
Ikelmesi, yerinde bir tâMr ilâvesi de değildir. 

Şimdi, «geitirileeıeık makinelerin gümrük res
minden muaf tutulması» gibi bir hüküm, bizim 
mevzuatımıza- yamalar halimlv ekleı* yetinmek
ten başka bir işe yaratmaz. Biz bir taraftan ıles-
tarasyon ve onarım işlerini müteahhide devre
de ı'ken; diğer taraftan balom ve restorasyon iş
leri sankıi yalnız Millî Eğittim Bakanlığımın in
hisarında imiş, kendi elemanları ite yaptırıyor
muş ve bâzı vasıtalara ihtiyacı varmış gibi, «bu 
vasıtaların yurda girişlerinde gümrük resmi 
alınmasın» diye teklifler yapılıyor. 

Şimdi, bir taraftan biz bunun Devlet eliyle 
•değil, firmalar eliyle yaptırılmasın] ve ne şekil
de yaptııılacağını burada derpiş ediyorken; di
ğer taraftan da bu önerge, onanım ve restoras
yon için de vasıta ithal etmeye ve ithal edilecek 
vasıtaların d.<a gümrük fasıllarının, satırlarının 
tespitine çalışıyor, önergenin, maddenin konu
su ite bir ilgisi yoktur. 

Oenıel olarak, eslki eserlerin aranmasında bâ
zı restorasyon ideni için kullanılmasında gerek
li modem araçlar varsa ve bunların getirilme
sinin biraz daha. ucuza nıaledilımesi düşünülü
yor ise; böyle bir hükmün bu maddeye değil 
de, kanunun sonuna ayrı bir madde olarak, ya
ni bir geçici nıadde olarak teıklifi suretiyle kon-
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masında daha çök isabet vardır. Bu maddenin 
onunla bir ilgisi yoktur. Aksine, o fikir ite ta
mamen çelişir. Çünkü, bir taraftan biz burada 
firmalara. ihale ediyoruz. Diğer taraftan bu 
önerge ite, Devlete malolacask vasıtaların itha
linin gümrük resminin dışında bırakılması arzu 
ediliyor. Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. 

Yalnız bâzı arkadaşların buyurdukları gibi, 
«yeıii inşaat hariç» tabiri, gerçekten haşivdir; 
bunun çıkartılmasında isabet vardır. Arz ede
rim efendim. 

MUSA. DOĞAN (Kars) — Bir soru sorabi
lir miyim Sayın Başkan? 

•BAŞKAN"— Sayın Komisyon Başkanı, Sa
yın Doğaın'm bir sorusu var. 

Buyurun Sayın Musa Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Efendim, 19 nen 

maddede: «... yeterli ehliyete sahip en az üç 
firma arasında pazarlıkla yaptırmıaya Mıillî Eği
tim Baikanlığı yetkilidir.» denilmektedir. 

Şimdi mıesıelâ, biz «geri kalmış bölge» diyo
ruz. Doğu ve Güneydoğu - Anadolu'da, yahut 
Ahlat'ta Sayın Balkanın da üzerinde durduğu 
muazzam bir tarihî hazine var. Buna mümasil 
yine Van'da Alnıara kilisesi ve demin arz etti
ğim Ani Harabeleri, ki, buraları meydana, çık
tığı günden bugüne kadar ne restorasyon, ne 
de onarım görmemişlerdir. 

Şimdi biz burada «üç tane ehliyete sahip 
firma» şartını koyduğumuz takdirde, siddin se
ne bu imfkânı bulup da oralarda bir restorasyon, 
bir onlarım yaptıramayacağız. 

Acaba Sayın Komisyon Başkanı, bu madde
den, arz ettiğim «yeterli ehliyete sahip en az üç 
firma» . tabirinin çıkart ılımasını düşünüyorlar 
mı? Bilhassa oralara bir el uzatmak lâzımdır. 
Bunu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu noktaya 
taallîuk eden bir beyanınız olacaksa buyurunuz. 

GECtC! KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR («Mardin) — Sayın Başfaanım; 

Ahlat'ta bulunan bir eskici eserin onarımının, 
restorasyonunun Ahiatlılara yaptırılması gibi 
bir teonu mevcut değildir. Şimdi orada öyle bir 
restorasyona ihtiyaç var ise, Türkiye'de bunu 
yapacak çok firmalar vardır, alır gider oraya. 
Şimdi, eski eser araması da yoktur. 

Balkım ve onarım işlerinin ihalesinin ne şe
kilde yapılacağını gösteren, biraz da 2490 sayılı 
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Kanunim dışına taşan kolaylıklar getirten, bu
günkü malî mevzuatımıza ilâveten, Millî Eğitim 
Bakanlığına çdk daha geniş yerfclki tanıyan bir 
maddedir. Bu madde ile yetki açılması vardır. 
O baıkımdan getirilmiştir. 

Arz ederim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz istiyo

rum efendilim.. 
ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

B^aşikan, konuşmak işitiyorum. 
BAŞKAN — Bir şıey m)i soracaksınız ? 
ZEKERİ YA KÜBŞAD (Manas) — Söz iste-

mişltim efendim. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. Önerge 

ısalhiıbi olanak, yalnız önerge sahibinin izah eıtme 
imkânı var veya imıza sahiplerinden kim izah 
^edecekse, onun konuşma imkânı vardır. Siz mi 
izah edeceksiniz Sayın Kürşad? 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Evet 
efendim,. 

BAŞKAN — Belki buyurunuz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
ıMEİHMET ÖNDER — Sayın Başkan, Hükümet 
adına söz istiyorum efendim. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
B,aşıkaın; 

Maddenin getirdiği hükmün, sayın Komis
yon Başkanının ifade ettiği gibi, bizim önerge
mizle çelişki halinde olmadığı açıktır. Tamaımıen 
maddenin içerisinde bir önerge gelmıelktedir. 
Oınarıım ve restorasyonla ilgili bir konudur. Esa
sen kendileri Komisyonda, 2490 sayılı Kanunun 
mütalâa edilmıamjesini ve bir kolaylık olarak bu
nun dikkatte tutıılmıamasını, madde halinde ge-
tirmıişıleıridir. Bizim teklifimizde de bunun haricin
de birşey ydktur.' Komisyonun düşüncesinin 
paralelinde daha geniş ve! daha imlkânlı bir teklif 
vardır. Esasen arkadaşlarımı da değindiler; bu
gün normal eslerlerin onarımında dahi, bir titiz
liğin içinde bulunmamız gerekirken, evleviyetle 
'ösM eserlerin son derecede ehliyetli kimselerin 
ellerinde onarılmasının da bir zaruret olduğu 
açıktır. 

'Şu halde, burada bizim tefklifimizde, yani 
4 arkadaşlarımızın imzasını taşıyan önergede 
ileri sürülen konu, sayın Komisyon Başkanının 
ifade etliği gibi, maddenin dışında mütalâa edi
lemez. Tamamen, eski eslerleri korumak: mak
sadına matuftur ve bu hususta ilgili mercilere, 

yani Devlete bir yetki, bıir genişleme, bir Mısi-
yatıif getlinmıelktıe ve tanımaktadır. 

Benim maruzatım budur. Diğer öne>rge üze
rinde imzası bulunan arkadaşlarım da söz al
maya yetkilidirler. Onun için, ben diğer hu
susları diğer arkadaşlarımın açıklığa kavuştur
ması yönümden, sözlerimi teşekkürle bitdriyo-
-rum. Sağolun. 

BAŞKAN —• Sayın Eraoy, söz talebinizle il
gili olanak şu hususu a.rztedeyim: Dahilî Nizam-

• namenin 119 ncu maddesi filvaki, « encü
men tarafından istenmediği halde tadilâtın es-
ba'bı mucibesii sahipleri tarafından mücmelen 

; beyan olunur.» şeklindedir. Ancak Parlâımento-
; nun uygulamasında, önerge sahiplerinden birisi-
; nin izah etmesi şeklinde bir uygulama var. Şim

di bunu artırırsak, artırabiliriz. İkinci bir söz 
; vemlmıeslinden ben de bir yarar görürüırn. An-
; cafc, bu artırıma yolunu açtığımız tekidinde, orı-
i dan sonra 3 noü, 4 ncü, 5 ncii imza siahiipleıti, 
j belki 100 ncü imza slalhibi dahi biır önerge sebe-
i biyle sö'Z isltıeytelbilir. 
I İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz talobimıi 
j geri aldım. Fakat bir soru sorabilir miyim sa-
ı yırı Balkan? 
| BAŞKAN — Sorunuzu sorma imkânını ve-
; reeeğim efendim,. 
j AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir şey so-
; nacağım efendim, usul hakkında bir hususun 
i açıklanmasını rüoa ediyorum. 
\ BAŞKAN — Buyurunuz sayın Şener. 
j AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-
: kan, bir usulü yanlış vazetmeyelim. Bliır önerge-
{ yi 50 kişi imzalamış oisa dahi, 50 kişi ayrı ayrı 
\ bunu izah etmez. Bunu önergede imzası bulu-
ı nanlardan birisi izah eder. İşin usulü böyledir. 
î Bunu arz etmek istedim efendim. 
] BAŞKAN — Tamam efendim, mutabıkız sa-
1 yın Şener, 
j - REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
{ uyrı ayrı da önerge verebilirler. 
I BAŞKAN — Tabiî efendimi, bunda, nmtabı-
j kız. Başka türlü bir ısrar yok efendim. Sayın 
\ Ersoy da bu görüşe katılıyor ve söz taleplerin-
! le ısrar etmiyoırlar, mutabıkız. 
\ Sayın Ersoy, sorunuz ne idi efendilim? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan; saym Komisyon Başkam lütfederler de, 

; şu hususları cevaplandırırlarsa, daha salim ka-
; naatlo oy kullanabileceğimiz zanmndayım: 
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1. — Üç satırlık bir maddede, «bakını» ke
limesinin ilâvesi, 

2. — 2490 sayılı Kanununun ve eklerinin 
ilâvesi. 

3..-— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun ilâvesi - ki bunlar hakkında elimde bir-
vkaç tane örnek var, bütün kanunlarda aynen 
geçmiştir efendim. 

4. — «Yeni inşaat hariçtir» ibaresinin çıikar-
tılması. 

5. — «En az üç» tâbirinin değiştirilmesi. 
6. — «Firma» yerine, «şahısların» da kaim ol

ması -çin hüküm gettolm-e^l. 
• 7 — Sadecie Millî Eğitim [Baikamlığı tarafın

dan yapıJımayıp, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
de bu hizmetlerim görülebikceği göz önünde 
•bulunduruiaralk, bu şekilde 7 tane değişiklik ya-
pilrrtas' bahis konusu olduğuna; : 

Muafiyetle alâjkalı ayrı bir madde getirmek 
yerine, bu maddede muafiyetle ilgili bir başka ; 
konuya daiba yer vermekte saikınca görüyorlar ; 
mı, göı-ınüyorlar mil Bunu da lütfederlerse, da
ha .salim oy kullamıacağıımızı zıamnediy^ruım. 

Teşekkür eder, saygılammı sunarum sayım ; 
(Başkanım. j 

GEÇtCt KOMYtİSYON BAŞKANI EBAT I 
KEMAL AYiBAR (Mardin) — Sayın Başkan. j 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Komisyon. ' 
HÜlküımıett biraz evvel, katılmama sebebini izah- j 
etmek mi istemişti? Onu evvelâ tesbiıt edelim. 

ÖSÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANİ EBAT KE- ! 
MAL AYBAR (Maildin) — Bayın Başkan Mad- ! 
denin komrasyona verilmesini isiteyeeeğâm efen- ' 
dim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından «(Bravo» ses- ; 
leni). 

Bu bakımdam söz isteınıiştim efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE- j 

MAL AYSAR (Mardin) —• Sayın Başikanım; 
MüaaJkertesâ yapılımatkta olan 19 neu madde- ; 

ndn verilen önergeler île birlikte komisyonumu- ; 
za. gortderi'lmıesind rica ediyorum. 

BAŞKAN — PeM efendim. 
Şu andıa gelmiş olan sayın Musa Doğan'a ait ; 

ikinci bir önerge ile, 2 adeit önerge ve 19 ncu ' 
madde metnd Komisyon tarafından geri isten- : 

mişjtir. 19 aı<ru maddenin önergelerle Mrl/Lkite ko- i 
misyona verilmesi hususunu tasviplerinize su
nuyorum!. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... | 
Kalbnl ^dilmâşftir. 

19 ncu madde önergelerle birlikte Komisyo
na verilmıiştir. 

20 noi maddeyi okutuyorum. 
III — Taşınır eski eserler: 
Madde 20. — 4 ncü maddeye göre Millî 

EğOtıim Balkanlığı Müzeler örgütünün emrine ve
rilen taşınır eslki eserler, usulüne uygun olarak 
tasnif, teseıil olunarak müzelere kaldırılırlar, 
tasnif ve teocdıl dışı kalanlar sahiplerinle veya 
zilyedlerine iade olunurlar. Sahip ve zilyedleri 
tarafından alınmayanlar, Devletçe usulüne uy
gun olarak satılabilirler. 

BAŞKAN — 20 noi madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim? Yok. 

30 nei madde ile ilgili değiştirge önergesi 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Esifei Esıerler Kanun tasarısının 20 nci mad

decime, «e^ki 'eser olmadığı için» ibaresinin ilâ
vesi halinde, çeşitli yollarla müzelere toplanan 
Ve nitelikleri kesinlikle bilinmeyen eslerlerden 
eslki eser olarak tasnif ve tescil edilenlerin dı
şında kalanlarım eslki eser olmadıklarınım, da be
lirlenmesi amacıyle maddenin ükinei cümlesinin 
başına «İMkıi eser olmadıkları için tasnif ve tes
cil dışı kalanlar sahiiplerine veya zilyedlerimie 
iade olunurlar» şeklinde .cümlenin değiştirilme
sini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşaıd 

BAŞKAN — Önergeye sayım Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz efendim,. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılıyoruz. 
MET ÖNDER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, öner
geye katılıyorlar. Önergeyi Genel Kurulun tas
viplerime solmuyorum. 

Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Önergemin getirdiği"değişiklikle birlikte 20 
mei maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 mei ımaddeyi okutuyorum. 
Madde 21. — Her türlü müzelerin kurul

ması, yasjatıliması ve geliştirilmesi Millî Eğitim 
Bakanlığımın görevidir. 
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Bakanlıklar, kamu ve tüzel kişiler ile ka
nılıya yarar dernekler, bu husustaki statüler 
gereğince izin almak ve kontrolları Millî Eği
tini Bakanlığıma ait bulummiaık şartı yfc kemdi 
bizmıîet konularının veya alnaçlarının gerçiclk-
î-eştirilmesiini ilgilendiren işlerde, taşınır' ve ta
şınmaz lıer çeşit eski eserlerden ve etnoğrafdlk 
eşyadan mürekkep kolleksiyonlar meydana ge
tirebilirler, müzeler kurabilirler. 

(kel kişiler, yönetmeliğe göre her türlü eş
yadan miıteşelkkil-kolleksiyonlar 'meydana ge
tirebilirler. Ancaık bunlar bu kanun kapsamı
na giren esiki eserlerden müteşekkil kollelksi-
yoneuluk. faalİyieıtleninıi en geç altı ay içinde Mil
lî Eğitim Balkanlı gına bildirmek zorundaydı rlar. 
Millî Eğitiım Bakanlığı bunları usulüne uygun 
olarak tescil eder. 

BAŞKİAN — 21 nci nıadde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
22 nci madde üzerinde konuşa .cağımı, özür ellile
rini. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başlka söz iste
yen ? Yotk. Bu mıadde ile ilgili önerge yok. Okun
muş bulunan 21 nci maddeyi bu haliyle Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
'edilinişitflir. 

32 noi maddeyi dkutuyoram. 

Madde 22. — Yurt içindeki esiki eserlerle 
müze ve •koleksiyonlarda bulunan eserler, değiş
tirme suretiyle dahi olsa, hiçbir surette yurt dı
şına çıkarılamaz. Türkiye'deki elçilikler ve kon
solosluk mensupları dahil olmak üzere yurt dı
şına çıkan, yerli ve yabancı her kişi beraberinde 
eski eser bulunup bulunmadığını ilgili yerlere 
beyan etmek zorundadırlar. 

Ancalk : 
a) Yurt dışına I noi fıkrada yazılı eserlerin 

•teşhir edileceği sergilere Devletin, kamu kuru
mu tüzel İnsilerinin, resmî lmrumlann ve kamııı-
ya yarar derneikl'edn katılmasına Millî Eğitim 
Baıkaıılığınm uygun mütalâası üzerine, Balkan
lar Kurulu kattan ile izin verilebilir. 

b) Arkeolojik kazılar sırasında elde edilen 
çanak, çömlek parçaları ile müzelere mal edil-
meısine lüzuım görülmeyen ders, etüt malzıemleısd 
Millî Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğinle 
göre kurulacak ihtisas komisyonlarının uygun 

•mütalâası alımmaik suretiyle Türk ve yabancı 
bilim kurumlarına hediye edilebilir veya her
hangi bir eski eserle değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Yılmaz, Sayın Başer, Sayın Kür-
şad, Sayın Ülker, Sayın özgüner söz istemiş bu
lunuyorlar. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Samimî kanaatim o ki; son derece önemli bir 

madde üzerinde bulunmaktayız. 22 nci madde
nin birinci fıkrası eski eserlerin hiç bir suretle 
yurt dışına çıkarılamayacağını hükme bağlamak
tadır. Bu son derece yerinde bir hükümdür. 

Muhterem arkadaşlar, oldum olasıya, Türki
ye'de çeşitli dönemlerde alınan tedbirler ne olur
sa olsun, eserlerimiz yabancı1 eser meraklıları ta
rafından, resmî ve özel uzman meraklılar tara
fından bir açık pa7.ar haline gelmiştir. Öyle sa
nat sitelerimiz var ki; tamamen kazılmış götürül
müştür. Meselâ Selçuk'ta «Artemiş mabedi» bu
gün o mabedin kalıntıları Londra'da British Mu-
seıım'dadır. Ve Türk halkı çok güzel ensprisiyle 
oraya «İngiliz çukuru» adını takmış. Mabetten 
bir tek taş kalmamış; bir toprak yığını, biraz .çu
kur. Bizim köylümüz de oraya İngiliz çukuru 
demiş. Bütün eser British Museum'da. 

Muhterem arkadaşlar, çeşitli zamanlarda Dev
letin ihmali yüzünden eserlerimiz çalınmış gö
türülmüş. Bu konudaki bilgisizliğimiz yüzünden 
eserlerimiz yurt dışına kaçırılmış, bu devam et
mektedir. .Simdi son y utlarda daha ciddî tedbir
ler almaktayız- fakat turizmin artmasıyle bu 
eser kaçırma devam edip gidiyor. 

Şimdi, yabancı1 ülkelerdeki müzelerde eserle
rimizin teşhir edilmesi, bir çok seçkin eser ko-
leksiyonlaıının yabancı milletlerarası veya millî 
sergilere götürülmesi tecrübesi maalesef başarılı 
olmamıştır. Belki tarihte yanılıyorum, 1953Ter
de Paris'e götürülen' eserler hasar görmüştür. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Değiş
tirilmiştir, sahtesi konmuştur. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Topkapı 
Müzesinden götürülen bir çok seçkin eserler, üze
rindeki inciler eksik olarak dönmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de söyle
dim; ec,ki eser hırsızlığı bugün çok ince bir sanat 
haline gelmiştir. Her türlü emniyet tedbirlerine 
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rağmen bugün dünyanın, en seçkin müzelerinden 
eserler çalmabiîmekte, tablolar çalınabrlmektedir. 
Hattâ kopyası yerine konmakta, orijinali kaçı
rılmaktadır. E, şimdii bütün bu vakalar karşısın
da Topkapı Sarayı Müzesinden, benim başka bil* 
değerli1 müzemden dünyada eşi bulunmayan bil* 
tek eseri sandıklara dolduracaksınız, trene koya
caksınız, vapura koyacaksınız Paris'e, Londra'ya 
hattâ Amerika,'ya götüreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, insaf edelim, Büyük 
Meclis olarak kesin bir hüküm koyarak bunu ya
saklayalım, bunu gösterelim arkadaşlar. 

'Efendim, benim bu konuda bir yazılı sorum 
oldu. Sayın Hükümetin bu yazılı soruya verdiği' 
cevap son derece sudan, son derece sorumsuzca 
idi : Sigorta ediyorlarmış efendim... 

Muhterem arkadaşlar, eski eseri kaç milyon 
liraya sigorta ederseniz ediniz, bunun değeri ol
maz. Yerine bir başkasını koyamadıktan sonra 
değeri olmaz. Hattâ yerine bir başkasını, aynısı
nı koysanız bile kaybolan gene bir kayıptır. Bu
nun sigortası olmaz. 

«Efendim, gerekli1 emniyet tedbirini alıyo
ruz, eserin sergileneceği ülkenin hükümetiyle 
protokol imzalıyoruz. Yanında koruma, polisleri 
götürüyoruz.» 

îıısaf edin arkadaşlar, koruma polisleriyle 
eserleri koruyamazsınız. Korkarım ki, götürdü
ğünüz koruma polisleri de bunu gerektiği kadar 
koruyamazlar. Bu mümkün değil. Böylesine bü
yük bir tehlikeyi göze alacaksınız, ondan sonra 
tedbir almaya (alışacaksınız. Mümkün değil. Mü
zenizde koruyamıyorsuıııız, kaldı ki seyahate çı
kacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için bu konu 
üzerinde bütün arkadaşlarımın gösterdikleri has
sasiyete güvenerek istirham ediyorum; kesinlikle 
yani, bizi biz yapan, Türkiye'nin, Türk milleti
nin kişiliğini gösteren bu değerli eserlerin Türk 
hudutları dışına çıkmasını yasaklayınız. Bende
niz bunun için bu maddedeki (a) fıkrasının ta
mamen kaldırılması lehinde bir önerge veriyo
rum, bu önergeye iltifat bııyurulmasmı rica ede
rim. 

Sayın Bakanlığın, benim bir küçük serzenişte 
bulunmama izin vermesini rica ederim. 

Arkadaşlar, kanun yapıyoruz. Kanun yapar
ken belli bir ciddiyet içinde olmak zorundayım. 
Herhangi bir masal kitabı yazar gibi veya bir 

kahve sohbeti yapar gibi kanun yazılmaz. E, 
Allaha şükür Türk dilinde her maksadı anlata
cak kelime var. E, şimdi şuradaki iki kelimeye 
dikkatinizi çekerim. «Yerli ve yabancı her kişi 
beraberinde eski eser bulunup bulunmadığını 
ilgili yerlere beyan etımek zorundadır.» «İlgili 
yerlere» deniyor. Bu, yuvarlak, hafif bir avamî 
tabirdir. «Görevlilere» diyelim, başka bir şey 
söyleyelim. 

Dahası var. Bakınız onun altında ne diyor; 
«Arkeolojik kazılar sırasında elde edilen çanak, 
çömlek parçaları ile müzelere mal edilmesine 
lüzum görülmeyen dere etüt malzemesi Millî 
Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğe göre ku
rulacak ihtisas komisyonlarının uygun müta
lâası alınlmak suretiyle Türk ve yabancı bilim 
kurumlarına hediye edilebilir.» Nie demek ça
nak, çömlek parçam?.. Arkadaşlar, böyle lâf ol
maz. Yani bu çıkan bir çanak parçası1 olabilir, 
bir çömlek parçası olalbilir, bir kandil parçası, 
bir heykelin parçası olabilir. Ne bileyim bir ta
şın parçası olabilir. Bunu böyleyecek bir kelime 
vardır, bulunur, arayalım; ama çanak çömlek 
parçası gibi böyle rastgele lâf edilmez. 

Ook teşekkür ederimi. 
BAŞKAN —• Bıuyurunuz Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Clörüşimıekte okluğumuz 22 nci madde Önem- • 

li bir maddedir. Türkiye tariki eser ve turizm 
yönünden zengin bir ülkedir. Biz bunların maa
lesef kıymetini bilemediğiımiz için yabancı mjü-
telhaissıslar Türkiye'ye gelip bunları araştırıp 
buluyor ve icabında yanlarında götürüyorlar. 

Şimdi bu madde aynen kabul edildiğinde bü-
""V 

yük suiistimale meydan vereceğiz. Bir zaman
lar Kültür Sarayına târihi eserler götürüldü ve 
onların hepsi yandı, onları yerine koyabiliyor 
ımuyuz ? 

Teımas etmek istediğim ikinci nokta : 
.Bunlar vapur vteya uçaklarla dışarıya gö

türülecek, orada sergilenirken bir yangın çıka
cak, belki oradaki memurlar suiistimal edecek
ler, belki de bu eserler orada satılabilir ve va
pur dahi yakılabilir. 

Bu bakımdan maddedeki (a) ve (b) fıkra
larının metinden çıkarılmasında büyük zaruret 
vardır. 

Saniyen; testi, çanak, çömlek dış mütehas
sıslara verilebilir deniyor. Bunların bir tanesi 
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büyük bir değ>er ifade ©der. Onlar boş şeyler gö
türmezler. Bu bakımdan bu madde üzerinde 
hassasiyetle durarak buradan (a) ve (b) fıkra
larının çıkarılmasında büyük faydalar vardır. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN —• Sayın Kürşad, buyurunuz, 
,M. ZEKERİ YE KÜRŞAD (Maraş) — Öner-

ıgeım vardır, onun üzerinde konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Yalnız önerge münasebetiyle, 
ancak önergenize komisyon katılmadığı takdir
de söz hakkınız doğuyor. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) -^ Hay 
hay efendim. 

BAŞKAN — Sayın ÜUker, buyurunuz. 
REŞİT ÜBKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım1 ; 
Bu .madde, benden evveli konuşan değerli ar-

. ıkadaşrmın da ' ifade eltitiği gibi hakikaten en 
(önemli, en can alıcı maddelerden birisidir. 

Burada, yurt dışına tarihi eser göndermıe, 
(bayııt ve şartlar altında kabul edilmektedir. Fa
kat bu madde üzerinde ciddi olarak durmak 
mecburiyetindeyiz. Bir defa tarihi eser, niteliği 
itibariyle yerine konması mümkün bir şey de
ğildir. Tarihî eserin kendine has nitelikleri var
dır ; bir tarihî eser tahrip edilirse, yolk olursa 
aritılk bunun yerine konlması mıümlkün değildir. I 

. (Tarihî eseri sıiigorta efttirmıek hiçbir şey ifa
de etmez. Tarihî eıs-erin maddî değerinin öte
sinde bir manevî değeri vardır ve bu tarih de
ğerinin de sigorta etıtirilmıeısi mümlkün değildir. 

Tarihî e ı̂er, çok dikkat ve itina gösterilerek 
bir uçakla taşınışa dahi uçak düşıer yolk olabilir, 
bir gemi ile taşınıyorsa, gemi batabilir, bir baş
ka araçla taşınıyorsa .ortadan kalkabilir, yerine 
de konamaz. Bir defa bu nitelikleri vardır. Bu
nun yanında tarihî bir eseri yurt dışına çıkarıp 
götürdüğümüz zaman ne gibi bir fayda elde ede
riz? tik defa onu düşünelim. 

Bugün; teknik ilerlemiştir. Renkli filmler, çe
şitli projeksiyonlar ve imkânlar varıdır. Bunlar
la dahi bunun halledilmesi mümkündür, öyle 
ise şöyle bir memleketimizde 'geçmiş hâdiselere 
bakarsak; İstanbul Operasında yanan tarihî 
eserlerin acısı henüz geçmiş değildir. Yurt dışı
na götürülmüş, orada kırılmış, parçalanmış 
eserlerin acılarını henüz üzerimizde taşıyoruz, 
Biraz evvel arkadaşım kaybolan incilerden ve-
saireden bahsettiler. j 

I Bu sebeple (yalnız kemdi kanaatim değil, be
nim de burada araştırma yapıldığın daki kanaa
tim aynı idi, o zaman da konuşmuştum) ne ka
dar kayıt ve şart koyarsak koyalım bu iş sakın
calıdır. Madde meseleyi netice itibariyle Ba
kanlar Kuruluna getiriyor: «Teşhir edileceği 
sergilere Devletin, kamu kurumu tüzel kişileri
nin, resmî kurumların ve kamuya yarar dernek
lerin katılmasına Millî Eğitim Bakanlığının uy-

I gun ımütalâası üzerine, Bakanlar Kurulu kara-
rıyle izin verilebilir.» deniliyor. 

Bakanlar Kurulu kararıyle izin meselesine 
gelince;. Bakanlar Kurulu nihayet siyasî bir ku
ruldur, 10 gün politik yönden çok önemli bir gün 
sayılabilir, bir hareket iyi bir jest olabilir ve 
teferruatına da girmeksizin karar verilebilir. 

Bu sebeple ben yurt dışına tarihî eserlerin çı
karılmasının kesin olarak yasaklanması fikrini 
taşımaktayım. Hazinelerimizi koruyalım. 

Bunlar sergilenmek üzere götürüleceğinden 
bazen bir parça olarak, bazen de bir bütün ha
linde ıgötürülebilir. Tüm halinde yok oldukları 
zaman da bunun yerine konulması mümkün de
ğildir. 

(a) fıkrası hakkındaki fikrim bundan iba
rettir. 

(b) fıkrasında ise: «Arkeolojik kazılar sıra-
I smda elde edilen, çanak, çömlek parçaları ile 

müzelere maledilmesine lüzum -görülmeyen 
ders, etüt malzemesi Millî Eğitim Bakanlığınca 
özel yönetmeliğe göre kurulacak ihtisas komis
yonlarının uygun mütalâası alınmak suretiyle 
Türk ve yabancı bilim kurumlarına hediye edi
lebilir veya herhangi bir eserle değiştirilebilir.:» 
denilmektedir. 

Hüküm, esas itibariyle doğru bir hükümdür. 
Hakikaten öyle eserler ve öyle paralar vardır 
ki, milyonlarca bulabiliyorsunuz. Bunların mu
hafazasında güçlük vardır. Bunların bir kısmı
nın elden çıkarılması bahis konusu olabilir. Kos
koca bir şehir kalmış ve şehirden ımütemadiyen, 
fazla değeri olmayan ve birbirine benzeyen ça
nak, çömlek çıkıyor. Bunları müzelere sığdır
mak mümkün değildir. Bilhassa Türkiye için 
böyle bir durum vardır. Fakat bunun yönetme
liğe göre özel bir ihtisas komisyonumdan geçiri
lip gönderilmesini de sakıncalı buluyorum. Çün
kü, özel ihtisas komisyonu ne diyecektir? «Bir
birine benzer niteliktedir, satılabilir» diyecektir. 

I Bu da tehlikeli bir hükümdür. Esas hüküm doğ-
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ru, fakat tedbir yeterli değildir. Gerçi yönet
melik gereğince deniliyor, herhalde 'orada ted
birler alınacak, filmleri çekilecek dört bir ta
raftan, teknik usulleri ne ise onların hepsi mu
hakkak yapılacaktır tahmin ediyorum; ama ge
ne de özel bir ihtisas komisyonuna bunun terike-
dilmesi yanlış olur. Böyle bir ihtisas komisyo
nu raporunu versin, bu raporu daha yulkarı, es
ki eserlerle meşgul bir kurul incelesin, resimle
rini, filmlerini -görsün ve tasvip etsin. Yani bir 
baraj daha koyalım. 

Ben bu şekilde düşünüyorum. Eğer lütfedip 
iltifat ederseniz bu hususları bir önergeyle ifa
de ettim, önergemdeki esaslar kabul edildiği 
takdirde, yurt dışına çıkarılma önlenecek ve bu 
birbirine benzer nitelikte 'olanların daha koru
naklı bir şekilde tetkik edilmesi ve suiistimali
nin önlenmesi sağlanacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın özgüner. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım,, bu 
maddenin komisyona verilmesini talep edeceğim. 

BAŞKAN — Geri verilmesini isteyeceksiniz... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

22 nci maddeyi bir kaç noktadan eleştirmek 
istiyorum. Evvelâ Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından getirilen bir tasarı ne yazık ki, Türkçe 
cümle kuruluşlarını dahi dikkate almamış. Millî 
Eğitim Bakanlığı bu, yani özellikle diğer bakan
lıklardan gelenler de bu denli hatalar olsa pek 
güzel batmayabilir, ama Millî Eğitim Bakanlığı
nın tasarılarda Türkçe cümle kuruluşlarında bi
raz daha saygılı olması gerekir . 

Bir değil, çok misal vermek mümkün; ama 
§u maddede bakınız «ancak» matlabıyle başla
yan (a) fıkrasında geliniz de anlayınız şimdi. 
«Yurt dışına 1 nci fıkrada yazılı eserlerin teşhir 
edileceği sergilere Devletin, kamu kurumu tüzel 
kişilerinin, resmî kurumların ve kamuya yarar 
derneklerin katılmasına Millî Eğitim Bakanlığı
nın uygun mütalâası üzerine Bakanlar Kurulu 
kararıyle izin verilebilir.» 

Yurt dışında 1 nci fıkrada yazılı eserler teş
hir edilecek... Bu böyle mi olur? Türkçe c'üimle 
kuruluşunda biliriz ki, «1 nci fıkrada yazılı 
•eserlerin yurt dışında teşhir edileceği sengillere» 
şeklinde olmıası gerekir. Yani bu arltık Millî 

Eğitim Bakanlığının süzgecinden geçmiş olma
lı da şuraya gelmelidir; ama herhalde Millî 
Eğitini BaJkanlığı kendi balkanlığı bünyesinde 
tasarıları okulnnaya dahi fırsat bulamıyor, bir 
ölçüde de her hailde millî eğitim bünyesindeki1 

çokça öğretmenleri kovalamaktan buna fırsat 
bulamadığını söylersek yerinde olur herhalde? 

Arkadaşlarım, evvelâ bunun Türkçe cümle-
kuruluşlarma ve Türkçe deyimlere daha say
gılı bir tasarı olması için koımisyon tarafından 
geri alınması lâzıimdır, bir. 

Diğer hususlara gelince : Şimdi (a) fıkra
sında yurt dışında kurulacak müzeler yurt için
deki hazine değerinde eski eserlerin götürül-
mıesine imkân veren bu madde bu şekilde çıkar
sa Türkiye'ye gelecek turistleri bir ölçüde biz 
davet etmiekten öteye kendi Türkiye imâzıi âde
ta turistlerin ayağına götürmek gibi sakim bir 
yola tevessül etmiş oluruz. Türkiye bir tarih 
hazinesidir, Türkiye'ye turist bu hazineyi bu
rada görmek için gelir, Türkiye'den biz bu ha
zineyi alır da turistin ayağına götürürsek tu
rist çok defa gellmie sebebini hiç de icabetltirme-
yen bu durumda eserlerimizi kendi memleketin
de görürse başka diyarlara gider ve Türkiye'ye 
,ge!;m!eyefoilir. ' ,ı • 

Şimdi, bunun aksini de söylemek mümkün,. 
Yani Türkiye'den bu eserleri (Hazine sayılacak 
eserleri) turistin kendi memleketine götürece-
ğilmıize, onların müzelerinden değerli eserleri 
almayı neden denemiyoruz? Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığı bugüne kadar, veya hiç değilse bu 
tarihten sonra dış ülkelerdeki değerli müzeler
den Türk vatandaşını da istifade ettirmek için 
bir teşhir düşünmüyor mu ve düşünse ne mu
kabele görür? Onu hakikaten tartışmak gere
kir. Kürsüde Sayın Bakanın da herhalde bunu 
bir ölçüde dile getirmesi faydalı olur. 

Şimdi bir hususu da dikatinize arz etmek is
terim; burada çok önemli bir madde görüşülür
ken, tasarının ilk .münakaşası esnasında, Bakan
lık sandalyesini doldurmuş olan Sayın Bakanın 
da, Devlet Bakanı Sayın İsmail Arar'm da bu
lunmadığından istifade ederek hiç değilse kendi 
tasarısına sahip çıktığını görmüş olmak için 
Sayın Bakanı şuracıktan kalkıp Bakanlık mev
kiinde görmek isterdik. Sanki bu tasarının bir 
misafiri imiş gibi değil, tasarıya sahip çıkarak 
komisyonun yanı başında ve tenkitleri göğüsle-
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yerek komisyonun yanı başında görmek ister
dik, bunu da şüphesiz söylemeyi... 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, lütfen konuya 
girin. Hükümeti temsil eden arkadaş olduğunu 
biraz evvel okudum ve İçtüzüğe göre de oturan 
arkadaş yetkilidir. Yürütme hükmü de Bakan
lar Kuruluna aittir. Millî Eğitim Bakanlığını 
enterese eden tarafı bulunmadığı yürütme mad
desinde dercedilmiş. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben milletvekiliyim. Parlâmentonun 
şüphesiz bu şekildeki çalışmalarında bakanların 
lütfedip de sandalyeye oturması değil, görevi
miz olduğu için ve kendisini de göreve davet et
tiğim için söylüyorum. Hakkımdır, herhangi 
bir usulsüzlük de yaptığım kanaatinde değilim 
zabıtlara da böyle geçsin. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük olmadığını ifa
de etmek istedim. Buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Hayır, 
olmadığı kanaatindeyim. Yani bir Bakanı ikaz 
etmek, Sayın Meclis Başkanlarının şüphesiz bu
nu. söyleyen milletvekilini susturması şeklinde 
tecelli etmemelidir. 

BAŞKAN — Susturma değil Sayın Özgüner. 
Bir hatırlatma yaptık. Çünkü Bakanlık san
dalyesinin şu anda orada boş olması hali müza
kereyi kesmeyi icabettirm.cz. 

TURHAN ÖZGÜNE R (Devamla) — Parlâ
mentonun bir üyesi olarak sayın bakanları ikaz 
görevimizdir efendim. O makam ne zaman do
lar evvelâ onu söyleyelim? Sayın Bakan bu 
Mecliste bulunmadığı zaman dolar. Sayın Ba
kan bu Meclistedir, şu çatı altındadır ve şurada 
oturur, orada bir temsilcisi bulunur. Ben bunu 
hazmedemiyorum arkadaşlar. Bunu da böylece 
belirtmeyi görevlerimden biri sayıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Özgüner'e söz ver
dikten sonra Komisyon Başkanının bir talebi 
olmuştur... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen
dim fikirlerimizi dinlesinler onların ışığı altın
da yeniden getirsinler. 

BAŞKAN —. Söz sırasına sizi de kaydettim 
efendim. 

Komisyon Başkanı bu maddeyi önergelerle 
birlikte geri istemektedir. O talebinizi biraz 
önce belirttiniz, ben de tescil ettim. Maddenin 
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önergelerle birlikte geri alınması talebi bir ön-
mesele niteliğindedir. Genel Kurul bunu ka
bul ettiği takdirde, bu madde ile ilgili müzake
reyi burada kesmemiz gerekil-. Kabul etmeyip 
müzakereye devam ettiği takdirde1, o takdirde 
Genel Kurul takdirini öyle kullanmıştır, müza
kereyi bitiririz; tekrar hâsıl olan duruma göre, 
komisyon geri alma hususundaki ısrarını beyan 
ettiği takdirde (önergeler sırasında) • oylamayı 
tekrarlayabiliriz. Bu itibarla şunu ifade etmek 
istiyorum: Sayın Özgüner'den sonra, işleme 
koymanı gereken geri alma teklifi var. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Fikir
lerimizi söyliyelim... Teklifimi ona göre geri al
dım ben. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursa
nız, onun takdiri Genel Kurulun oylarıyle, bir de 
maddenin geri alınmasını istemek yetkisine sa-
hibolan Komisyonun kendisine mevdu bir 
husustur. Ben onu izah etmeye çalışıyorum. Şu 
anda söz istemiş olan arkadaşların isimlerini de 
arz edeceğim. 

Söz sırası şu anda Sayın Hasan Tosyalı'um, 
bilahare Sayın Yardımcı'nın, bilâhare Sayın Er-
soy'un ve şimdi Sayın Kürşad'da ; Sayın Musa 
Doğan da söz istemişlerdir. 

M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, hatırlarsınız ben konuşmamı bir şartla 
geri bırakmıştım. Önergeyi okutmama gibi bir 
durum hâsıl olunca, konuşma hakkımın dikkat
te tutulması gerekir. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Eğer 
madde geri almacaksa... 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, takdir edersi
niz, siz tecrübeli bir parlâmenltersiiniz; söz 
şartlı şartsız talebedilmez veya söz vermekte 
bir şart muallâk olmaz. Bu maddenin müzake
resini burada bitirnıiyoruz ki... Geri almakla, 
'belki getirecekleri yeni madde sizin önergeniz
de ısrar etmenizi gerektireibilir, etmememizi 
gerektirebilir. O takdirde önerge hakkında ko
nuşma hakkınız elbet (komisyon katılmadığı 
takdirde) İçtüzüğe göre mahfuz. İfade etme
me gerek yok. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sa
yın Başkan, asllolan maddenin kâmil bir şekil
de görüşülmesidir; konuşmak değildir. Ben 
zaten bu maksatla konuşmaktan sarfınazar et-
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mistim. Önergemin okunmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Zamanı gelince okuyacağız 
iSaym Kürşad, önergelere geçildiği zaman oku
nacak. Yalnız, evvelâ müzakereleri bitirece
ğiz; sonra önergelere geçeceğiz. Gayet tabiî 
okuyacağız. Yalnız ben sizi tekrar söz almış 
durumda kaydediyorum ve daha evvelki sıranı
zı kullanmadığınız için Sayın Doğan'dan sonra 
kaydediyorum. 

M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) .— Me
sele yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İki da
kikadan fazla konuşmayacağım... 

BAŞKAN — Yapacağım uygulamayı ilfade 
leittinı efendim. Komisyonun, bütün önergelerle 
birlikte maddeyi geri alma teklifi vardır. O tek
lifi oylayacağım. 

Komisyonun, önergelleırile birlikte 22 nci mad
deyi geri! almak hususundaki talebini Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci madde önergelerle birlikte Komisyo
na verilmiştir. 

Sayın Komisyon, şimdiye kadar görüştüğü
müz maddelerin bir çoğu geri alınmakla, zan
nediyorum kanunun geri kalan maddelerinde 
de buna benzer pek çok, ihtilaflı, önergeler ve
rilmiş maddelerin- olduğu ihtimali mevcut. Bu 
takdirde pek çok maddenin komisyona geri ve
rilmesi şekli, tekrar tekrar komisyonun top
lanıp müzakere edilmesi olanağını doğurabilir. 
Arzu ederseniz geri kalan maddeleri de, veril
miş önergelerle birlikte geri alınmasını ta-
lebedip, birlikte gözden geçMp ve bilhassa 
maddeler arasındaki münasebetleri de bozınrayı-
cı bir karara varmayı düşünür müsünüz? Böyle 
bir düşünceniz varsa rica edelim; yoksa devam 
edelim müzakereye. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE-
mal Aybar (Mardin) — Sayın Başkanım, biz 
de bunu böyle düşünüyorduk. Gerçekten, bun
dan sonraki maddelerle irtibatı da olabilir, ka
nunun ahengi bozulabilir. Bu bakımdan, bun
dan sonraki maddelerin de Komsiyona verilme
sini talebediyorum. 

BAŞKAN — Önergelerle birlikte, değil mi1 

ıSayın Aybar l 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Evet, 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi takibederi diğer 
maddelerin de, daha evvel komisyonun geri 
aldığı maddelerle ilgili bulunması ve geri ka
lan maddeler üzerinde de birtakım değiştirge 
önergeleri bulunması nedeniyle diğer maddele
rin de önergelerle birlikte Komisyona iade edil
mesi hususunu Geneli Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi takibeden maddeler de öner
gelerle birlikte Komisyona geri verilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın. Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konuda Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Efendim, bir sayın hatip; Millî Eği
tim Bakanı olarak burada oturduğumu; Hükü
metin yerinde oturmadığımı söyleyerek beni 
vazifeye davet etti. Halbuki, sayın hatiplerden 
bir tanesi de, açık açık olarak söyledi ki ; bu 
tasarı Devlet Bakanlığına bağlı olan Kültür 
Müsteşarlığı tarafından getirilmiştir. Binaen
aleyh bendenizi bizzat ilzam etmemesi lâzımge-
lir. Onun için, Sayın Bakan dışarı giderken 
kendisini temsil etmek üzere bir arkadaşı gö
revlendirmiştir ve zatıâlmize durumu bildirmiş
tir. Aksi takdirde, mantığa aykırı: Ben burada 
oturacağım, kanunum konuşulacak, gidip ora
da oturmayacağım. Bunu bizden beklememele
rini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın orada 
oturuş nedeni, bir başka kanunun müzakere
sinde bulunmak maksadına matuftur ve ben 
ayrıca biraz evvel, Hükümet tarafından, bu ka
nunun müzakeresinin taMbedildiğini, Kültür 
Müsteşarının halen bakana ayrılan yeri işgal 
ettiğini, temsil belgesini okuduğumu ifade et
tim. O itibarla, Millî Eğitim Balkanının burada 
oturuşunun bununla ilgisi olmadığını belirttim. 
Tekrar sayın Bakan da bu hususu teyidedayor-
lar. Mutabaikta varıldı efendim, başka bir şey 
yok. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Efendim, 
metinde «Kültür Müsteşarlığı» demiyor; ımetin-
de «Millî Eğitim Bakanlığı» sözleri geçiyor. 

BAŞKAN — Haklısınız ISaym Yılmaz... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Millî Eğitim 
Bakanlığının tasarıya sahip çıkmadığı buradan 
da anlaşılıyor. 
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BAŞKAN — Efendim, yürürlük maddesinde 
sarahat var; hangi Bakanlığı ilgilendirdiği konu
su açıklanmış: «Hükümet» diyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Millî Eğitim Balkanına en yakm tasarılar
dan biridir. Bahusus M, kendisini ilgilendirme
yen bir tasanda dahi, Hükümet mensubu olarak 
gelip oturabilirdi; tasarıya sahip çıkmıyor. 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen ll'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) 

BAŞKAN — Daha evvelki görüşme sıramı
za göre 506 sayılı Kanunun tadiMyle ilgili imü-
zakerelere başlayacağız. 

Sayın Çalışma Bakanı buradalar mı efen
dimi?.. Yok. 

Komisyon?.. Yok. 

Bunu geçiyoruz. 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üni
versitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 90 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/712) (S. Sayısı: 762) (1) 

BAŞKAN — Diğer Ikonuımuz, Trabzon Tek
nik Üniveritesinin kadro kanunudur. Onun mü
zakeresine başlıyoruz. 

'Sayın Balkanı ve komisyon burada. 

Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunda komisyon başkanı tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi olkutuyorum. 

Not : 762 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Sekiz arkadaşımla bir lkte tarafımdan tek
lif edilen ve gündemin «Birindi görüşülmesi ya
pılacak işlerin» 14 ncü numarasında ve 762 S. 
Sayı ile yer alan Karadeniz Teknik Ünivedsitesi 
adiyle Trabzon'da Tbir üniversite kurulması 
hakkındaki 6594 sayılı,Kanunun 1 nei maddesi 
uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesine bağ
lı olarak Trabzon'da kurulan Tıp ve 'Sağlık Bi
limleri Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesine 
ait kanun teklifimizin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmek üzere 1 saatlik işler meyanmda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici 

Trabzon Milletvekili Komisyon Başkanı 
Ahmet Şener Salih Aygün 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
lih Aygün tarafından verilmiş bulunan öncelik 
ve ivedilikle önergesini Genel Kurulun tasvip
lerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu Ge
nel Kurulun tasvibime sunuyorum. 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunmaması hususu 
Ikabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye.. Yolk. 

Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul .edilmiştir. 

Karadeniz TeGnıflk thıivenatodsi adıyla Traib-
jaoıı'da Ibirr ünifvensilte kurulması hakkındaki 6594 

saiyılı Kanuna ek kanun teklifi. 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adıyla Traibızıon^da bir üniversite kurulması hak-
ilondaki 6594 sayılı Kanunun 1 nei maddesi uya
rınca Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı 
lolaralk TraJbzon^da kurulan Tıp ve Sağlık Bi-
lümlieri Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesine 
ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolar 6594 sayılı Kanuna ek 19 Eylül 1963 ta
rihli ve 33:6 sayılı Kamuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellere Tıp ve Sağlık Bilimıleri Fakül
tesi ve Yer Bilimıleri Fakültesi başlığı altonda 
eklenmiştir. 
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Her iki fakülteyle ait (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan (3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1973 malî yılımda kullanılmaz. 

Bu kadrolar sadece K. T. Ü. Tıp ve Sağlık 
©ilimleri ve Yer Bilimleri fakültelerinde görev 
alacak öğretim üyelerine ve öğretim yardımcı
larıma tahsis edilir. 

BAŞKAN — Birimci madde üzerimde söz is-
tiyen sayın Üye... Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi, 10 yıl süre ile Hacettepe Ünivıertsiitesi ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesi arasımda imza
lanan protokol esasları gereğince, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafımdan deısteJkle-
neöektir. 

BAŞKAN —• 2 nci madde üzerinde söz kti-
yen sayın Üye... Yolk. 

'Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Tıp ve Sağlık Bilimlıeri Fakültesinle bağlı ola
rak Trabzon İlinde Merkezî Araştırma Hastane
si ve gerektiği kadar çevrede uygulamıa hasta
neleri açabilir. 

BAŞKAN — 3 mcü madde üzıerinde söz isti-
yen sayın Üye.?.. Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul .etlmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 mcü madde yürürlük maddesidir. Yürür
lük maddesinden evvel bir geçici madde eklen
mesi talebini ihtiva eden bir önerge var, onu 
okutuyorum* 

.Sayım Başkanlığa 

Halen görüşülmıeklte olan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite 
ıkurulması hakkımdaki 6594 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifime aşağıdaki geçici maddenin ek-
lenimesimi arz ve teklif edeırim. 

Trabzon Milletvekili 
Abm!et Semer 

Geçici madde 1. — Karadeniz Teknik Üni
versitesinde bu üniversite tüzel 'kişilik kazanm-
caya kadar Üniversite Yönetim Kurulu, aslî gö
revi yanımda : 

a) Üniversite 'kadrosunda görevli bütün 
profesörlerim üye olarak katılmiasıyle Senato gö
revini; 

b) Profesörler Kurulu ve Yön'etim Kurulu 
bulunmayan fakültelerde, o fakültelerin kadro
lu profesörleri ve profesör sayısı kadar kadro
lu doçentin üye olarak katılmasıyle, profesör-
lüğje yükseiltilmeyle ilgili seçim işleri dışındaki 
Profesörler Kurulu ve Yönetim Kurulu görev
lerini yapar. 

Fakülte kurullarıyle ilgili toplantılara ka
tılacak doçentlerin sırasının teslbiıtinde, eylem
li doçentlik kıdemi esas tutulur. En son sırada-
kiler eşit kıdemli ise, kurula katılacak doçent
ler bunlar arasından her ders yılı başında kur'a 
ile seçilir. 

c) Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki 6594 sayılı Kanun ile, bunun ek ve tadille-
rindeki hükümler dışımda Üniversiteler Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 
OĞUZ (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükülmıet katılı
yor. Okunmuş olan bu önergeyi Genel Kurulun 
tasviplerime sumuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde olarak biraz evvel okunmuş ve 
kabul edilmiş bulunan önergeyi geçici madde 1 
olarak Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici mad
de 1 olaraik kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayılmı tarihimde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. 4. madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 

sayın Başkam. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Şener. 
CHP GRUBU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayım Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 
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- Karadeniz•• Teknik Üniversitesine. bağlı bir 
Tıp Fakültesi ile bir Yer Bilimleri Fakültesinin 
kurulması hakkında Yüce Meclisin verdiği ka
rara, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şah
sım adına teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yaptığımız iş, en 
iyi işlerden bir tanesidir, önergemle birlikte 
kabul ettiğiniz bu geçici madde, ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesine yeniden bir imkân tanı
dınız, kadrolarını vermek suretiyle orada bir 
tıp ye bir de yerbilimleri fakültesinin kurulma
sını gerçekleştirdiniz. Zaten Yer Bilimleri Fakül
tesinin bu tarihe kadar,, mezun da vermiş bir 
durumu vardır. Bunu şimdi kanunen tescil etmiş 
durumdasınız. Tıp Fakültesinin de (kurulmasına 
imkân vermeniz dolayısıyle Şarkî Karadeniz ve 
Türkiye yeni bir fakülte kazanmış olmaktadır. 

Yer Bilimleri Fakültesi faaliyette olmakla 
beraber, vermiş olduğunuz kararla, Üniversiteler 
Kanununun 3 ncü maddesindeki bir fıkranın 
iptaliyle, şimdiye kadar tayini ımümkün olma
yan profesör, doçent v.s. gibi öğretim üyeleri
nin de tayinini imkân dahiline soktunuz, Ve Ka
radeniz Teknik Üniversitesine, bu fakültelerin 
kurulmasıyla büyük bir güç kazandırmış oldu
nuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygı
lar sunarım. Bu fakültelerin memlekete, millete 
hayırlı olmasını temenni ederek teşekkür ede
rim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Grup 
adına ben de söz istiyorum.' 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, şimdi 110 ncu 
maddeyi tetldk .ettim. 110 ncu ımadde, lehte, 
aleyhte birer kişinin söz alacağını âmirdir. Açık 
oy olsaydı, size, 137 nci madde 'gereğince oyu
nuzun rengini belli etmeniz için söz verecektim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Oyu
nun rengini, grubun nasıl oy kullanacağını izah 
sadedinde söz verin. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Söz verme 
adedi kısıtlı. Fazıla üyeye söz veremiyorum sa
yın Yardımcı. Mümikün değil. Açık oy olsaydı 
dize söz verectfctim. Onu tetkik ettim şu anda. 

Tekrar okuyayım da bir suizannı davet et
mesin. 

11Ö ncu madde; «Lâyiha veya teklifin; mad
deleri üzerinde müzakere bittikten sonra, heye
ti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz 

söyimek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruh
sa t verilir» diyor., 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Oyu
mun rengini belli etmek için, 

BAŞKAN — Vereceğim, oyunun1 rengini bel
li etmesi için; ama Kanun açık oya tabi değil. 
Yoksa ikinci sözü size vereceğim mümkün olsa. 
Hukuk dışı, tüzük dışı bir yetkiyi versem de 
kabul etmemeniz iktiza eder tabiî. 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın Şener kanunun tümü üzerinde 
konuştu. Sayın Yardımcı, lehinde konuşacak. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hayır efendim, sayın Şener kanunun lehinde 
konuştu. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ha
yır, üzerinde konuştular. 

BAŞKAN — Efendim, izin verin, ben hassa
siyetinize katılıyorum. Yalnız bir noktada anla
şalım, müsaade buyurun. Usulün dışında bir 
yetkiyi ne bir sayın üye kullantmaik ister, ne de 
ben böyle bir usul dışı yetkiyi tahsis edersem, 
Genel Kululun müzakerelerinin selâmetine ya
rarlı bir yol tutmuş olurum. Hassasiyetim bu
radan geliyor. 

Şimdi arkadaşım,, «tümü üzerinde konuşma» 
dediler. Bunda bir takdim tehir hatası olur. Tü
mü üzerinde müzakere açtım, o zaman kimse 
söz istemedi. Biliyorsunuz şimdi, sadece tümünü 
oylama safhasına geldim. Kanunların tümünün 
müzakeresini baştan yapıyoruz. İlk defa, tümü 
üzerinde, maddelere geçilmesini oylamadan ev
vel söz istenip istenmediğini sordum. O tak
dirde elbet söz verirdim. 

Şimdi, arzu ediyorsanız, ısrar ediyorsanız 
137 nci maddeyi okuyayım, açık; «rey, şu su
retle istimal olunur» diyor. «Reis, lehte ve aleyh
te yalnız birer zâta ruhsat verebilir açık oyun 
sonunda, .oyunun rengini beyan için».. 

Şimdi ona baktıım, açık oya tabi ise sayın 
Yardımcı'ya da söz vermek istedim. Tabi değil 
açık oya, iş'ari oya tabi. İş'ari oyunuzla müza
kereyi bitirmiş olacaksınız. Şu anda, tüzüğün 
bana verdiği yetki bundan ibarettir. Ancak Ko
misyonun, teşekkür sadedinde Meclisin teamülü 
gereğince bir beyanda bulunma hakkı vardır. 
Elimizdeki yetkilerimiz bu. Yetki dışına çıkma
mı benden hiç bir sayın üye, elbet istemezler. 
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Kanunun tümünü iş'ari 'oyiıııuza sunuyonum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Hayırlı olımasını dileriz. 

Sayın Bakan, bir beyanınız olacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Müzakeresi bitmiştir. 

4. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
ndan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — İlgili Bakan ve Komisyonu ri
ca ediyoruz. 

Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunu talebeden önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv ve iki arkadaşının ve 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri ve 74 arkadaşının teklifine ait 13 sıra 
ve 584 ve müteakip sayıdaki kanun tasarısının 
öncelikle ve ivedilikle ve diğer işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

3 No. iu Geçici Kom. Bşk. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
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- BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabull edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okunmama
sı hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Orman Kanununun beş altı maddesinin de
ğiştirilmesi ve bir ek madde ilâvesi hakkında, 
Orman Bakanlığımızca Yüoe Millet Meclisimi
ze sunulmuş olan bu kanun tasarısının fevkalâ
de isabetli, doğru ve büyük bir boşluğu doldur
duğu kanaatindeyiz. Millî Güven Partisi ola
rak, Anayasamızda son yaptığımız değişiklik
le, 131 sayılı maddenin 5 nci fıkrasına uygun 
olarak sevk edilmiş olan bu Kanunun iki mühim 
ihtiyacı karşıladığıma kaini 'bulunuyoruz. 

Bunlardan birimcisi, Anayasanın 131 nci 
maddesi - eski Anayasa - gereğince, orman sı
nırlarının hiç bir suretle daraltılmaması hükmü 
var idi. Bu hüküm, son yapılan Anayasa de
ğişikliği ile değiştirilmiştir. Orman içinde ve 
orman dışında bulunan köylümüzün, halkımızın 

- lehine olarak değiştirilmiştir. Malûmlarınız ol
duğu üzere, Anayasamız yeni değişik şekliyle, 
ormana verdiğimiz önem kadar, orman içinde ve 
civarında bulunan halkımıza da aynı önemi 
vermiştir. Ormanların korunması, geliştiril
mesi ne kadar önemli ise, orman içinde ve 
civarında bulunan halkımızın korunması ve 
hayat şartlarının yükseltilmesi o kadar önem
lidir. Bu hüküm, bir Anayasa hükmüdür. Ev
velce, yalnız ormanın korunması esası kabul 
edilmiş, insan unsuru çamdan daha aşağı gö
rülmüştü. Bu sebeple, 15 bin adet dağ ve or
man köyü ve bunun içinde yaşayan on milyon 
orman köylüsü çok büyük bir perişanlık içinde 
idi. Bu tasarı bu büyülk perişanlığı önleyici 
mahiyettedir. 

İkinci mühim sevk ediliş gayesi de, ormanla
rımızın fiilen ve ilmen neresinin orman, nere
sinin orman olmadığı kesin olarak belirtilmemiş
ti. Bu kanun kabul buyurulduktan sonra or-

(1) 584, 584 ve \695'e 1 nci ek S. Sayûı [basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 
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inanlarımızın hakikî hududu, Ormaaı Bakanlı
ğınca, Orman Kadastro komisyonlarınca bu ka
nunla kurulacak komisyonlarca, tespit edilecek
tir. Ancak bu tespitten sonradır ki, neresinin 
hakikaten orman olduğu, neresinin roman ol
madığı belirlenmiş olacaktır. Bu sayede orman 
içinde ve civarında oturan vatandaşlarımızın 
bugüne kadar yüz y ı l a r boyunca ekip biçtiği, 
orasını vatan yaptığı, oradan geçimini sağladı
ğı yerler orman hudutlarınım dışına çıkarılmış 
olacaktır. 

Bu kanun, evvelce mevcudolmadığmdan, 
Türkiye'miz.de yüz binin üstünde, orman içinde 
ve civarında yaşayan vatandaşımız çeşitli se
beplerle mahkemelere düşmüştür. Sürüm sü
rüm sürünmektedir. Orman Bakanlığı da nene
nin hakikaten kendisine aıidolduğunu biilmedi-
ğinden, orman içinde ve civarında bulunan va
tandaşımız, hakikaten tapulu veya zilyedi bu
lunduğu yerinin orman içinde rai veya dışında 
mı olduğunu bilmemektedir. Ekseriyetle or
man idaresi büyük bir vatanperverlik hissiyatı 
içerisinde Türkiye ormanlarının daralmamasını 
sağlamak için her yeri orman telâkki' etmiş ve 
10 milyondan fazla insanı Türk vatanında ya-
şıyamaz hale getirmiştir. İşte bu sebeple sevk 
edilmiş olan bu kanun tasarısı ve teklifi haki
katen büyük bir ihtiyacı karşılayacak ve büyük 
bir ızdırabı giderecektir. 

Millî Güven Partisi olarak bu kanunun isa
betli olarak sevk edildiğine kani bulunuyoruz. 
Vereceğimiz önergelerle kanunun hem orman 
için hem de orman içinde ve civarında olan 
köylümüz ve halkımız için daha yararlı hale ge
tirilmesine çalışacağız. Bu suretle sözlerime 
nihayet veriyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhteremi arka
daşlarım/; bu kanun, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilimıesine dair
dir. Hükümet teklifi ile Antalya Milletvekili İh
san Ataöv ve iki arkadaşı ve Cumhuriyet Halk 
Partisinden 76 ınıilletveldli arkadaşımızın bera
berce imzalamış olduğumuz bir kanun teklifi
min tevhiden görüşülmek üzere 73 sayılı Geçici 
Komisyona yükseîk reylerinizle havale edilmişti. 
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Fakat Sayın Başkan, bu konuda zapta geçi
rilmesi için ve badema komisyonlarda veya 
bu koimtisyonda icra edilen usulün tekrar edil-
ımiemesi bakımından bir usulî noktayı arz ettik
ten ısorna esas mlevzua geçeceğim. 

Parlâmentoya niyabeten vazife gören Ge
çici Komisyon burada verilmiş olan Parlâmien-
tonun direktifi istikametinde bu konuyu tet
kik edip bar karara bağlaması gerekirken, böy
le olmamıştır. Teklif sahiplerinin, yani Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunun 76 üyesinin imza 
etmiş olduğu bu kanun teklifinin Hükümet tek
lifi ile tevhiden görüşülmesi için gönderillmiş ve 
bu komisyon, içtüzüğün 40 ncı maddesine göre 
teklif sahiplerini kamfeyoııa davet etlmiiştir. 
Her nedense arkadaşımız bunu yapmamıştır. 
Sayın Başkan. Ama bunu yapmamakla kalma
dı, Meclisçe tevhidi emredilen bu konuyu şöy-
İ3 bağlamıştır; yine de bunu söylemekten kas
tım : Badema usul yönünden bu müîmlklün de
ğildir. Biz, komisyonlarda politika yapmayız. 
Şimdiye kadar yüzde 90 hiçbir parti grubu -
gruba ait olan, .'meseleler hariç - ferdî politika 
yapimıamiıştır. Meselâ şimdi burada bizim tekli
fimiz reddedilmiştir. Arkadaşlarım, komisyona 
reddedilme vazifesi verilmedi bu Meclisten. 
Tevhit edilmesi için vazife verildi. Tevhit edip 
etlmıemelk, bizim gösterdiğimiz maddeleri alıp al
mamak yetkisi verilimıeimiiştir. Ama zabıtta «red
dedilmiştir» diyor. Heım İçtüzüğün 40 ncı mad
desine göre beni ve arkadaşlarımı komisyona 
davet etmeyeceksiniz, hem de benim fikrimi 
almayacaksınız, arkadaşlarımın fikrini almaya
caksınız, İçtüzüğün 40 ncı maddesine göre red
dedeceksiniz, usul değil. Evvelâ bildireceksin 
bize ve biz gelip fikrimizi savunacağız. Size 
beğendirirsek Meclise niyabeten vazife görüyor
sunuz, onu kabul edip etmemek sizin eliniz
dedir, aıma ben bunu niçin söylüyorum. Sayın 
Başkan, badema bu konuda Parlâmentoda ya
pılacak olan vazifelerde ben ve arkadaşlarımı 
bu gifbi usulî konulara dikkat edilmesini zorun
lu görüyoruz. Ve bu bir tüzük icabıdır. 

Bu komisyonun sözcüsü, «ben bu kanuna 
mahalifim» demiştir, Sayın Başkan. «Sözciü An
talya Milletvekili, muhalif im»1 demiştir. «Söz 
hakkım mahfuzdur.» demiştir. «Muhalifimi, şu 

•miaddeye muhalifim» demıez, K<ŞU fıkraya mu
halifim» diyebilir ve altına şerh koyar ve sayın 
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komisyon o mıadde için icabederse yeni bir söz
cü tayin eder. Ama bu madde için doğrudan 
ıdoğruya bu komisyonun sözcüsü «muhalifim» 
demiştir. Usul yönünden bu komisyonun divanı 
en azından yeni bir sözcü seçımıelk yetkisini ha
izdir ve doğrudur; mecburidir. Bu usulleri bil
mek zorunluğundayız. Çünkü İçtüzüğün hü
kümlerine güre Parlâmentoya ve Sayın Divana, 
Başkana bağlı olarak vazifeyi görürken mut
laka bunu yapmak zorundadır. 

Şimdi, bu usulî meseleler halledildikten son
ra, söyleyip zapta geçirdikten sonra Cumhuri
yet Halk Partisi, Anayasanın 131 nci mıadcle-
siniin. 5 nci fıkrasının değiştirilmesiyle meyda
na gelen boşluğun doldurulması bakımından 
6831 sayılı Kanunun, 2 nci, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 
10 ncu, 11 nci ve 12 nci maddelerinin aşağıdaki 
şekilde değiıştirillmıesine lüzum görimlüştür. Hepi
nizin muttali olduğu bu hususu Sayın Komis
yon müzakere edip, değişiklik yaparak huzuru
nuza getirmiştir. 

Bayın Başkan, muhterem arkadaşlarıımı, 1961 
Anayasamız ve 1 nci, 2 nci ve 3 ncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânlarımiızla orman içinde ve yakı
nında olturan vatandaşlarımızın süratle kalkın
malarını temin etmek ve Anayasanın 41 nci 
ımiaddesinin hükmüne uygun insanca yaşama 
seviyesine ulaştırılmaları, onların hakları ve 
bizlerin vazifesidir. 

Onman ve dağ köylerimizde yaşayan 10 mil
yona yakın insanın çeşitli ve önemli soranları 
vardır. Hükümet teklifi bizini teklifimiz bu so
runlara çözüm yolu bulmak için yapılmıştır. 
Fakat bu sorunların çözüm yolunu bizim tekli
fimizde, Cumhuriyet Halk Partisinin teklifinde 
sarahaten ve 6831 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desine göre senelerden beri 50 milyon lira ko
nulması gerekiyordu, ki devalüasyon yapılmaz
dan evvel izabeden paranın şimdiye kadar an
cak aklımda kaldığına göre 7,5 veya 12,5 mil
yon lirası ayrıl/maştır, bu kadar para konmuş
tur. Bir 10 milyon nüfusu ihtiva eden ve 15 bin 
köye yakın olan orman içinde ve civarındaki 
köylerin kalkındırılmasına burada bulunan in
sanların kalkındırılmasına imkân yoktur. Ta
savvur buyurunuz, Kurucu Mecliste küllandı-
ğnmı terimi aynen kullanıyorum. İnsanları aç, 
nebatları aç ve hayvanları aç bulunan bir rej-
yonda biz onları düşünmeye mecburuz. Toprağı 

yok, hayvanları bir laktasyon devresinde - on
ların laJktasyon devresi 6 aydır - mutlak ve an
cak 4Ü0 - 300 litre süt verir. Bunların kredi im
kânı yok, kredi alma imkânları yok. Bunları 
bilgileme bakımından, eğitim yönünden ilkoku
lu yok, ortaokulu yok, lisesi yok. Ama ormıan 
içinde bulunan köylerin Anayasanın 41 nci 
maddesine göre ve bundan önceki Anayasanın 
131 nci maddesinin tedvininde yine Kurucu 
Mecliste Anayasanın tümüne beyaz oy vermek
le beraber, Anayasanın o maddesine ben kırmızı 
oy vermiştimı. Sebebi, öyle bir rejyonda, öyle 
bir köyde, öyle bir mıntıkada faunasıyle, rulo-' 
r asiyi e tamamen fakirliğe duçar edilmiş bir 
bölgeye diyorsun ki, «ağaç kesersen seni m(ah-
kemeye veririm ve affetmemi,»1 Amia bu taraf
tan aç duracaksın. Hayvanını barındıracak 
ahırı yoktur, kendisinin oturacağı barakası 
yoktur. Gidecek olduğu yolu yapmamışız, ya
kacağı kömürü veya kanunî istihkakını ver
memişsin. Amia o zaman o Anayasada delmişiz 
ki, «hayır sen burada yaşayacaksın.» İşte o za
manki Anayasa sözcüsüne dediğim gibi, eğer 
o Anayasa sözcüsünü o ormanın içinde yaşa
maya mecbur ettiğimfa zaımıan, elbetteki kara
la cMak; er, onbaşı, çavuş ensesinden yapışır 
kodese atar, onu da atar, o köylüyü de atar. 
A'mıa bugün diyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi
nin getirdiği teklif; kooperatifleri, çok yönlü 
kooperatifleri, hayvancılığı, toprak muhafaza
sını, orman sevgisini getirmektedir. Bu mem
lekette ormanı esas köylüye sevdireceksin. Yok
sa burada bulunan siz veya başkalarının ka
nun yapmasıyle bu bükümlerle ormıan! arı koru
mak mümkün değildir. Evvelâ onlara ormanı 
sevdireceksiniz. Onmanın korunmasını öğrete
ceksiniz, ağaçlandırılmasını öğreteceksiniz. Kes
mesini de öğreteceksiniz. Eğer o zaman karnı 
tok ise kesımieyi de usulüne göre yapar. Aç olan 
insanın ormanı kesme işini usulüne göre yapma
sı mümkün değildir. 

12 nci maddeyi tadil edelim dedik, kabul 
edilmiedi. Neden kabul edilmedi, bilmiyorum. 
19 ncu veyahutta 34 ncü maddeyi tadil edelim 
dedik, «40 nci maddeyi değiştirelim ve bir koo
peratife bağlayalım, kesimi, nakliyesini yo
lundaki işçiliğini, orman içinde yapılacak bü
tün işçilikleri, bu kooperatifte ve ona bağlı 
bulunan ormıan içi vatandaşlara tevdi edelim» 
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dedik.- «Mümkün değil» dediler. Sorarsanız^ 
Hülkümet getiriyor; milletvekili getirdiğini de 
sizlerle bizler müzakere ediyoruz. Kanun ol
maz nn ? Hayır, illâ h'ükümıetiten gelecek. Hayır 
arkadaşlar. Muhterem A. P. grubundaki arka
daşlarla Demokratik Partide bulunan, Cumhu
riyet Halk Partisiyle müşterek olarak millet
vekilleri biı- araya gelir teklifleri verir, buna 
itibar gösterilmesi lâzımıdır. Neden? Düşününüz, 
simidi biz bu memlekette .evvelâ ağaç diyerek-
ten gidersek, e, insansız ağacın 'da lüzumu yok. 
Türlk Milleti olmadıktan sonra artık onun ağa
ca ihtiyacı yok. Evvelâ oradaki ;miillete Anaya
sanın emrine göre, Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşü olarak mutlaka bu mefniılekette onman 
düzenini, bozuk düzenini düzeltmeye mecburuz. 
Bunu düzeltmeye mecburuz. Neden? Ama, bu 
memlekette biz bunu yapmaz isek, kooperatif
çiliği kurmak isek ve orman içindeki köyün, 
köylünün yaşama, standardım yükseltmez isek 
ve ona krediyi, vermeyip «aracıya vereceğiz 
krediyi, siz ona gideceksiniz vasıta ile % 50', 
% 60 faizle o size verecek...»1 Ondan slonra gele
cek diyeceğizki, «siz kal kını verin» Nasıl kalkı
nacak? Zaten ormıan içinde bulunan köylere 
toprak değeri bakımından Ziraat Bankası kredi 
vermez. Oranın toprak değeri baremi beş lira
dır, gülmeyin arlkadaşlar bu böyledir, beş lira
dır, on liradır, yirmi liradır, bunu dışında de
ğildir; ama başka yerde bulunan bir vatanda
şın, hattâ iki tane, üç tane dükkânı olanın bir 
imza sahibi olan, iki imza sahibi olan kimseler 
müteselsil borçlu olarak istediği kadar krediyi 
alır, o da gidecek orman köylüsüne verecek ve 
bu orman köylüsünü kalkındıracağız. O'limaz 
arkadaşlar. Şimdi bu insanca yaşa'ımanm yollu
nu mutlaka bulup ona göre düzeltmeye mec
buruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bir konuyu da
ha arz edeyim. Ormıan Bakanlığını ilgilendiren 
bu konuda, bir değişiklik yapılması konusunda 
Sayın Başkanlığa bir önerge vereceğilniı, bu öner
geyi okumak isterim. 

Yüksek Başkanlığa 
Evvelce orman sınırlandırmanın yapılması 

sırasında bâzı tapulu araziler, orman tahdit ko
misyonlarınca oılmian sınırları içine alınmış ve 
bundan haberdar olmayan tapu sahiplerinin 
itiraz süresini geçirmleleri nedeniyle bu sınır

lamalar kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu gibi 
yerler sınırlamanın düzeltilmesi halinde onman 
sınırları dışına çıkarıldığı takdirde bir istim
lâk ve devletleştirmeye konu bulunmasına rağ
men Hazineye bırakılacaksa Anayasanın hima
yesinde bulunan mülkiyet haik'kı, bir defa daha 
zedelenecektir. 

Ormanların tahdidi sırasında bundan haber
dar olmamış gayrinien'kullünü göstereımıemiş, ta-
pıt senedini ibraz 'edememiş, bu sebeple Orman 
Tahdit Komisyonlarınca ormıan arazisi olarak 
orm/an sınırları içine alınmış ve itiraz süresi 
içinde itiraz edilmıeycrek sınırlama kefsinleş/miş 
ise itiraz vâki olsa idi bu tapulu yerin mahke
melerce tahdit dışında bır-alkılacağını kabul et
mek zoruııluğu bulunduğundan halen orman 
sınırları dışına çıkarıldığı da nazarı itibara alı
narak böyle yerlerin tapu sahiplerine iadesini 
kabul etmek gerekmektedir. 

Evvelce tapulu olup da açıklanan şekilde 
orman sınırları içinde alınmış bir yer ile eski
den beri onman olan ve 15. İÜ. 1961 gününden 
önce bilim veya fen bakımından orman niteli
ğini tamamen kaybetmiş bulunan bir yer or
man sınırları dışına çıkarıldığı tafedirde aynı 
işlemle tabi tutulup tapu sahibinin mülkiyet 
halkkı gözönünlde bukmdurulnı<az isıe her iki yer 
de Hazineye bıralkılırsa huıkuk devletinde bunu 
savunma olaniağı mevcut değildir. 

Bu. nedenle istimlâk veya devlctleştıiraıeye 
konu olmamış ve bugün orman sınırları dışına 
çıikarılımış tapulu gayrimenkullerin Hazineye 
değil, tekrar eslki tapu sahiplerine intikallerine 
imıkân venmdk maiksaıdıyle görüşülmekte olan 2 
ııei maddenin evvelce smırlanıması yapılmış ve 
fakat yulkarıdıaıki fılkra hükümlerine uymadığı 
Onman Bakanlığınca anlaşılan sınırlanmaların 
düzeltilmesi bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rilıitıen itibaren en geç 10 yıl içinde orman ka
dastro komisyonlarınca yapılır. 

(Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına 
çıkarılan yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş 
tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiple
rine intikal eder) cümlesi de efelenmek suretiy
le değişıtıirilmeısini arz ve saygı ile rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda bir de 
20 Ağustos 1972 tarihinde Hasan Pulur'un «Bu 
vatandaş ne yapacak?» sorulu bir kupürü var 

202 — 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1972 O : 1 

elimde. Bu arkadaş, Faruk Ökke-r Veteriner He
kim Albay 2 nci Yurt içi Bölge Komutanlığı 
Veteriner Şube Müdürü. Bu arkadaş, «zamanın
da 1955 yılımda İstanbul'un Anadolu Hisarı Ka-
vacıık Çiifıtlıiği mevkiinde bir şahsın gazetelere 
ilân vererek sattığı 3 000 adet arsadan ileride 
üzerine başınızı sokacak bir ev yaptırmak gaye
siyle Mır tamesini de ben satı naldım diyor, ken
disi. .Fakiat, o tarihten sonra bu semtte 1500 -
2000 kada.r ev, apartman, dükkân, mağaza ve sa
ire ile ilki tane de ilkokul yapılmış, yolları as
falt! aıumıış, elektrik getirilmiş bul ulumaktadır. 
ıSatınaldığiımız 318 metrekarelik 540 Ada 256 
Numaralı parsele ait arsama emlâk vergisi be
yannamesi vorebiimıelk idin bir ay önce arsanın 
bugünkü rayiç üzerinden değerini öğrenmek 
üzere arsamı gömmeye gittiğimde, arsamın or-
man arazisi idine alındığını öğrendim. Beykoz 
Tapu Sicil Muhafızlığı da sureti ilişikte tak
dim edilen yazıda da görüleceği üzere bunu te-
yideden bir belge verdi. Amamı, orman idare
sinle takyidat kontmaşı değil, bundan 17 yıl önce 
Devletin resmi bir dairesi tarafından tapu ile 
satılan amamı satıştan 8 yıl önce orınau, arazisi 
olarak Hazimc adına kayıtlı olması calibi dik
kat ve merakımı nıuciboln laktadır. Bu ne lâu
balilik'? Orman arazisi şalıııs arsası olarak nasıl 
satışa çıkarılır!» 

Simidi arkadaşlar, sizin elinize benimkinden 
belki daha fazla bu gibi aksaklıklar gelmiştir. 
Devlet bizim Devletimiz, Hüfcümiet bizıiım Hü
kümetimiz, bu işi iena. eden tapu dairesi de bi
zim tapu daiiriemıiz, orman idaresi de bizim or
man idaremiz. Ama, demek ki, birgün gidip de 
böyle tenha yerlerde ormanları, ki burası ten
ha değil, ormanları satsalar kimse•n.'in haberi 
olmayacak. Ben böyle şey anlamamı. Beni, kar
deş ve meslek arkadaşlarım kınamasınlar. Bun
lar, bütün milletvekillerine mektuplarla gelen 
şeylerdir. Şimdi düşününüz. Efendim, onman 
uıüheııdisi, zanaat mühendisi, gidip d'e ben ora
da yatağımı serip de burayı bekleyecek değil
dim der bana. Hayır arkadaşlar, adam ilân et-
ımıiş, parsellemiş satmış, ilkokullar yapılmış, as
faltlar yapılmış, 1500 - 2000 ev yapılmış, hiçbir 
ses yolk; fakat bir zaman sonra geldi, ki, alenî 
okunuyor, tarihini verdim, yeri belli kütüpha
nede buna ait .gazete var, orada . görürsünüz, 
ben de verebilirim. Böyle şey olmaz. Şimdi, na

sıl olur. b u i ş ben anlamı yorum ? Biz bu kanu
nun çıkması taraflısı olduğumuz için, Cumhu
riyet Halik Partisi olarak biz buna taraflı oldu
ğumuz içlin bir mesali sarf ederek 76 arkadaşım 
imzıasıyle kanun teklifi de yaptık; ajma Hükü
metin getirdiği gibi çerçeveli değil, bir fon teş
kiline dair ve bu onman içi köylerinin kalkındı
rılmasının mutlaka yapılması zorunluluğunu bildi
ğimiz içtin, inandığımız için, biz bu kanun teklifi
mizi verdik; fakat sayın Komisyon «hayır» hem 
de usulün dışında, hakkı olmadan «reddettim» di
yor. Olmaz. Tevbiden emir venildi size Meclis
ten, sureti mahsusaıda almayabilirsiniz, almaya 
mecbur değilsdniiz; ama reddettim diyemezsiniz, 
ancak burası reddeder. Burası, rahatlıkla be
nim kanunumu bizim kanunumuzu reddeder; 
ama size tevhidine dair emir verdi bu Meclis. 
Hiçbir fikirle o kelime oraya konmaz. Çünkü 
zabıtlara bunu geçinmek için bir politika ne
dense teknik işlerde politikayı yürürtmeye 
hep kararlıyız; arkadaşlarımızla birlikte hiç 
katiyen bunu yapmıyoruz ve yapmayız. 

Şimdi enteresan, bir gün de Buma'ya gittim. 
Bursa'ya gittim,, geldiler arkadaşlar orlmana ya
kın bir meslektaş diye. Orada bir otel var. Or
manın içinde yapıldığını söylerler. Otel, arka
daşlar iki milyon liraya, ifadesi odur, ilki mil
yon liraya cılktı, işletiliyor* ve her türlü konfo
ru haiz. Efendim Uludağ'a giderken imıiş. Şim
di, anlamadığım bir şey vardır. Yani bir or
man, bir Hazinıe arazisi, bir orman arazisi idiy
se şimdiye kadar nasıl olur ki, bu inşaat müsaa
desi aldı? Turizm belgesi verilmiş, herşeyi 
verilmiş, bütün misafirleri kabul ediyor, lokan
taları lîşliyormuş, şahane bir otelmiş. Ee, şimdi 
«hayır, yıkacaksın» deniyor. Yıkma emri veril
miş ve Hazineye de tebliğ edilmiş. Antalya'da 
varmış böyle bir durum. Bana yine bu koridor
larda görüşürken söylendi, Antalya'da yine, ay
nı şekilde turizm belgesi verilmiş, inşa edilmiş 
bir tesis varmış. Onun da Orman Bakanlığı ta
rafından yıkılmalarına, Hazineye devredilmele
rine karar alınmış. Evet, ormanınızı sizinle bera
ber korumaya mecburum, muhafaza etmeye mec
burum ; ama bu kadar tesisler yapılırken nerede 
idin, adama neden bu kadar zahmet edilir, ne
den bu kadar masraf ettirilir? Benim aradığım 
iş bu. Benim aramaya, bu Meclisin aramaya, 
milletvekili ve senatörün aramaya mecbur ol-
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duğu husus budur. Çünkü, ormanda bulunan ar
kadaşlarım gibi onlarda vatandaşlarımızdır. 
Onların hakları şu imiş, bu imiş beni alâkadar 
etmez. Zamanında denir ki sama burayı ver
mem. Kaç kişi, soruyorum Sayın Bakandan, bu 
gibi hadiselerden mütevellit yaptığınız soruş
turmada orada bulunan teknik elemanlardan 
veya mesullerden kaç kişi sorumlu olarak tu
tulmuştur?' Hayır, bunun sorumluluğunu iste
mek hakkımızdır. Siz, adam iki milyon liralık 
tesis yapacak, bayındırlıktan müsaade alacak, 
efendim Turizm Bakanlığından belge alacak, 
efendim vilâyetin imar dairesinden geçecek, in
şaatını yapacak, hiç mi bizim orman bölge şef
leri veya orman mühendisleri veya teşkilâtımız 
oradan gelip geçmemiştir? Haa, demek ki, o teş
kilât bu hududumuzu bilmiyor veyahut da ora
dan geçerken gözünü yumması için gözlük ve
rilmiştir. Ben anlamam ötesini, bunun yolu bu, 
bunun yolu bu. O halde, bunun sorumlularını 
bilmeliyiz. Ondan sonra gelecek, olan orman mü
hendisi, stajiyer veya yeni arkadaşlar da, haa... 
Arkadaşlar orman hudutlarımızı iyi bilelim. 
Şimdi, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 
Anayasanın 131 nci maddesinin beşinci fıkra
sına göre yapılan bu değişikliklerin, şimdi de
ğiştirilen bu maddelerin 1960 yılından evvel ya
pılmış olan bu açmaların, şimdi orman niteliği
ni, florasıyle yani nebatlarıyle, biyolojisiyle kay
betmiş olan yerlerin ziraate terk edilmesi için 
orman sahasının dışına çıkarılması için kanunu 
görüşüyoruz. Biz buna taraftarız. Ancak, bunu 
vermekle, kuru araziyi vermekle iş bitmiyor, 
zaten adam orada iskân olmaz, babasının me
zarı, dedesinin mezarı orada, halen orada köy 
teşekkül etmiş, şimdi biz diyoruz ki, orman ni
teliğini kaybetmiş size vereceğiz. Peki verece
ğiz; ama örneklerimiz var. Bu 13 ncü maddeyi 
ıslah edelim, fonlar teşekkül ettirelim, imkân 
verelim. Bu imkân verilmediği takdirde sayın 
arkadaşlarım, Hükümet bu imkânları vermediği 
takdirde yine Kastamonu'da bulunan, her gün 
bu kürsüye getirilen fakir vatandaşın, Trabzon'
daki, Antalya'claki, Bolu'daki, her nerede olur
sa olsun orman içindeki vatandaşların mutlaka 
ve mutlaka bu dertten kurtulamayacaktır. Ana
yasanın 41 nci maddesine göre insanca yaşama 
onurunu, onlara vermek imkânına sahip değil
siniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ah, ne
rede o günler?. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) Bunu vermediğimiz zaman ancak 
kuru kuruya bir kanun yapmış oluruz. Bakan
lık ve Hükümet tatmin edilmiş olur; ben çıkart
tım kanunumu der; ama benim köyümdeki Fat
ma ve Mehmet yine çalıyı kestiği zaman kara
kola gider, hayvanı oraya girdiği zaman yine 
karakola gider. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayva
nı da satılacak. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) — O halde soruyorum, 125 liradan 
200 liraya kadar metreküpünün maliyeti olan 
kereste 800 liraya satılır. Neden 100 lira nakli
yesine vermeyelim; 70 veya 100 lira? 

Sizlere bir anımı anlatıp, sözlerimi bitirece
ğim. Tokat'ta bir baraj yapılıyor; Almus Bara
jı. Almus Barajında bir hadise var. Hikâyesini 
dinledim, onu anlatacağım; çare yok. 

Bir ihtilâf konusu oldu; bakanlıklar müfet
tişler gönderdiler. Buradan giden arkadaşlar so
ruyorlar; «Bunun neresine orman diyorsunuz?» 
«Vatllaha efendim suyun çıktığı şu yerden itiba
ren suyun içerisinde kalan yerler orman dışıdır, 
suyun yukarısında kalan yerler, orman içidir.» 
Sorarlar; «nereden anladık?» Zira yukarıda da 
hiçbir şey yok... Böyle şey olur mu arkadaşla
rım?... 

Milletle alay etmek hakkımız değildir; mil
letle alay etmek hakkımız değildir. Sayın Hü
kümetten ve Komisyondan istirham ediyorum; 
teknisyen arkadaşlarımdan ve Meclisten de rica 
ediyorum, belki biraz içim dolduğu için böyle 
konuşuyorum; benden bu konuda çok daha dol
gun olanlar vardır, onun için böyle konuştum. 
Yoksa C. H. P. Grubu adına konuşurken elbette 
daha muslihane, daha usulüne göre konuşmak 
gerekir idi. Ama, bu dert bu kanunla halledile
mez. C. H. P. olarak getirdiğimiz kanun tek
lifindeki gibi 13, 19, 34 ve 40 nci maddeler tas
hih edilmedikçe bu derdin halledilmesi mümkün 
değildir. 

Bu kanun senelerden beri teşkilâtın elinde
dir. Bu kanunun elde bulundurulması kâfi 
değil. İstirham ediyorum Saym Bakandan ve 
Saym Hükümetten orman mühendisi arkadaş
larım ve teknisyen- arkadaşlarım bu konuda ye-
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teneklidirler; ama yetki istiyorlar. Yetki olma
dıktan sonra bilgi kâfi değildir. Tayin yap
makla iş yapılacağını yine de zannetmiyorum. 
Evet, personel politikasını, istihdam politikasını 
mutlaka tatbik etmek gerekir; hakkınızdır, hak
lısınız; ama istihdam politikası yapılırken bu
radaki köylü vatandaşların imkânları nazarı iti
bara alınmalıdır. Bir yerde ormanın kenarın
dan veya içinden geçmezse yolu geçirmezsiniz. 
Ormanın esas vazifelerinden bir tanesi de sosyal 
hizmeti olmasıdır. Bir kilometre ilerideki köye 
uğrayıp da geçirseniz yolu kıyamet mi kopar? 
«Hayır efendim, nasıl geçiririz?». Niye?.. «Or
man değil zira.» Oradaki çavuş, oradaki mühen
dis böyle söyledi. Olmaz arkadaşlarım. Bu Mec
lis her şeye kadirdir. Bunu yerine getirmeye 
biz muktediriz. Gelin birleşelim, 13 ncü mad
deyi tashih edelim; gelin birleşelim 19 ncu mad
deyi tashih edelim, tadil edelim; 34 ncü ve 40 ncı 
maddeleri halledelim. Aksi takdirde bu verece
ğimiz yetki kuru bir yetki olur; sadece orman 
değildir ziraat yapılabilir, lormandır yapılamaz 
o kadar. Bu 2 faktör için bunu çıkarıyorsunuz. 
Köylünün kalkınması için birleşelim. Bunun 
başka çaresi yoktur. 

C. H. P. Grubu olarak biz bunu arzu ediyo
ruz ve bunu teklif ettik. Sayın Komisyon bu
nu getirmedi; biz burada yine icabederse bu 
tekliflerimizi vereceğiz. Bu konuda hepimiz 
birbirimize yardımcı olmaya ve orman içi köy
lerin bizden beklediklerini müştereken verme
ye mecburuz. Bunu verdiğimiz zaman da poli
tikası kendiliğinden olmuş olur, ayrı ayrı politi
ka yapmaya lüzum yoktur. C. H. P. Grubu ola
rak biz böyle düşünüyoruz. 

İstirham ediyorum bu konuda halkın, mille
tin insanca yaşamasını, Anayasa düzeni içeri
sinde yaşamasını temin etme maksadıyle bu or
manın bozuk düzenini beraber değiştirelim. 

Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon söz talep et
mektedir; ancak çalışma süremiz dolmak üzere
dir... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Usul hakkın
da gayet kısa arz edeceğim, asıl mevzu ile ilgili 
değil. 

BAŞKAN — İtiraza cevap vereceksiniz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız ben bir nok
tayı arz edeyim, raporu tetkik ettik Sayın Ko
misyon Başkanı; takdir edersiniz komisyonlar
da reddedilen tasarılar veya teklifler dahi Mec
lise gelir müzakere konusu olur. Şimdi, bura
daki ret sözü o mânada kullanıldı ise o takdir
de o kanun teklifinin ayrıca müzakeresi gibi 
bir yol açılır. Mümkünse bu noktayı da izah 
buyurunuz. Bu tereddüdü de zail ederseniz ya
rarlı olur. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; C. H. P. Grubu adına 
konuşan değerli Şener arkadaşımızın Komisyon 
çalışmaları hakkındaki itirazlarına cevap vere
ceğim. 

Bir kere, Hükümet tasarısı ve Sayın İhsan 
Ataöv'ün teklifi Yüce Mecliste müzakere edilir
ken Sayın Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının tek
lifi de 45 günlük süre içerisinde komisyonda gö
rüşülmediği için Yüce Meclise inmişti. Yüce 
Meclisimiz, Sayın Salih Tanyeri ve 74 arkadaşı
nın verdikleri teklifle Hükümet tasarısı ve İh
san Ataöv'ün tekliflerini, tevhit edilerek görü
şülmesi için komisyona verdi. 

Komisyonumuz 11 . 10 . 1972 günü toplandı. 
Hükümet tasarısı esas alınmak suretiyle Sayın 
İhsan Ataöv ve Sayın Salih Tanyeri ve 74 arka
daşının teklifleri tevhit edildi. Görüşmelerin 
Hükümet tasarısı üzerinden yürütülmesine ka
rar verildi. Maddelere geçildiği zaman komis
yonda bulunan C. H. P.'li üyeler, Hükümet ta
sarısı ile bizim teklifimizdeki maddeler birbirine 
uymamaktadır, ayrıdırlar; onun için ayrı müza
kere yapılması lâzımdır dediler, bunu istediler. 
Bunun üzerine biz, Hükümet tasarısındaki mad
deler ile Sayın Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının 
vermiş oldukları teklifteki maddeleri ayrı ayrı 
müzakere ettik. Müzakerelerde Hükümet ta
sarısındaki maddeleri oyladık kabul edildi; Sa
yın Salih Tanyeri ve arkadaşlarına aidolan 
maddeleri oyladık reddedildi. Komisyonda so
nuna kadar tatbik ettiğimiz usul bu oldu; çün
kü öyle arzu etmişlerdi. 

İkinci mesele olarak arkadaşımız davetiye 
çıkmadığından bahsediyorlar. Cumhuriyet Se-
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natosu Gaziantep Üyesi Sayın Salih Tanyeri'ne 
davetiye gönderilmiştir; 74 arkadaşına ise da
vetiye çıkmamıştır, yalnız ona çıkmıştır. 

Üçüncü meseleye gelince; sözcü muhalefetim 
var dediler. Bir kere şunu kabul etmek lâzım
dır ki, 584 sıra sayılı Meclise gelmiş olan tasarı 
ve teklifle buna ilâveten 695 sıra sayılı teklif ve 
tasarılar tetkik edilirse ilk gelen Hükümet ta
sarısı, son tasanda aynen kabul edilmiştir; hat
tâ orada sözcünün, madde üzerinde vermiş ol
dukları 2 önerge de kabul edilmiştir. Sözcünün 
toplantı sona erdiği zaman muhalefet" sözü yok
tu. Ertesi gün bakıyoruz, bir dilekçe verilmiş 
ve «Ben bu kanun tasarısına muhalifim» deni
yor. Neden dün konuşulurken muhalefet şerhi
ni vermediniz diye sorduk. Saniyen J nci ta
sarı ile elimizdeki görüştüğümüz tasarı arasında 
fark yok. Hattâ kendisinin vermiş olduğu 
önergeler de kabul edildi. «Efendim Grubumun 
sözcülüğünü yapacağım o bakımdan muhalifim.» 
demişlerdir. Hadise bu, hadise bu. Yoksa ka
tiyen herhangi bir usulsüzlük yapılmış değil
dir. 

1. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuru
luşundan bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde 
çalışan memur ve işçi miktarına dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevabı. (7/1128) 

•Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 

İçel iMilletivekili 
Celâl Karigıılı 
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'Saniyen biz burada ferdi politika da takibet-
medik. Bu, Anayasada bir sene evvel yapılan 
değişiklik üzerine, Hükümet tarafından getiril
miş ve süratle çıkmasında büyük fayda umdu
ğumuz bir kanundur. Hiçbir zaman orada fer
di politika yapmadık. Ne arkadaşlarımız ne de 
biz böyle bir şeye tevessül ettik ve buna da te
nezzül etmeyiz. 

Diğer hususlara bilâhara cevap vereceğim. 
Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiş bulun
maktadır. Bu sebeple 29 Kasım 1972... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayıtı 
Başkan İm kanuna acaba ne .zaman devam ede
ceğizi. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 29 Ka
sım 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te toplan
mak ve o gün müzakeresini devam ettirmek üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

Bakanlığınızın 'kuruluşundan bu yana, yıllar 
'itibariyle Türkiye çapında Balkanlığınızm bün-
yiesimde ne miktar memur ve işçi çalışmışitır'? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

14 . 7 . 1972 
Sayı : A. - 09/50 - 74/21 - 9778 
Konu : Celâl Karigılı'nın yazılı sorusu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8 . 6 . 11972 tarih ve 7 - 1138/5328/ 
39l559 sayılı yazınız. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Karayolları Genel Müdürlüğü daJhil Bakan-
lığıımızda memur, işçi ve muvakkat işçi sayısını 
gösit'erir cetvel ilişik olarak smıulmuştıır. 

İstatistik kayıtları 1968 yılından itibaren tu
tulmaya başlandığından daiha önceki yıllara in
mek mümkün olamamıştır. 

Arz ederim. 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Memur 

4732 
4873 
5023 
•5042 
5391 
'5578 
5773 
5875 
6043 
6065 

İşçi 

17477 
20837 
'24632 
2547a 
27271 
29631 
ı3O250 
30911 
33432 
33799 

Mukadder Öatekiu 
Bayındırlık B 

Muvakkat 
İşçi 

13428 
6735 
5268 
7710 
7737 
5870 
7450 
8033 
6929 
4695 

akanı 

Toplam 

35637 
32445 
34923 
38224 
40300 
41079 
43473 
44819 
46403 
44559 

2. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesi
ne dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in.yazılı cevabı (7/1129) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

İçsel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne olmuş
tur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde ka
çını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harca
malar toplamı, yatırım harcamaları toplamı 
ille sermaye teşkili ve transfer harcamaları top
lamı ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve 
bu yekûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teş
kil etmektedir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 2 6 . 6 . 1 9 7 2 

Ankara 
Plân Bütçe D. Bşk. 
Sayı : A-08/52-9/447 

Konu Kuruluştan bugüne kadar 
Bakanlığımız bütçeleri. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 6 . 1972 gün (Kanunlar Müdürlüğü) 
7/1129 sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi ile, Bakanlığım büt
çesinin kuruluşundan bugüne kadarki durumu 
hakkında istenilen bilgiler liste halinde sunul
muştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren (1924 -
1972 yılları) Devletin Genel bütçeleri ile, yıl
lar itibariyle bu bütçelerden Bakanlığıma ay
rılan bütçe ödenekleri ve oranları ayrı ayrı lis
tede belirtilmiştir. 

Bu itibarla, tanzim edilen listeye göre Ba
kanlığıma ait yıllar itibariyle bütçe durumla
rının açıklaması şöyledir. 

1. Cumhuriyetin ilânından sonra (1924 -
1944) yı lar ı arasında Bakanlık bütçeleri toplu 
halde verilmiş olup, her hangi bir ayırım ya
pılmamıştır. 

2. (1945 - 1950) yılları arasında «Yatırım 
ve onarımlar» ile «Yatırım dışındaki' harcama
lar» olarak ayırım yapılmıştır. 

3. (1951 - 1963) yılları arasında sadece 
«Yatırımlar haricindeki harcamalar» ile «Yatı
rım harcamaları» namı altında Bakanlığımız 
bütçesinin ayırımı yapılmıştır. 

4. (1964 - 1972) yılları arasında ise, (A/ l ) 
cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
olarak bütçeler, son yıllardaki kullanılış şekli 
ile düzenlenmişlerdir. 

Gereğini müsiaadelerine arz ederim. 

Mukadder Öztekin" 
Bayındırdık Bakanı 
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Bayındırlık (Bakanlığı Bütçesinıin dağılışı ve nispetleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
Plân - Bütçe Dairesi Başkanlığı 

Bayındırlık Bakanlîğma ait Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 1924 - 1972 yılları bütçeleri ve bunla 
malarına göre yüzde oranları ile Devlet bütçelerine göre Bakanlık bütçesi yüzde oranları 

Yıl 

1924 
1925 
1926 
1927 

1 1928 
B 1929 
T 1930 
1 1931 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Toplam Devlet 
bütçesi 

140 433 369 
183 932 767 
190 103 544 
194 454 619 
207 169 388 
220 411 181 
222 646 523 
186 582 005 
169 146 747 
170 474 794 
184 075 636 
195-011 053 
212 755 580 
231 017 776 
249 954 020 
261 064 192 
268 476 321 
309 740 396 
394 326 938 
486 717 349 
952 434 417 
603 404 824 
990 672 884 

Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesi 

17 385 888 
19 667 285 
14 279 631 
25 723 043 
32 717 798 
33 705 976 
33 013 867 
26 406 377 
10 046 993 
14 296 1993 
12 402 807 
12 440 0Q5 
14 670 790 
15 773 108 
8 892 040 
8 143 510 
9 047 998 
18 666 440 
20 166 322 
22 621 642 
36 558 644 
37 442 734 
79 394 952 

Devlet büt
çesine göre 

oranı 
% 

12,4 
10,6 
7,5 

13 
15,8 
15,3 
14,8 
14,1 

6 
8,4 
6,7 
6,3 
6,9 
6,8 
3,6 
3,1 
3,4 
6 
5,1 
4,6 
3,8 
6,2 

(A/ l ) cari 

Bakanlık 
bütçesine 

göre oran 
(A/2) yatırım 

4 894 847 
9 338 923 

13 
12 

32 547 887 
70 056 030 
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3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesi
ne dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rı
za Uzuner'in yazılı cevabı (7/1130) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumum sayın Çalışma Bakanı 
tarafından yaızılı iolaraJk cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ©derim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi <ne lol-
muştur? Bu bütçeler ıgenel bütçelerin yüzde 
kalçını teşk*! etmiştir? Bu b/üıtiçelerin. cari harca
malar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile, 
transfer ve sermaye harcamaları toplamı ayrı 
ayrı belirtilmek sureltÜyle nedir? Ve bu yekûn
lar 'genel bütçemizin yüzde kaçını teşkil ekmek
tedir*... 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 27 . 6 . 1972 

özel 
Bayı : 1145 

Millet MetalÜM Başkanlığına 

İlgi : 8 . 6 . 1972 günlü, 7/1130 ve 5353/ 
39784 sayılı yazmaz. 

içel Milletvekili sayın Celâl Kargılı tara
fından Bakanlığımın kurulduğu günden bu ya
na yıüar aynmıyla bütçesi, /genel bütçeye oran-
flları, cari harcaimalar toplamı, yatırım harca
maları toplamı, transfer ve sermaye harcama
ları toplamı ve bu toplamların (oranları hakkın-
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dalkd yazılı siorru ömengesftni karşılayan bilgiler 
«ekil listelerde sunulmuştur. 

Arzederim. 
Ali Eıza Uzuner 
Çalışma Bakana 

Çalışma Bakanlığa 
Ek ödenek ve Aktarmalardan sonraki Genel 

Bütçe ödeneği 

Yılı Toplam Genel bütçe % 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1 913 928 
2 063 873 
1 942 772 
1 892 250 
1 404 489 
1 627 299 
1 631 520 
2 447 700 
2 738 523 
3 414 801 
3 853 358 
3 980 194 
4 087 286 
5 593 1531 
6 250 783 
7 756 000 
9 435 656 
11 122 376 
15 382 508 
19 084 183 
21 003 210 
28 162 078 
33 169 088 
37 648 757 
38 206 983 
69 121 891 
83 238 303 

1 100 690 729 
1 641 184 027 
1 459 511 676 
1 640 458 167 
1 591 177 592 
1 875 259 183 
1 883 210 175 
2 237 735 542 
2 500 688 821 
2 965 917 872 
3 405 572 651 
4 192 211 934 
4 955 612 301 
6 403 275 279 
7 448 980 579 
9 194 659 »638 
10 275 704 579 
12 482 236 247 
14 995 223 481 
16 199 140 608 
18 1529 034 224 
19 901 830 582 
23 663 160 085 
27 760 126 206 
31 652 641 930 
47 790 H8 126 
50 312 079 043 

0.17 
0.12 
0.13 
0.11 
0.08 
0.08 
0.08 
0.10 
0.10 
0.11 
0.11 
0.09 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.8 
1 
1.1 
1.1 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.6 
1.7 
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Çalışma Bakanlığı 

Ek ödenek ve Aktarmalardan sonraki Biitoe ödeneği 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Cari 

1 613 086 
1 471 207 
1 396 490 
1 547 944 
1 399 442 
1 403 422 
1 420 504 
2 258 379 
2 '542 750 
3 158 383 
3 547 125 
3 666 163 
3 711 671 
4 864 750 
5 496 919 
6 955 642 
7 175 803 
8 686 500 
9 312 856 
9 311 060 

10 018 '631 
15 512 246 
18 680 811 
19 555 443 
20 983 246 
29 818 621 
45 333 711 

% 

(84) 
(71) 
(71) 
(81) 
(99) 
(86) 
(87) 
(92) 
(92) 
(92) 
(92) 
'92) 
(90) 
(86) 
(87) 
(89) 
;(76) 
ı(78) 
(60) 
(48) 
(47) 
(55) 
(56) 

- (51) . 
(54) 
(43) 
(65) 

Yatırım 

—, 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
' — 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 000 000 
2 500 000 

— 
— 

1 400 
1 115 
730 
150 

2 235 

000 
000 
000 
000 
000 

% 

(14) 
(14) 

( 5) 
( 4) 
( 3) 
( D 
( 3) 

Transfer 

300 842 
592 666 
546 282 
344 306 
5 047 

223 877 
211 016 
189 321 
195 773 
256 418 
306 233 
314 031 
375 615 
728 781 
753 864 
800 358 

2 259 853 
2 435 876 
4 069 652 
7 
10 
12 
13 
16 
16 
39 
35 

273 123 
984 579 
649 832 
088 277 
978 314 
493 737 
153 270 
669 592 

% 

(16), 
(28) 
(29) 
(19) 
( D 
(13) 
(13) 
( 8) 
(• 8) 
( 8) 
( 8) 
( 8) 
(10) 
(14) 
(13) 
(11) 
(24) 
(22) 
'(26) 
(38) 
'(53) 
(45) 
(39) 
(45) 
(43) 
•(56) 
(42) 

Toplam 

1 913 928 
2 063 873 
1 942 772 
1 892 250 
J 404 4S0 
1 627 299 
1 631 520 
2 447 700 
2 738 523 
3 414 801 
3 853 358 
3 980 194 
4 087 286 
5 593 531 
6 250 783 
7 756 000 
9 435 656 
11 122 376 
15 382 508 
19 084 183 
21 003 210 
28 162 078 
33 648 757 
37 648 757 
38 206 983 
69 121 891 
83 238 303 

4. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
vergi, harç ve resimlerden muaf tutulan Devlet 
dairelerine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğîu'nun yazılı cevdbı (7/1131) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
saygı ile arz ederim. 

29 . 5 . 1972 
İstanbul Milletvekili 

Nuri Eroğan 

1. Hangi kuruluşlar (Bakanlık, katma büt
çeli daire, İktisadî Devlet Teşekkül ve kurulu
şu, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar gibi 
sosyal güvenlikle alâkalı kurul, kamu yararına 
hadim kurum, dernek ve benzeri), Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı iile ilgili vergi, harç ve resim
ler dışında hangi vergi, harç ve resimden han
gi kanunlarla muaf tutulmuşlardır? 

2. Bu kuruluşlara tanınan bu gibi muafi
yetler sebebiyle geçmiş yıllardan her hangi bi
rinde gelirde ne miktar bir azalma meydana 
gelmiştir? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 .10 .1972 

Ankara 
Gel : 2171825 -1/54913 

Konu : İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'm vermiş olduğu yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi' : 14 . 6 .1972 gün ve 5898/44636 - 7/1131 
sayılı yaızıniz. 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile ilgili, vergi, resim ve harçlar dı
şında kalan vergi, resim ve harçlardan hangi 
kuruluşlara muaflık tanınmış olduğu ve bu mu
aflıklar dolayısıyle ne miktarda bir gelir azal
ması meydana geldiği hakkındaki 29 . 5 .1972 
tarihli yazılı soru önergesine cevaben hazırla
nan ve çeşitli vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulan kurumları kapsayan cetveller 2 nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Sayın milletvekilinin soru önergesinin ikin
ci kısmında yer alan husus hakkında bilgi çı
karmak son derece masraflı ve uzun süreli bir 
araştırmayı gerektirmektedir. Ayrıca bu şekil
de araştırmalardan alınacak sonuçlar kesin ol
mayıp sadece yön gösterebilirler. 

Bakanlık olarak bu bilgi muhafiyet ve istis
nalar hakkındaki temel görüşümüz, bunların il
gili vergi kanunları çerçevesinde yer almasıdır. 
Böylece uygulamada ahenk sağlamak kolayla
şacaktır. Ayrıca bir prensip meselesi olarak 
bu gibi muhafiyet ve istisnaların yerine hazine 
sübvansiyonları1 sistemine geçilmesi de düşünü
lebilir. Bu suretle söz konusu vergi ayrıcalık
larının hazineye gerçek yükleri bilinmiş olacağı 
gibi öte yandan devletin yaptığı tüm fedakâr
lıklar üzerinde Büyük Millet Meclisinin daha 
yakın denetimi sağlanmış olacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Balkanı 

Kurumlar Vergisinden muaf tutulan 
dair© ve müesseseler 

I. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
199 sayılı Kanunla değişik 7 nei maddesi} uya
rınca Kurumlar Vergisinden ımuaf tutulan ku
rumlar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Darphane ve Daimga Matbaası, Millî Pi
yango İdaresi ve Askerî 'Fabrika ve atelyeler 
(Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında ka
lan işl'eriı dolayısıyle vergiye tabidirler.) ; 

2. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerime mün
hasır olımak üzere tekel işletmieleri; 

3. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
illim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvan
cılığı öğretmek, yaymak, islâh ve teşvik etımek 
maksadayle işletilen müesseseler «(Okullar* okul 
atelyeleri, konservatuvarlar, genel kütüphane
ler, tiyatrolar, ımüzeler, sergiler, nümunue fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslâh ve üretme istas
yonları, yarış yerleri, kitap, gazete ve meeımua 
yayın evleri ve emsali müesseseler); 

4. Kamu ddare ve müesseseleri tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını korumak' ve te
davi maksadıyle işletilen müesseseler (Hastane, 
nekâhathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 
sanatoryum, çocuk bakımevleri, hayvan hasta
neleri ve dispanserleri, baktoevleni, veteriner 
bakteriyoloji, seroloji ve distofajin gibi (mües
seseler) ; 

5. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimaî maksatlarla işletilen müesseseler (Şef
kat, rehin ve yardıım sandıkları, fukara aşha
neleri, ceza ve islâhevleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimaî sigorta kurumları, öğrenci 
yurtları ve pansiyonları gibi müesseseler); 

6. Kamu idare ve ımüesseselerii tarafından 
Hükümetin veya yetkili idarî mercilerinin mü
saadesiyle açılan ımahallî, millî veya milletler
arası mahiyetteikli sergiler, fuarlar, panayırlar; 

7. 3, 4, 5, ve 6 ncı bentlerde yazılı müesse
selerden dermek veya vakıflara aidolup mezkûr 
bentlerde belirtilen maksat ve gayelerle işletil
dikleri ilgili bakanların mütalâası alınmak su
retiyle Maliye Bakanlığınca kabul edilenler; 

8. Beden Terbiyesi Teşkilâtına dâhil der
neklerde veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri; 

9. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıkları ; 

10. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilimde 
resim veya harç alan Ikaımu müesseseleri; 

11. 11 özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 
bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseseler tarafından işletilen : 
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a) Su, 'elektrik ve havagazı (işletmeleri; 
b} Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma 

işletmeleri; 

c) Mezbahalar (Kesim, taşıma ve muhafa
za işlerine münhasır olmak şartıyle); 

dufcları (il sınırı liçindıelki yolcu taşıma işletmele
r i ; 

13. Orduevleri ve askerî ıkantiriler; 
14. Münhasıran verem tedavi eden sana

toryum ve prevantoryumlar ile münhasıran 
Ikanser, cüzzam ve trahom tedavi eden hastane-

12. Köylere; köy birliklerine ve köy beledi- 1er; 
yelerine ait tarım işletmıeleriiyle bunlar tarafın- ; 15. Özel kanunlarla veya Devletle akdolu-
dan köylünün uımuımî ve müşterek ihtiyaçlarını nan ımukavelelerle Kuramlar Vergisinden veya 
karşılamak maksadıyle işletilen hamam, çama- her türlü vergi ve resimden ımuaf tutulan ku-
şırhane ve değirmenler ile bunların bağlı ol- ramlar : 

Kanun 
No. Tarihi Kanununun adı Not 

1211 14 . 1 . 1970 T. C. Merkez Bankası 

222 5 . 1 . 1961 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu 76 

4604 26 . 6 . 1944 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu (Madde 15,16) gümrük, ithalât, 
Kanunu gayrimenlkuıl alım satım vergi 

ve harçları ve Damga Vergi
sinden muaftır. 

4920 5 . 6 . 1946 Devlet Orman IH. bâzı vergiler- Arazi, bina ve üktisadî buhran 
den ımuaf tutulduğu Hk. vergisinden muaftır. 

5928 9 . 5 . 1972 Noter Kanununun bâzı maddele
rimin değiştirilmesi hakkında ika
mın. 

5441 10 . 6 . 1949 Devlet Tiyatrosu Kuruluş Kamı- (Madde 14) her türlü vergi ve 
nu. resimden muaftır. 

5235 16 . 2 . 1950 K. Y. Gteauel Müdürlüğü Kuruluş (Madde 22) her türlü vergi ve 
Kanunu resimden muaftır. 

6200 18.12 . 1953 Devlet Su İşleri U. Md. Teş. K. (Madde 49) Kurumlar Vergi-
ve Vazifeleri Hk. Kanun sinden muaftır. 

6207 12.12 . 1953 Avukatlar Yardımlaşma Kurumu (Madde 2) her türlü vergi ve 
Kanunu resimlerden 'muaftır. 

6972 15 . 5 . 1957 Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Madde 25/d) her türlü vergi 
hakkında Kanun ve resimden ımuaftır. 
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Kanun 
No. 

7163 

Tarihii Kanunun adı Not 

25 . 6 . 1968 Türküye ve Orta Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü Tıeşkiılât Kanu- (Madde 25) Kurumlar Vergi-
nu sinden ımuaftır. 

205 3 . 1 . 1961 Ordu Yardımlaşma Kuruimu Ka- (Madde 35) Kurumlar Vergi-
nunu sinden ımuaftır. 

1268 6 . 6 . 1970 Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
mumun bâzı vergilerden ve bütün 
harç ve nesümlerdien muaf- tutul
masına dair kanun 1 

1581 18 . 4 . 1972 Tarım Kredi Kooperatifleri (Madde 19/1) Kurumlar Ver-
gisıinjden muaftır. 

II - 903 »ayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğincıe Balkanlıaır Kurulunda vergi muafiyeti tamuiıan 
vakıflar 

Vergi muafiyeitline aiıt Bakanlar 
Kurulu kanarının 

Sıra 
No. Merkezi Vakfın adı ' Tarihi Numarası 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Anlkara 
istanbul 

» 
» 

» 
» 

Anjkara 
İstanbul 

9 Anikara 

10 
11 
12 

» 
Eskişehir 
tstanlbul 

13 Anlkara 

Haejötftieıpe Tıp Merkez vakfı 
Türik Eğitim vakfı 
Velhbi Koç. vakfı 
Türk Halk Oyunlarını yayma ve 
ya-şaıtnıa vakfı 
Türk Petrol vakfı 
Türkiye Millî Kültür vakfı 
Dr. Mümtaz GHirsıoy vakfı 
Flöreme e Nightdngale 
Hemşire mekt!eple,ri ve hastanele
ri valkfı 
Hava Kuvvetlerind Güçlendirırne 
valkfı 
Hacettepe Ooıcuk Sağlığı valkfı 
Eskişıelhir Öğretini ve Eğitim valkfı 
iAlıtıniolbta Körleri Eğitme ve 
(Kallkmdırmia valkfı 
Türkiye Kalkınana valkfı 

6 
9 
28 

21 
3 
2 
11 
11 

7 . 1968 
12 . 1968 
12 . 1968 

10 . 1969 
10 . 1969 
4 . 1969 
4 . 1970 
4 . 1970 

28 
28 
5 

26 . 
8 . 

11 
5 
6 

11 
5 

1970 
1971 
1970 

1971 
1972 

6/10326 
6/11056 
6/11114 

6/12567 
6/12528 
6/11572 
7/502 
7/475 

7/1635 
7/2495 
7/764 

7/3492 
7/4573 
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Ek : III 
Gider Vergisinden muaf olan daire ve mü

esseseler : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 10 

nou maddesinin (.a) bendi hükmü gereğince-; 
1. .a) 'Devlet, 

b) Belediye, 
c) Özel idarelerle ait cadde, sokak, meydan, 

parik ve bathçje gibi umuma mahsus yerlerde, 
2. ıa) Âm|m'e idarelerinle, 
b). Veram Savaş derınlelkleriııe, 

c) Vakıflara ait hastane (Sanatoryum, pre-
vanıtoryum, dispanser dahil) ve düşkünleri ko
ruma müessesielerinde, 

Sarf edilen elelktrilk enerjisi istihsal vergisin
den muaftır. 

Ek : IV 
Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olan 

«idare ve müesseseler 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nun an 3 neü maddesiyle aşağıdaki fıkralarda 
yazılı teşekküller Veraset ve İntikal Vergisin
den muaf tutulmuşlardır. 

(a) Fıkraısıylle; 

1. — Âmme idareleri, 
2. — Emelkli ve Yardım sandılkları, 
3. — Sosyal Sigorta kuramları, 
4. — Umumî menfaate hadim cemiyetler, 
5. — Siyasî partiler, 

6. — Bunlara aidolan veya bunların arala
rında, kurdukları teşekküllerden Kurumlar 
Vergisine, tabi olmayanlar; 

(lb) ıFukraısıyle; 

YuikaıM fıkrada sayılanlar dışında kalan 
hükmî şahıslara aidolup umumun istifadesi için, 

1. -
o _ 
3 . -
4 . -
0. — 
6. -
7 . -
8 . -
9. -

küller, 

- İlim, 
- Araştırana, 
- Kültür, 
- Sanat, 
- Sıhhat, 
- Eğitim, 
- Din, 
- Hayır, 
- Spor, gibi maksatlarla kurulan tesek-

Taşıt Abm Vergisinden muaf tutulan daire ve 
'müesseseler 

1.318 sayılı Finansman Kanununun 3 neü 
maddesi gereğince; 

1. — Genel bütçeye dahil daireler, 
2. — Katma bütçeli idareler, 
3. — Özel idare ve bele'diyeler, 
4. — Köy hükmî şahsiyeti tarafından, 
Yapılan taşıt alımları ile iktisapları Taşıt 

Alım Vergisine taibi değildir. 
b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 567 sayılı Kanu

nun 2 nci maddesinin kapsamına giren dernelk-
lere kayıtlı olup motosiklet, profesyonel veya 
ağır vasıta ehliyetine sahibolan götürü gelir 
vergisi mükelleflerinin, I sayılı tarifeye dahil 
taşıtlar ile triportörler, istiap haddi 7 tona. ka
dar olan kamyonlar ve oturma yeri 25 kişiye 
kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve ben
zeri taşıtlarla ilgili alımları bu vergiden müstes
nadır. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına ka
yıtlı olmayan taşıtlarla ilgili birden fazla alım
lar ı>u istisnadan faydalandınlaimaz. İstisnanın 
uygulanabilmlesi içiin ilgili vergi dairesi aracılı
ğı ile Maliye Bakanlığından bir belge alınması 
şarttır. 

c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 
elçi, maslahatgüzar Ve konsolosları (fahri kon
soloslar hariç) ile 

—• Elçilik ve konsolosluklara mensup olan 
ve memleketin uyruğunda bulunan mcmurlan, 

—> Türkiye'de resmî bir göreve memur 
•edilenler bu sıfatlarından dolayı, ve 

Karşılıklı olmak şartı ile Taşıt Alım Ver
gisine tabi değildir. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisinden muaf tu
tulan daire ve müesseseler 

197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanunun 4 noü maddesi gereğince; 

a) 
1 — Devlete, 
2 — Kaitma bütçeli idarelere, 
3 — Belediyelere, 
4 — İl Ö2el idarelerine, 
5 — Köy Tüzel Kişilildierine, 

ait taşıtlar, 
b): Karşılıklı olmıalk şartı ile, yabaaıcı dev

letlerin TürJkiye'de bulunan elçilik ve konsolos-
luklarıyle, elçi maslahatgüzar ve konsolosla-
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rnıa (Fahri konsoloslar hariç) ve o devlettin 
uyruğunda buluman elgilik ve konsolosluk me
murlarınla ve meııkezi Türkiye'de bulunan mil
letlerarası kurullar ile bu kurullarım yabancı 
uyruklu mleımıurlarına ve milletle rariası kurul
ların Türkiye 'ete temsilcilikleri ile bu temsilci
liklerin yabancı uyruiklu mıetmurlarına ve res
mî bir görev için yurda gelen heyetle ne ve bu 
heyetlere mensup yabancı uyruiklu kişilere aiit 
taşıtlar, 

e) Bizzat malûller tarafından kullanılan 
hususî tertibatlı taşıtlar, 

. Motorlu Taşıtlar Vergisinden müstesnadır. 
6802 sayılı Güder Vergileri Kanununa göre da
hilide alınan istihsal vergisiyle ilgili istisnalar 

Anılan Kamunun 4 ncü maddesinin (j) fık
rası •gereğinee Giiımrüik Kanunu, tarife cetveli 
veya diğer kanunlarla resmî dairelere ve bun
lara bağlı kiüanttilara, resmî ve hususî diğer ku-
rumlaıra verilmiş olan gümrük resimli muaflığın
dan faydalanan eşyamın memleket dahilinde 
imal olunan eşit ve benzerlerinden Maliye, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca mjüşiterieıkem 
tespit ve ilân olunanlar dahilde alman istihsal 
vergisinden ımüsltesnıadır. 

Emlâk Vergisinden muaf tutulan daire ve 
miieiSis'esıeler 

Bina Vergisinden daimî muaf olan kuruluş
la!" • 

1. — Kaıtmıa bütçeli idareler (Mazbut vakıf
lar dahil) 

2. — İl özel idareler, 
3. — Belediyeler, 
4. — Koy tüziel kişilikleri 
5. — Kanunla kurulan üniversiteler, 
6. — Devlet, 

(1319 sayılı Kanunun.4 ncü maddesinde 
bunlar dışında sayılan diğer kuruluş ve mües
seseler) 

Arazi Vergisinden daimî muaf olan kuruluş
lar : 

1. — Katmia bütçeli idareler, 
2. —'İl özel idaıreler, 
3. — Belediyeler, 
4. — Köy tüzel kişilikler 
5. — Kanunla kurulan üniversiteler, 
6. — Devlet. 

(1319 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde 
bunlar dışında sayılan diğer teşekküller.) 

Emlâk Alım Vergisinden 

Muaf Tutulan Daire ve Müesseseler 

I — 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca bu vergiden muaf 
tutulan kurumlar aşağıda gösterilmiştir. 

a) G-enel, katma ve özel bütçeye dahil 'daire vje müesseseler, 

b) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneği gibi kamu menfaatlerine ya
rarlı dernekler. 

I I — özel kanunları gereğince Eımlâk Alım Vergisinden muaf 'olan Kurumlar : 

Kanun No: 

4604 
5539 
6200 
6095 

Tarihi 

26 . 6 .1944 
16 . 2 .1950 

18.12.1953 
2 .7 .1953 

Kurumun Adı 

5434 

T1. Z. Donatım Kurumu K. 
Kara Yolları Kuruluş K. 
D. S. I. Umum Md. Teşkilât K. 
Kuzey Atlantik Anlaşması 
Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür 
Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesislerine dair K. 
Emekli Sandığı Kurumu 

ilgili Madde 

16 
1 

1-49 

1-10-11 
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DAMGA RESMİNDEN MUAF OLAN 
İDARE VE MÜESSESELER: 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı 
(2) sayılı tabloda belirtilen ve damga vergisin
den muaf tutulması 'gereken daire ve idarelerle,. 
kâğıtlar aşağıda gösterilmiştir: 

1. — Resmî Daireler: 
a) Genel bütçeli daireler 
b) Katıma bütçeli daireler 
e) İl özel İdareleri 
d) Belediyeler 
e) Köyler 
f) Yukarıda sayılan daire ve idarelere 

bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunmayan daire 
ve idareler. 

2. — Yabancı elçilik ve konsolosluklarda 
»düzenlenen kâğıtlar (mütekabiliyet şartıyle) 

3. — Seçim Kanununun uygulamasında dü
zenlenen kâğıtlar. 

4. — T. C. Hükümeti ile A. B. D. arasında 
akdolunan Anlaşmalar gereğince ziraî ve gıdaî 
maddelerin ithaliyle ilgili kâğıtlar. 

5. — Resmî daireler lehine yapılan istimlâk
lerde düzenlenen kâğıtlar. 

6. — İş ve İşçi Bulma Kurumunda işçilere 
verilen (kâğıtlar 

7. — Ziraat Bankasınca çiftçiye ve tarım 
satış ve kredi kooperatiflerine verilen krediyle 
ilgili kâğıtlar 

8. — İktisadî Devlet Teşekkülleriyle iştirak 
ve müesseselerine Hazinece ödenmesi gereken 
sermaye, iştirak hissesi, yardım ve ikrazlarla il
gili kâğıtlarla bu teşekküllere vukubulacak de
vir ve kuruluşllarıyle ilgili kâğıtlar 

9. — Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
munca Milletlerarası Savunma Teşkilâtı ve Mil
lî Savunma Bakanlığına teslim edilmek üzere 
imal edeceği malzemelere aidolmaik üzere dışa
rıdan ithal edeceği maddelerle ilgili kâğıtlar 

10. —• Toprak Mahsulleri Ofisince dışarıdan 
ithal edilecek malzemeyle ilgili kâğıtlar 

11. — T. Ziraî Donatım Kurumu 
12. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 
13. — T. C. Emekli Sandığı 
14. — Sosyal Sigortalar Kurumu 
15. — Devlet Yatırım Bankası 
16. — Ordu Yardımlaşma Kurumu 
17. — Millî Piyango İdaresi 
18. — Devlet Tiyatrosu 
19. — Tarım Satış, Tarım Kredi Koopera

tifleri ve Birlikleri 
20. — Çay Kooperatifleri 
21. — Genel menfaatlere yararlı dernekler 

22. — T. Halk Bankasınca esnaf kooperatif
lerine ve bu kooperatiflerin ortaklarına açacağı 
kredilerle ilgili kâğıtlar 

23. — Balkanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıfların kuruluşunda düzenlenen kâ
ğıtlar 

24. Tabiî âfetler sebebiyle yapılacak bina
larla ilgili kâğıtlar 

25. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa isti
naden düzenlenen her türlü kâğıtlar 

26. — 222 sayılı İköğretim Kanununa göre 
yapılan inşaatlarla ilgili her türlü kâğıtlar 

27. — 261 sayılı Kanuna İstinaden yapıla
cak ihracatla ilgili kâğıtlar. 

BİNA İNŞAAT VERGİSİNDEN MÜSTESNA 
TUTULAN DAİRE VE MÜESSESELER 

1. — Genel Bütçeye dahil idareler 
2. — Katma Bütçeli idareler 
3. — İl özel İdareleri 
4. —• Belediyeler 
5. — Hastane, prevantoryum, sanatoryum, 

parasız dispanserler. 

- . 2 1 7 — 
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Harcılardan Muaf Tutulan Daitfe ve Müesseseler : 

492 sayılı Harçlar Kanununun 1123. maddesi delaletiyle özel Kanunları gereğince harçtan mu
af olan kurumlar : 

Kanun No : 

222 
4604 
(5441 ' 
«61200 
•6095 

5 
26 
10 . 
18 
2 

Tarihi 

1 . 1961 
6 . 1944 
6 . 1949 

12 . 19i5i3 
7 . 1953 

1,2108 

1681 
5434 

6 . 6 . 1970 

18 . 4 . 1972 

Kanomun Adı 

İlköğretim, ve Eğitim K. 
T. Z. Donatım Kurumu K. 
Devlet Tiyatrosu Kuruluş K. 
D. S. İ. Umum Md. Teşkilât K. 
Kuzıey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfarstünktür. Prograımj 
'gereğine© Türkiye'de yapılacak in
şa ve tesislerine dair Kanun. 
Ttürkiyo Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bâzı vergilerden ve bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına 
dair Kanun. 
Tarıım Kredi Kooperatifleri K. 
Emıdkli Sandığı Kanunu. 

İlgili madde 

76 
16 
14 
49 

1 -10 -11 

Oayrimıenıkul kıyimet artışı vergisinden muaf 
tutulan daire ve müessıeseler 

1318 Sayılı Finansman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince : 

1 —• G-enel Bütçıeye dalhil daireler ' 

2 —• Katma bütçeli idareler 

3 —• özel idareler 

4 — Bıelediyeler 

5 — Köyler 

6 — Greılir ve Kurumlar Vergisine taıbi olan 
'müikelleflere ait teşebbüslerin alktiflerinde ka
yıtlı bulunan gayrimienkullerin devir ve teonliki 

7 —• Vatandaşların Hazineye hibe etmiş ol-
dıukları gayrimenkullar. 
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1. 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu (7 nci madde ile) 
2. 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanunu (4 ve 14 ncü madde) 
3. 198 sayılı Emlâk Alım Ver
gisi (3 madde ile) 
4. 488 Sayılı Damga Vergisi 
(2 Tablo (1 - A / l ) , (V - 8), 

j (V - 9), (V - 17) pozisyonlar) 
^ ve 506/126 ile 
o 5. 6802 sayılı Gider Vergisi Ka-
| nunu (10 neu ımadde ile Elek-

1 trik istihsal) 
6. 196 sayılı Dış Seyahat Har-

1 c amaları Vergisi (3 madde ile 
Ib - c) 
7. 197 sayılı Motorlu Kara Ta-

1 şıtları Vergisi (4 ncü madde ile) 
1 8. 1318 sayılı Finansman Ka-
1 nunu Taşıt Alım Vergisi (3 Mad. 

ile) 
1 9. 1318 sayılı Finansman Ka-
1 nunu Bina İnşaat Vergisi (67 nci 
1 madde ile) Ek 2 ile 
1 10. 7338 sayılı Veraset ve In-
1 tikal Vergisi Kanununun 3 ncü 
1 maddesinin (a) ve (b) fıkrası ile 

Vergi Kanunlarına ve özel Kanunlara 

Katıma 
Bütçeli 

Bakanlıklar Daireler 

Muaf Muaf 

» » 

» » 

» » 

» » 

» Muaf değil 

» » » 

» » » 

» » » 

» Muaf 

Emekli 
Sandığı 

Muaf 

Muaf değil 

Muaf 

» 

Muaf değil 

» » 

» » 

» » 

Tabi 

Muaf 

Sosyal 
Sigortalar 
Kurumu 

Muaf 

Muaf delil 

» » 

Muaf 

Muaf değil 

» » 

» » 

» » 

Tabi 

Muaf 

göre vergilerden m 

K 
İktisadî ya 
Devlet ha 

Teşekkülleri ku 

Muaf ıdeğil M 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » Mu 

» » 

» » 

Tabi 

» 
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5. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, döviz rezervimizin Türkiye dışında
ki yabancı bankalara yatırıldığı iddiasına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1133) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
rica ederim. 31 Mayıs 1972 

Sakarya Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe 

1. —• Döviz rezervimizin Türkiye dışındaki 
yabancı bankalara mevduat olarak yatırıldığı 
söylenmektedir. Bu doğru mudur? Eğer böyle 
ise yurt dışındaki dövizimizin miktarı nedir ve 
toplam rezervimizin yüzde kaçıdır? 

2. — Büyük döviz rezervimiz olduğu halde 
31 . 12 . 1971'de Avrupa Para Anlaşmasından 
(E. M. A.) 7 400 000 dolar '% 2 faizle borç alın
mıştır. 31 . 12 . 1972'de de aynı kuruluştan 
25 000 000 dolar borç alınması öngörülmüştür. 
Bunun sebebi nedir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 19 . 7 .1972 

Ankara 
HAZMİİT : ÖD/593479 

7/1133 - 5924 - 34303 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sakarya Milletvekili sayın Barbaros Turgut 
Boztepe'nin sayın Başbakana yönelttiği döviz 
rezervlerimize ilişkin soru önergesinin sayın 
Başbakan adına Bakanlığımca cevaplandırılma
sı uygun görülmüş 'bulunmaktadır. Anılan soru 
önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda 
arz edilmiştir: 

1. Döviz rezervleri — 
a) Bilindiği gibi, uluslararası mal ve hiz

met hareketlerinin finansmanını karşılamak 
üzere ülkelerin ihtiyacı olan dövizler, bu imal ve 
hizmet hareketlerinin gecikmeksizin süratle he
sap hareketleri şeklinde takip ve sonuçlandırıl
masına imkân verecek şekilde, ilgili ülkelerin 
karşılıklı muhabir banka hesaplarında alacak 
veya borç 'olarak tutulmaktadır. 

b) Bu sistem içinde Türkiye'nin konvertibl 
döviz rezervleri 'de T. C. Merkez Bankasının çe

şitli yabancı ülkelerdeki muhabir banika hesap
larında alacak olarak görünmektedir. 

c) Bu açıklamadan da görüleceği üzere, 
Türkiye dışındaki yabancı muhabir bankalarda 
dövizlerimizin bulunması, milletlerarası likidite 
ye bankacılık sisteminin bir gereği ve tabiî so
nucudur. 

d) 1 . 7 . 1972 tarihi itibariyle 780,5 mil
yon dolar olan altın ve konvertibl döviz rezerv
lerimizin, 118,3 ımilyon doları, -tamamı serbest-
naıkdî altın, 662,2 ımilyon doları ise -konvertibl 
dövizlerdir. Nitekim, toplam konvertibl dövizle
rin ancak 45 - 50 milyon doları efektif döviz 
olarak dahilde günlük muamelât sâiki ile tu
tulmakta, büyük bir kısmı ise yukarıda açıkla
nan sistem icabı, muhabir bankalar nezdindeki 
hesaplarımızda alacak olarak bulunmakta ve 
faiz geliri de sağlanmaktadır. 

2. Avrupa Para Anlaşması (EMA) borçları-
a) EMA'nın amaçlarından biri de, üyele

rinin serbest ve ayrıcalık gözetmeksizin ticaret 
ve ödemeler politikaları uygulamalarını kolay
laştırmak ve geçici ödemeler dengesi müşkülle
rini yenmek maksadı ile üyelerine kredi vermek
tir. 

EMA kredileri anlaşma hükümleri çerçeve
sinde muayyen bir miktar altına tekabül eden 
hesap ünitesi olarak ifade edilir ve krediler 
altın olarak alınır ve altın olarak ödenir. 

Alman kredilerin vâdelerinde ödenmeleri zo
runludur, vâdesi gelen bir ödemenin geriye atıl
ması yani tescili mümkün değildir. Altın olarak 
alman krediler mukabili ABD dolarına çevrile
rek kullanılır ve vâdelerinde yine dolar mu
kabili satın alman altınlarla ödenir. 

b) ABD Hükümetinin 15 Ağustos 1972 tari
hinde adığı altın satışını durdurma kararını ta
kiben uluslararası resmî altın alım ve satımla
rının durması o tarihten sonra EMA'ya vâdesi 
gelen borç taksitlerimizin ödenmesinde bizim 
için bir güçlük yaratmıştır. 

Herhangi bir konvertibl döviz ile satın al
ma olanağının resmen ortadan kalkması ve an
laşmadaki kredi borçlarının altınla ödenmesi 
hükmünün mevcudiyeti bizi, borçlarımızı kendi 
rezervlerimizdeki altınlarımızla ödenmesi zorun
luluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Kendi kaynaklarımızdan altınla ödeme yap
manın memleketimiz bakımından başta psiko-
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lojik olmaik üzere çeşitli mahzurları görülmüş
tür. Bunun üzerine, altınla ödeme mecburiyeti
nin kalkması maksadı ile muhtelif seviyelerde 
demarşlar yapılmıştır. Bu demarşlarımızın neti
cesinde alınan ikarar, dövizle tediyenin EMA 
anlaşmasına göre ımümkün olmaması nedeniyle, 
para krizine bir hal tarzı bulununcaya kadar, 
EMA'ya vâdesi gelen borçlarımızın tehir edil
mesi, bu işlemin vâdesi gelen borçlarımızın vâ
delerinde verilen yeni kredilerle ödenmesi sure
tiyle yapılması şeklinde tecelli etmiştir. Bu 
suretle, mevcut borçlarımıza ilâve yeni bir borç 
alınmaksızın, bir nev'i eski borcun ödeme tari
hini uzatmak ımânasına gelen mekanizma ile 
kendi kaynaklarımızdan altın ödemesi yapılma
ması sağlanmış, uluslararası para krizinin hal
line ve resmî altm alım satımının tesisine kadar 
zaman kazanılmıştır, 

c)l Bu metod, 31 . 12 . 1971 tarihinde vâ
desi gelen 7 400 000 doladık borç ile 31 . 5 . 1972 
tarihimde vâdesi gelen 25 000 000 dolarlık 
EMA borçlarımıza uygulanmıştır. 

31 . 12 . 1971 tarihinde vâdesi gelen 5 000 000 
dolarlık ana para ve 2 400 000 dolarlık faiz tak-
sidi bu tarihte alman 7 400 000 dolarlıik kredi 
ile vâdesinde ödenmiştir. 

31 . 5 . 1972 tarihinde vâdesi gelen 25 000 000 
dolarlık altın kredisi ise yine aynı tarihte alı
nan aynı miktarda kredi ile karşılanmıştır. 

. ç) Ayrıca, 1972 yılı sonunda EMA'mn tas
fiyesi söz konusudur. EMA'nın tasfiyesi ile Tür
kiye'nin EMA'ya olan borçları ABD'ye uzun va
deli Kalkınma Kredileri halinde devredilecektir. 

Bilgi ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'üv, 
Antalya - Abdurrahman köyü yolunun asfalt
lanmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakam Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/1134) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile arz ederim. 5 . 6 . 1972 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya - Serik İltisakı Gebiz yolu üze
rindeki Abdurrahmanlar köyü sebzecilikle ge-

27 . 11 . 1972 0 : 1 

çinmekte olup yol köyün ve sebze bahçelerinin 
içerisinden geçmektedir. Asfalt olan sahil yo
luna çok yakın olan bu köyün içerisinde toza 
mâni olmak için asvalt yapılma işine öncelik 
verilmesi gerekmez mi ? 

2. İlimiz de asfalta çjdk uzak olduğu hal
de istihsal sahasında olmamasına rağmen köy 
içlerinde asfalt yapılan il' yolları vardır. Bu 
prensibin diğer köylerde tatbiki düşünülmek
te midir ? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 7 . 1972 

Baş. Müş. 
Sayı : A - 03 - 460/744 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 6 . 1972 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/1134 - 5950/44961 sayılı yazınız. 

Antalya - Serik İltisakı - Grebiz İl yolunun 
asfaltlanmasına öncelik verilmesine dair An
talya Milletvekili İhsan Ataöv tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. Toza mâni olmak gerekçesi ile, bu ba
kımdan durumu kritik olan yolların imkân 
nispetinde tereihan asfaltlanması önplânda 
mütalâa edilir. Ancak bahis konusu yol, üst 
yapısının özellikleri itibariyle asfalt kapla
maya henüz elverişli olmaması sebebiyle 1972 
programına alınmamıştır. 

Bu yolun asfaltlanması, önümüzdeki yıllar
da yapılacak çalışmalarla yol üst yapısının 
asfalta müsait bir duruma getirilmesinden 
sonra mümkün olabilecektir. 

2. Umumiyetle asfalt kaplama yapılan 
Devlet ve il yolları üzerindeki bâzı kılçık, 
köy yollarında, asfaltlanacak yollara çamur 
gelmemesini sağlamak' nedeni ilie ve Köy İşleri 
Bakanlığının talebi üzerine, birkaç yüz met
reyi geçmeyen asfalt kaplamalar yapılmakta
dır. Bunun dışında, köy yolları üzerinde ya
pılacak bütün çalışmalar, Bakanlığımızın gö
revleri dışında bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Mukadder öztekin 
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7. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, bir 
tank fabrikasının bulunup bulunmadığı ile İs
tanbul Orduevi inşaatının yarıda kalmasının 
sebebine dair soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet İzmeni'n yazılı cevabı (7/1135) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın. Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

6 . 6 . 1972 
Ankara Milletvekili 

Suna Tural 

1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı ola
rak ordumuzun tank ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş bir tank fabrikamız var mı
dır? Varsa tank imal edilmekte midir? Tank 
yapılmıyorsa sebebi nedir Faaliyete geçi
rilmesi ve ordumuzun ihtiyacına cevap ve
rebilmesi için ne gibi tedbir düşünülmekte
dir? Bugün tank ihtiyacımız ne1 şekilde karşı
lanmaktadır? 

2. İstanbul Orduevi inşaatının durumu 
nedir? Ne zaman tamamlanacaktır? Yıllardır 
ikmal edilememesi yüzünden her sene Millî 
Savunma Bakanlığına iki milyon lira zarar 
tevlidettiği doğru mudur? Doğru ise bu zara
rın telâfisi için ne düşünülmektedir? Nıeden 
İstanbul Orduevi inşaatı yarım bırakılmıştır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 31 . 9 . 1972 

Kanun : 559/72 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :Millet Meclisi Başkanlığının 14.6.1972 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanun'lar Müdür
lüğü 5960/45003 - 7/1135 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Suna Tural'm «Bir 
tank fabrikasının bulunup, bulunmadığı ve İs
tanbul Orduevi inşaatımın yarıda kalmasının 
sebebine dair» yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

Yazılı soru önergesi cevabı 
1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı, tank 

yapımı için özel bir fabrika bulunmamaktadır. 
Ancak Silâhlı Kuvvetlerin tank ihtiyacını kar

şılamak için hazırlanan bir plâna göre çalış
malar yapılmaktadır. Buna göre yenileştirme, 
parça imalâtı ve montajı yeterli bir duruma 
getirilecektir. 

2. İstanbul - Harbiye - Orduevi kültür ve 
dinlenme tesislerine ait ilk ihale Ocak 1966 
tarihinde yapılmış ve Haziran 1969 tarihine ka
dar devam etmiştir. 

Orduevi ikinci kısım inşaatı için 15 Ağus
tos 1969 tarihinde yeni bir ihale yapılmış 
ise de müteahhidin sözleşme hükümlerine ye
rine getirmemesi nedeniyle mukavelesi feshe
dilerek 2490 sayılı Kanun hükümhride dikkate 
alınarak inşaatın ikmali başka bir inşaat 
şirketine verilmiş olup halen inşaata devam 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilinin bâzı ilçelerine imam kadrolarının 
ne zaman verileceğine dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı İsmail Ararın yazılı cevabı. 
(7/1136) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımmın Diyanet İşlerini 
tedvire memur Sayın Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

6 . 6 . 1972 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Seçim bölgem o'Jan Sinop ve ilçeleri geri 
kalmış ekonomik güçten yoksun ve Devlet hiz
metlerinin en az gittiği bir yerdir. Böyle böl
gelerdeki köylüler dinî ibadetlerini icra et
tirecek imamların maaşlarını bütün arzuları
na rağmen maddî imkânsızlıklar nedeniyle 
ödeyememektedirler. Onun için de Devlet 
olarak imam kadroları verilirken dağ ve or
man köylerine öncelik tanınması fakir köy
lere imkân verilmesi elbette insanlığa ve sos
yal adalete uygun düşecektir. Bu yönden Si
nop'un, 

1. Durağan ilçesinin Bayındır köyü, 

2. Boyabat ilçesinin Edil köyü, Benişli, 
TJzunçay, Yabanlı köyü, 
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3. Ayancık ilçesinin Sulusökü ve Topağaç 
köyü, 

4. Türkeii ilçesinin Işıkh köyü o mıntı
kada en fakir ve hiçbir imkânı olmayan köy
lerdir. Bu köylere hemen imam kadrosu ve
rilmesi köylülerin manevî desteğe kavuştu
rulması olacaktır. Bakanlığınızın kendi im
kânları ile adı geeçn köylere imam verilmemesi 
halinde daha uzun yıllar imamdan mahrum 
kalacak ve bütün olanaklardan yoksun bu 
köylerde manevî çöküntü önlenemeyecektir. Bu 
husustaki Bakanlığın]zm düşüncelerini öğren
mek istiyorum. 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 . 7 . 1972 

Prs. D. Bşk. 
Öz. İş. Md. P/2 - 9/72/2100 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 6 . 1972 tarih, Kanunlar Müdür
lüğünün 7/1136 . 5961/45001 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm Sinop 
ve ilçelerine bağlı bâzı köylere kadro verilir
ken öncelik tanınması hakkındaki 6 . 6 .1972 
tarihli yazılı soru Önergesine verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

tsmail Arar 
Devlet Bakanı 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm 6.6.1972 
tarihli yazılı soru önergesine verilen cevaptır. 

1. Durağan İlçesine bağlı Bayındır köyü 
ismi «Mülkî idare bölümleri ve bunlara bağlı 
köyler belediyeler» broşüründe bulunamamış-
ayrıca mahallinden gönderilen kadrosuz köy
ler listesine de alınmamıştır. 

2. Boyabat İlçesine bağlı; 
Yabanlı köyü 1, Uzunçay 9, Beniş'lj 20, 

Edil 50; 
3. Ayancık İlçesine bağlı; 
Sıüusöke 9, Topağaç 27; 
4. Türkeli İlçesine bağlı; 
İşıklı köyü (2 nci camii için) 12 noi sıra

da kayıtlıdır. 
Bu sıra, Bakanlar Kurulunun 22 . 6 . 1971 

gün ve 7/2607 sayılı Kararma istinaden Bakan
lığının 30 Mart 1972 gün ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı p / l - 4/972 - 3 sayılı, valiliklere ya

pılan tamimimi gereğince mahallinde kurulan 
Komisyon tarafından tespit edilmiş ve Diyanet 
İşleri Başkanlığına bildirilmiştir. 

Kadro tahsis edildiğinde yukarıda belirti-
'len sıralamaya göre tevzi edilecektir. 

9. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Türki
ye'de topraksız, az topraklı, ortakçı veya toprak 
sahibi yanında gündelikçi olarak çalışan aile mik
tarına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı llyas 
Karaöz'ün yazılı cevabı. (7/1137) 

Millejt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru öntengemin, Tarım Bakanı 

itarafınıdan yazılı olarak ceva.plandırılnuasmı 
«ayığı ile arzederim. 

Uşaik Milletvekili 
Âdil Turan 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Ka
nun Tasarıisı'nm Millet Meclisimde konuşıulnıafc 
üıaerıe bulunduğu bugünlerde, şu rakamların bi
linmesinde zıorunlnk göriilmıüştür. 

il) Türkiye'dıe kaç aile geçimini topraktan 
(Tarım ürünlerinden) sağlanmaktadır? 

2) Bunların arasından kaçı topraksız, kaçı 
az topraklıdır? 

3) Kaç aile ortaklık ve yarıcılık etmekte; 
'kaç aile kira karşılığı işletmektedir (başkası
nın toprağını) ? 

4) Kaç aile veya kişi, başkasının toprağında 
işçi (yıllıkçı, gündelikçi) olarak çalışmakta
dır? 

5) Belirli kişi veya kişilerin telkelimdıe bulu
nan akarsular varmadır? Varsa • hangi blöllgede, 
kaıç tanedir? 

6) Feodalite kalıntısı bir düzen içinde «bo
ğaz tokluğu ve sırt pek:liği»ne çalışan aile var 
mıdır varsa sayısı ne kadardır? 

7) Köylüleri, kemdi toprağında ve emrinde 
çalıştıran ağalık mlüessesesi var mıdır? Varsa 
hangi bölgemizde çıofetur ve 1 ağanın egemenli
ğinde kaıç köy bulunmaktadır? 

8) Tloprağm işletilmesi ile ilişkisi bulunmaa-
dığı halde, sırf geliri ile geçinen kaç mülk sa-
Ihâlbi vardır? Burulardan kaçı toprağın bulundu
ğu yerde, kaçı yurt içi ve dışı büyük ken'tlerde 
osurmaktadır? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 26 . '6 . 1972 

iSayı • 405 - 416B5 

Kıonu : Sn, Âdil Turan'ın yazılı 
soru önergesi hik. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 6 . 11972 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/1137 - 59613/45000 sayılı yazı. 

Türkiye''de topraksız, az topraklı, ortakçı 
veya toprak sahibi yanında gündelikçi olaraık 
çalışan aile miktarına dair Uşak Milletvekili 
Sayın Âdil Turan tarafından Bakanlıği'mıza yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabının 2 nüsha 
lolarak ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Ilyaıs Karaöz 
Tanımı Baikanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın Tür
kiye'de topraksız, az topraklı, ortakçı veya top
rak sahibi yanında gündelikçi olarak çalışan 
ail'3 miktarına dair yazılı soru önergesi cevabı. 

Malûmları olduğu üzere ziraî bünye ile ilgi
li istatistikî bilgiler Devlet İstatistik Enstitü
sünce derl-emmekte ve yayınlanmaktadır. Ayrı
ca Köy İşleri Bakanlığınca soru komularıyle il-
igili bir envanter araştırıması yapılmış ve İller 
itibariyle yayınlanmıştır. 

Derlenme ve toplamıma zorluklarımdan dola
yı bu giibi bilgiler genellikle tatmin 'edici ol-
mıaktan uzaktır. Bununla birlikte Türkiye'de is
tatistik! bilgileri derleme ve yaymadan kanu
nen yetkili ve sorulmlu kuruluş olan Devlet İs
tatistik Enstitüsü yayınlarımdan faydalanılabil-
diği kadar aşağıda olduğu üzere soruların ce-
vaplanmaisma çalışılmıştır. 

1. — 1963 tarım1 sayımına göre Türkiye'de 
3 514 379 çiftçi ailesi bulunmaktadır. 

2. — Bunların 308 899 u topraksız, 2 132 288 i 
az topraklıdır. (1 - 50 dönüm,) 

Bu güme kadar bu sayıların artmış olduğu 
tahmin ^edilmektedir. «Erim Hükümetlerinin 1 
yılı» adlı kitaba göre (sayfa 127) Türkiye'de 
4 125 611 çiftçi 'ailesinin 1 268 100 ü topraksız
ıdır. 

3. — Aynı kaynağa g«öre kiracılık ve ortak
çılık durumu şiöyledir : 

a) 104 347 küçük çiftçi ailesi ve. 283 büyük 
toprak sahibi toprağının tamamını kiraya veya 
ortağa vermektedir. 

b) 29.3 518 işletmeye ait 713 058 hektar ara
zi kira ile, 639 879 işletmeye ait 1 756 327 hek
tar arazi ortakçılık ve benzeri şekillerle işletil
mekte, 5ı6ı6 896 işletmenin 2 294 727 hektar ara
zisi kira veya ortakçılık için başkalarına veril-
ımıektedir. 

c) Ortakçılık ve benzeri şekillerdeki işlet
me tarzları kiracılığa nazaran daha yaygındır. 

4. — Memleketimizde başkalarının toprakla
rı üzerimde daimî, mevsimlik veya günlük işçi 
olarak, çalışan aileler ve münferit işçiler mev-
ıcuittur. Ancak bunların sayıları bilinmemekte
dir. 

Devlet İstatistik ^Enstitüsünün 1963 tarım 
sayımına göre 5, 6, 7 ve 8 numaralı soruların 
'cevaplandırılmiası mümkün olmamaktadır. Bilin
diği üzere aynı kuruluşça yapılan 1970 tarım 
sayımı neticeleri henüz yayınlanmamıştır. Ba
ka nlığımızca da hu konularda bir araştırma ya
pılmamıştır. 

10. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'mn, Erzurum ilinden bir şalısın İstiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Iz-
men'e yazılı cevabı (7/1138) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederimi. 5 . 6 . 1972 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca' 

Erzurum, halkından Genç Ali Yaylacı namı 
diğeri (Gençıağa Yaylacı) istiklâl madalyası 
almak için vaki müracaatı Erzurum1 Askerlik 
Daire Başkanlığı tarafından 4 . 10 . 1971 gün 
ve 4 neü kısım 4063-71 sayılı yazısı ile Millî 
Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlı
ğına gönderilmiş olup 880'69 esas numarada ka
yıtlıdır. 

Mumaileyh gazi, yaşlı ve rahatsız olduğu 
gibi, üstelik geçim sıkıntısı çekmekte olup şu 
ana kadar madalyasını alamiamışitır. 

1. Bu sebeple halihazırdaki müracaatı han
gi safhadadır? 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1972 O : 1 

2. Mezkûr duruma göre istiklâl madalyası 
ne zammı verilecektir ? 

3. Bir an önce verilmesi için ne gibi bir ted
bir düşünülmektedir'? 

T. C. 
Millî (Savunma. Bakanlığı 9 .8 .1972 

Kanun : 562/1-72 
Konu : Yazılı soru önergesi h!k. 

,Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 6 . 1972 gün ve 5964/44998-7/1138 

sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm 

Erzurum doğumlu Gençağa Yaylacı'ya verile
cek İstiklâl Madalyası ile ilgili ikinci yazılı so
ru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırıl
mıştır : 

1. Bu konuyla, ilgili (dilekçe, Madalya Şu
besi kayıt defterinin 88 069 numarasında ka
yıtlıdır. 

2. Gençağa Yaylacı'ya ait çift bilirkişi kü
tük kaydı 6 Haziran 1972 tarihinde Erzurum 
Askerlik Dairesinden istenmiştir. 

3. Gerekli evrak tama'mlandılktan ve İstik
lâl Madalyası almaya halk kazanıp kazanmadığı 
anlaşıldıktan sonra sonucundan dilekçi haber
dar edilecektir. 

Arz ederim. 
Mehmet îzmen 

Millî Savmiima Bakanı 

11. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara
ca'nm, Erzurum ili Narman ilçesi Koyıınören 
köyünden bir saksın İstiklâl Madalyası almak 
için yaptığı müracaata dair soru önergesi re Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet tzmen'in yazdı ce-
vabı(7/1139) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica öderim. 5 . 6 . 1972 

Erzurum Milletvekili 
G-ıya'settin Karaca 

Erzurum ili Narman ilçesi Koyıınören kö
yünden Reşitoğlu 130»Ö doğumlu Yusuf Yıldı-
rı'm-'m, istiklâl madalyası hakkındaki müra
caatı, Erzurum Askerlik Daire Başkanlığının 
17 . 11 . 1971 gün ve birinci kısım 4Ö63-8-7 
(10358) sayılı yazı ile Millî Savunma Bakan

lığı Personel Dairesi Başkanlığına gönderil
miştir. 

Şu zamana kadar bir sonuç alınamamıştır. 
Mumaileyhin yaşı ve .mağduriyeti sebebiyle 

madalyasının biran önce alınması için; 
1. Müracaatçının dileği henüz hangi saf

hadadır? 
2. Tahminen madalyasını ne zaman alabile

cektir? 
3. Şayet madalyası 'veıilmişse verildiği ta

lih ve numarası nedir? 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 9 .8 .1972 

Kanun : 561/1-72 
Konu : Yazılı soru önergesi i lk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 6 . 1972 gün ve 5965/44996-7/ 

1139 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm 

Narman ilçesi Koyıınören öyünden Reşitoğlu 
1300 doğumlu Yusuf Yıldırım'a verilecek istik
lâl madalyası ile ilgili yazılı soru önergesi aşa
ğıdaki şekilde cevaplandırılmıştır : 

1. Yusuf Yıldırım'm dilekçesi Madalya Şu
besi kayıt defterinde, 70359 numarada kayıtlı
dır. 

2. Mükellefi bulunduğu askerlik şubesince 
gönderilen inha kâğıdı, hangi kayıtlara göre 
doldurulduğunun belirtilmesi için 25 . 5 . 1972 
tarihinde iade edilmiştir. 

3. Noksan evrak tamamlandıktan ve yapı
lacak inceleme sonucu istiklâl madalyasına 
kak kazanıp kazanmadığı anlaşıldıktan sonra' 
sonucundan dilekçe sahibi haberdar edilecektir. 

Arz ederim. 
Mehmet tzmen 

Millî Savuntmıa Bakanı 

12. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Kara
ca'nm, Erzurum ili Pasinler ilçesinden bir şah
sın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müra
caata dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kanı Mehmet tzmen'in yazdı cevabı (7/1140) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı' olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederim. 5 . 6 . 1972 

Erzurum Milletvekili 
Gıyaseıttin Karaca 

_ 225 -
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Erzurum Pasinler ilçesi halkından Ömeroğlu 
1317 doğu mıhı Mehmet Altıparmak, istik] fil 
madalyası alabilmek i çim vâki müracıaaıtını Pa
sinler Askerlik Şubesi 21 . 3 . 1969 gün ve 
birinci küsum 4063-69/384 sayılı yazıları ile Er
zurum Askerlik Daire Başkanlığına, mezkûr 
daire de 27 . 3 . 1969 günü Millî Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Başkanlığına yolkı-
nı ıştır. 

Şu ana kadar sonucu alınamamıştır. Muma
ileyh gazi, yaşlı ve hasta olup üstelik maddî sı
kıntı içinde yaşamakta dır. 

Bu sebeple : 
1. Halihazırda'ki mevcut duruma göre istik

lâl madalyası ne zaman verilebilecektir? 

2. (Madalya veri'lmesi henüz uzayacaksa şu 
andaki müracaatı hangi safhadadır? 

3. Şayet madalyası bu arada verildi ise ve
rildiği tarih ve numarası nedir? 

T. C. 
Millî (Savunma Bakanlığı 11 . 8 .1972 

Kanun : '560/1-72 
Konu : Yazılı soru önergesi Hlk. 

.Millet. Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 6 . 1972 guin ve 5966/44997-7/ 
1140 sayılı yazı. 

Erzurum Millelt vekili Gıyaseittin' Karaca'nın 
Pasinler ilçesinden Ömeroğlu 1317 doğumdu 
Mehmıet Altıparmak'a verilecek istiklâl madal
yası ile ilgili yazılı soru önergesi aşağıdaki şe-
(kilde cevaplandırılmıştır. 

1. Bu konudaki dilekçe Madalya Şubesi 
kayıt defterinin 49683 numarasında kayıtlıdır. 

2. Mükellefi bulunduğu aslkenlik şubesin
den kütük kaydı istenmiş ve kayıt 8 Temmuz 
1972 tarihinde gelmiş bulunmaktadır. 

3. — Evrakları henüz inceleme safhasında 
olup, istâklâI- madalyası almağa hak kazanıp 
kazanmadığı tespit olunduktan sonra dilekçi 
askerlik şubesi aracılığı yi e haberdar edilecek
tir. 

Arz edeıim, 
Mehmet İz men 

Millî Savunima Bakanı 

27 . 11 . 1972 O : 1 

13. — İçel Milletvekili (Jetin. Yılmaz'm, Ko
re Savaşı zamanında hâlâ: 200'e .yakın Türk esi
rinin bulunduğu haberine dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
ken'in yazdı cevabı (7/1141) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda'ki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

İçel Millet vekil i 
Çetin. Yılmaz 

Birleşmiş Milletler üyesi devlet sıfatımızla 
dünya, barışma yardım yükümlülüğümüzü yeri
ne gelinmek amacıyle Güney ve Kuzey Kore 
halkları arasındaki savaşa taraf olarak katıl
dığımız malûmunuzdur. 

1. Bu savaş biteli 20 yılı geçmiştir. Birleş
miş Milletler bültenlerinde ve yabancı basın ve 
yayınlarında ilki yüze yakın Türk Savaş esirinin 
Kuzey Kore'de, Kuzey Vietnam'da, Kıta Çin'de 
bulunduğu biMhiibıı ektedir. Bu haber doğru 
mıiıdur? 

2. Bu savaş esirlerinden adresleri sapta
nanlar kimilerdir? İsimleri ve adresleri neler
dir? 

3. Bu savaş esirlerinin Türkiye'd eki ailç 
adresleri nelerdir? 

4. Bu savaş esirlerinin yurda iadesi için 20 
yıldır ne gibi diplomatik çaba sarfedilımıiştir? 

T. O. 
.Dışişleri Bakanlığı 9 . 8 . 1972 

Siyasî İşler Gn Md. •- SİDD -1008 - 91 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Çe
tin Yılmaz'm yazılı soru önergesi. 

.Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 14 Haziran 
1972 tarih ve 7/1141-5967/44999 sayılı yazıları. 

/Sayın Başbakanımız, İçel Milletvekili Sayın 
Çetin Yılmaz'm Kore Savaşı zamanından halen 
200'e yakın Türk esirinin bulunduğu haberine 
ilişkin olarak kendilerine yönelttiği yazılı soru 
önergesinin tarafıımfdan cevaplandırılmasını ten
sip buyurmuşlardır. 

Bu husustaki mâruzâtım '.aşağıdadır : 

Kore savaşının sona .'ermesini müteakip ku
rulan «Askerî Mütareke Komisyonu» ıran 9 
Eylül 1953 tarihli toplantısında, Kore Harbi 
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sırasında kaybolup Kuzey Kore'nin elinde esir 
bulundukları tahmin edilen muhtelif milletlere 
'îYrensup savaş esirlerimin listesi Kuzey Kore 
makamlarına verilmiş ve bunların akıbeti sorul
muştur. Bahis konusu listede 167 Türk subay 
ve erinin ismi de bulunmaktadır. 

O zamandan beri her yıl, Birleşmiş Milletler 
Komutanlığı kanalı ile Askerî Mütareke Komis
yonundaki Kuzey Kore temsilcisine müracaatta 
bulunularak kayıpların akıbeti devamlı surette 
istifsar edil m eldedir. Bu şekildeki son teşebbüs 
Komisyonun 16 Nisan 197.1 tarihindeki toplan
tısın da vukubulmuştur., 

Kuzey Kore'liler ilk yapılan müracaata ol
duğu gibi diğer müracaatlara da cevaben mem
leketlerinde hiçbir harp esiri bulunftııadığmı, 
harp sırasında esir almımuş olanların Hütareke 
Anlaşmasına uygun olarak serbest bırakıldık
larını ifade etmekte ve bulunamayan muhtelif 
memleketlere mensup askerî şahısların ne şekil
de kaybolduklarından malûmatları olmadığını 
ileri sürmektedirler. 

Kuzey Kore, Kuzey Vietnam ve Çin Halk 
Cumhuriyetinde hâlen Türk esirleri bulunduğu 
hakkında gerek bizim, gerek Birleşmiş Millet
ler Kumandanlığının elinde hiçbir kati delil mev
cut değildir. Bu bakımdan bu konuda yayınla
nan gazete haberlerinin gerçeği aksettirdiği 
şüphelidir. 

Birleşmiş Milletler Kumandanlığınca zama
nında Askerî Mütareke- Komisyonundaki Ku
zey Kore temsilcilerine tevdi edilen kayıplar 
listesinde yer alan Türk subay ve erlerinin isim 
ve rütbeleri ve dolayısıyle Türkiye'deki adres
leri -.Genelkurmay Başkanlığımaz ve Millî -Sa
vunma Bakanlığımızda bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

Halûk Bavulken 
Dışişleri Bakanı 

14. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, İz
mir - Yeşilyurt Belediye Başkanının sabıkalı ol
duğu haberinin doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakam Fehmi Alpaslan'ın 
yazılı cevabı (7/1142) 

27 . 11 . 1972 O : 1 

7 Haziran 1972 
Millet Meclisi Başkandı gına 

Aşağıdaki soru önergemin, Adalet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandıı-dnıasını 
.müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

İzmir Mülletvekili 
Kemal Önder 

İzmir'de yayınlanan «Demokrat İzmir» ga
zetesi 17 Mayıs tarihli sayısında, İzmir'in Ye-
şelyurt Belediye Başkanı Şükrü Karaduman'ın 
1943 yılında Konya Ağır Ceza Mahkemesince 
«Zimmet» suçundan bir yıl 15 ay hapse mah
kûm edilmiş olmasına rağmen, sahte belge ile 
seçime girerek A. P.'den Belediye Başkanı se
çildiğini, 9 yıldan beri bu görevde bulunduğu
nu bildirmiştir. 

Gazete ayrıca ilki belgenin fotokopilerini de 
yayınlayıp, Şükrü Karaduman'ın 13 . 4 . 1968 
tarihli dilekçesine. 17 . 4 . 1968 tarih ve 816:1 
sayılı yazısı ile «Sahıkalıidııı» cevabını veren 
Adalet Bakanlığı adli Sioil Bürosunun, on gün 
sonra 27 . 4 . 1968 tarih ve 9120 sayılı yazısı ile 
Şükrü Karaduman'ın «Sabıka kaydına rastlan
madığını» bildirdiğini açıklamıştır. 

Yayını ihbar kabul ederek harekete geçen 
İzmir Valiliği, Kjonya Cumhuriyet Savcılığın
dan ve Adalet Bakanlığı Adlî Sicil Bürosun
dan bilgi istemiştir. Bu arada A. P.Mi Belediye 
Başkanı Demokrat İzmir Gazetesine anahkcıme 
kanaiıyle tekzipler göndemilistir. 

Konya Cumhuriyet Savcılığı, İzmir Valili
ğine verdiği 31 . 5 . 1972 tarih ve S-2-3874 sa
yılı cevapta, Şükrü Karadnıman'un tahsildarlık 
yaparken zimmetine para geçirmekten 16.34943' 
tc tutuklandığım, 20 Nisan 1943'te Konya Ağır 
Ceza Mahkemesinin 1943/148 ve 1943/86 sayı
lı Kanarı ile bir yıl 15 ay hapse mahkûm edile
rek 3 Temmuz 1943'de infaza geçildiğini. Şük
rü Karaduman'ın bu ^mahkûmiyetinin ertelen-
mediğiinâ bildii'ınışlitir. 

1. Şükrü İvaraduman'ın haksız ve usulsüz 
lölan-ak İzmir'in Yeşilyurt Belediye Başkanlı
ğına seçilmesini sağlayan belge Adalet Bakan
lığı Adlî Sicil Bürosu tarafından nasıl veril
miştir, sorumlular kümlerdir"? 

2. İzmir Valiliğinin yazısına kon ya C. Sav
cılığı gerekli cevalbı verirken, Adlî Sicil Büro
su nasıl bir cevap vermiştir? 
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,']. Kamu oyuna intikal eden bu olayla, il -
gili kovuşturma, hangi safhadadır? Kanun hâ
kimiyetinim tesisti/ ve hulku'k devletli otona bakı
cın nidan idarenin itibarım sarsıcı nıahiyettelki bu 
olayın açıklık kazanması için neler yapdnıış-
t ı r l 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 

Oeza İş. Genel Müdürlüğü. 
Sayı : 01969 

Konu : İzmir Milletvekilli 
Kemal Önderin yazılı soru 
önergesinin, cevaplandırıldı-
ğı Hk. 

Millet Meclisi Başkanılıiğma 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunilar Müdür
lüğü ifadeli 14.6.1972 gün ve 7/1142-5969/45069 
sayılı yazılarına. 

İlıtilasen zimmet suçundan hükümlülüğü. 
bulunan İzmir illi Yeşilyurt bucağı Belediye 
Başlkana Şükrü Karaduıuan'ın sabıka durumu 
ve kendisine, sabıkası olmadığı hakkımda beli
ğe veren sorumlular hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına dai!r, İzmir Mlilletvelkili Sayım Kemal 
Önder tarafından Bakanlığımnzia yöneltilmiş bu
lunan yazılı soru öüergesıinin cevabı aşağıda 
arz olunmuştur. 

1. Aslen Seydişehir nüfusuna kayıtlı olup, 
bilâhare tzmıir Eşref paşa nüfusuna intikal eden. 
ve 1963 ve 1.9(58 yıllarında, yapılan belediye »se
çimlerinde, Yeşilyurt 'bucağı Belediye Başkan
lığına seçilen Şükrü Karaduıman'ın ilıtiDâsen 
zimmet suçundan Konya Ağır Ceza Mahkeme
since verilmiş ve infaz edilmiş malikinniyeti bu-
innduğu ve bu durumu 307 sayılı Kanunla mu
addel 1580 sayılı Kanunun 24 ncü maddesii ge
reğince ıbelediye başkanı seçil misine engeli teş
kil ettiği halde, sabıikasız bulunduğuna dair 
Adlî Sicilce verilen kayıt üzerine belediye baş
kanı olmasının sağlandığı hakkında, İzîmirdc 
yayınlanan Demokrat lamın- Gazetesinıin 3 Ma
yıs, 4 Mayıs Ve 17 Mayıs .1972 tarihli nüshala-
ıki'nnda vâki neşriyat üzenine, keyfiyet İzmir 
Valiliği ve Cnmihuıtiyet Savcılığınca ihbar te
lâkki olunarak, idarî ve,adlî yönlerden gerefc-
1 i ine eletme ve soruşturmaya başlandığı ve Ba
kanlıkça da olay üzerinde eheınmtyetle duru-

27 . 11 .1972 0 : 1 

(liaraik, daha sioru önergesinin verilınesıinden ön
ce yapılan işlenilenin tetkikine tevessül olun-
duğu, 

!2. Ahmiet oğlu 1322 doğumlu Şükrü Ka
raduıuan'ın, Konya Ağır Ceza Mahlke m esimin 
2ü . 4 . 1943 tarihli ve 1943/148 - 86 saydı ilâ
mı ile zimımet ve iıhtilâsen ziiıiumet sue'l arından 
T. Ü. K. nun 203, 59, 202, 80, 70 ve 75 nci 
maddeleri geneğilnee neticeden 1 sene 15 ay 
ağıı- hapis ve 3 sene 2 ay mem;uniyetten mah-
<rumiyet cezaları ii'e maiı!küm;iyetıine, 684 lira 
55 kuruşun kendisine ödettim İm esine karar ve
rilip, ınezkûr hükmün 15 . 3 . 1943 ve 8.6.1945 
tarihleri arasında infaz edilmiş bulunduğu, 

3. Bakanlıktaki Merkezî Adili Sicil Teşki
lâtı, 6 . 9 . 1944 gün ve 4664 saydı Adlî Sicil. 
Kanununun yürürlüğe girdiği 12 . 9 . 1944 ta
rihinden sonra kııırulnruş builuntması sebebiyle, 
yukarda işaret edilen mahkûmiyetten dolayı si
cil varakasının tesis edildiği, bu defa Konya 
Onmihurilyet Savcılığının 13 . 6 . 1972 gün ve 
1972/4223 sayılı tezlkeresli ilişiğinde celbolu-
ınan. ilânı örneği üzerine, keyfiyetin sieıill va-
ralkasına işlenmiş bulunduğu, 

4. Yukarda, aeılkkınıd'iğı üzere, adı geçe
ne ait söz konusu mahkûmiyetin, soruluma ta
rihinde sicil varakasında mevcut bulunmiama-
sı sebebiyle 27 . 4 . 1968 taıtihlıi Adlî Sdıcdl bel
gesinde bu mahkûmiyet kaydının bildiiridme-
tniş bulunduğu, ancak fotokopisi incelenen ve 
adlî siiclil.ee veriilmiş olan ıbu belgeye, cari ve 
mûtat bilgi verine dışında «Ve hiçibıir sabıka 
kaydı yoktur» şeklinde, ilâve bir ibarenin ek
lenmiş bulunduğu, 

5. 1965 tarihinde basılan adlî sicil bülten
lerinde 227782 numaralı haberde, Ahınetoğlu 
Tayyilbe'den ollma, 3 . 6 . 1332 doğumlu Şükrü 
Karadunıan hakkında İzmir mahkemesinin 
23 . 12 . 1963 tariiih ve 462/643 sayılı ilâmı ile, 
İcra. İflâs Kanun unun 340 nci maddimi gere
ğince verilip, 16 . 1 . 1964 taıfthihd'e kesinle
şen 5 gün hafif hapis cezasına ait tek bilgi
nin, adı geçene alit .sicili varakasında Merke
zî Adlî Sieiilee dereedilip, halen bu haberin 
de mevcut bulunduğu, 

6. Öte yandan, Merkezî Adlî Sicilden sa
bıkası. sorulan bir ldınijsenin, adlî sicil kayıtla
rında sabikası bulunduğu talkdirdfeı Adlî Si
cil Kanunun 21 nci 'maddesi geregftrıce, o şalı-

http://siiclil.ee
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sa ait si0^ varaka s m d ak i son haber numara -
sı Mldliıliiere'k cevap verilmekte ve mahallin
ce de, .'bükliriilen İm lıaıber numarasiına göre, 
bültenterden muhteviyat çıkarılarak istekte 
ıbıılunan mercie bilgi veıilmektediır. Hal böy
le ve kanunî uygulama bu iken. ve yukarda 
açıklandığı üzere Şükrü Kara duman'm mezkûr 
sabıka kaydı o tarihte Merkezî Ardılı biçtikle ve 
bültenlerde mevcut (Klimasına rağmen, önerge
de de bahis konusu edilen 17 . 4 . 1968 tarihli 
belge ile, adı geçenin söz konusu mahkûmiye
tinin muhteviyat olarak doğrudan doğruya 
çıikarıtmış olması ve bu belgede belli edilen 8168 
varide numarasınau da, -merkezî sicile ait bu
lunmaması karşısında, adlî sicile 'ait olmaması 
gereken mezkûr 17 . 4 . 1968 tarihli vesikanın 
tanzim ve veriliş sekilinin, yapılan soruştur
ma sonucuna göre adlî mercilerin kanarı ile tes
pit olunacağı, 

7. İzmir Cumihuriyet Savcılığınca yürü
tülen soruşturmada, tespit oiuna.n deliller ve 
•ele geçinilen 'mektup ve ihbar yazıları muva-
eehesihıde, Şükrü Karadumaıı'nı T. O. K. nun 
343/1 maddesinde yazılı sucu işleım şibulundu-
ğu sonucuna varda ralk, 16 . 6 . 1972 günlü id
dianame ile ve nıezfkûr madde hükmüne tevfi
kan cezalandırılması talebiyle bu yer asllüye ce
za mahkemesi îTezdinde kamu davası açılmış 
bulunduğu, 

8. Ayrıca, söz konusu belgelerin verildi
ği m,ahal bakımıiMİan îzmiir Cumhuriyet Sav
cılığınca tefrik edilen soruşturma dosyasının 
suç. yeri itibariyle, 20 . 6 . 1972 tarihli tezkere 
elcinde görevli Ankara Cuımhuıüyet Savcılığı
na gönderilmiş olduğu, adı geçen Oumhııriyet 
Savcılığınca da her yönü ile geliştiril en soruş
turma sonucuna göre kanunî gereğinih takdir 
ve ifa edileceği, 

9. Adı geçenin tespit, edilen sabıka duru
mu ve bunun belediye başkanlığına kesin ve 
'kanunî bir engel bulunması sebebiyle de, İz
mir Vîaliidği tarafından tutanağının iptali için, 
keyfiyetini 13 . 6 . 1972 gün ve 861 sayılı yazı 
ile Yüksek iSeçim Kurulu Başkanlığına intikal 
ettirillsmiş bulunduğu, 

ilgili kayıtllarıın incelenmesi ve İzmir Vali
liği ile Cumıhuriyet Savcılığının bilıdfnimleıin-
den anlaşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin ve her yönü ile adilî mercilere ve 
bağımsız yargı organlarına intikal etmiş bu

lunan olayın, tespit edilecek sonucuna göre 
kanunun öngördüğü işlemlerin derhal yerine 
getirileceğinin, önerge sahibine bildirilmesine 
del Ti 1 et buyurulüm'asunı saygılarında arz ede
rim. 

Fehmi Ailpaslan 
Adalet Bakanı 

1.5. — İstanbul Milletvekili İlhamı San car'm, 
7/3434 sayılı Kararnamenin, 1 - 4 derece memu
riyetler hakkındaki hükmünün, Dışişleri Bakan
lığı bünyesindeki memurlara uygulanmaması ne
denine dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ve
kili Başbakan Ferid Meleu'in yazdı cevedn 
(7/4143) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun "Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

12 . 6 . 1972 
İstanbul Milletvekili 

İlhamı Sancar 

•19 . 11 . 1971 tarihli Kesmî Gazetede neşre
dilen «1 - 4 derece memuriyetler» hakkındaki 
7/3434 sayılı Kararnamenin Dışişleri Bakanlı
ğına ait kısmı, bu Kararname şümulüne giren 
bâzı memurlara tatbik edilmemiş ve bu durum 
Bakanlık camiasında huzursuzluk yaratmıştır. 

Kasım 1971 tarihinden bu yana 7 aydır süre
gelen ve ilgili memurların maddî ve manevî 
mağduriyetini mueibolan bu durumun sebepleri 
nedir ve tashihi yönünde ne işlem yapılmıştır? 

T. e. 
Dışişleri Bakanlığı 10 . 7 . 1972 

PİGM/PİPD 
Konu : Sicil 100004/5705 - 82 

T. C. Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 6 . 1972 tarih ve 7/1143-5993/45273 

sayılı yakıları. 
1 - 4 ncü derece memuriyetler hakkındaki 

13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname
nin, Bakanlığıma ait kısmının tatbikatıyle ilgili 
olarak İstanbul Milletvekili Jlhami Sancar ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı, 
iki nüsha olarak ilişikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Dışişleri Bakan V 

— 229 



M. Meclisi B : 10 

19 . 11 . 1971 tarihli «Resmî Gazete» de neş
redilen «1 - 4 neü derece memuriyetler» hak
kındaki 7/3434 sayılı Kararnamenin Dışişleri 
Bakanlığına ait kısmının tatbikatıyle ilgili 
olarak İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear tara
fından" verilen yazdı soru önergesinin cevabıdır 

«1 - 4 neü derece memuriyetler» hakkındaki, 
13 . 1 1 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararna
menin Bakanlığına ait kısmının tashih edilmesi 
iein, 1972 Şubat ayından bu yana, Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığı ne/dinde gerekli teşebbüslerde bulu
nulmuş ve bu konudaki tâdil, tekliflerimiz 
12 . 4 . 1972 tarihinde anılan kurumlara intikal 
ettirilmiş olup mezkûr makamların alacakları 
kararlara intizar edilmektedir. 

Ferid Melen 
Dışişleri Bakan V. 

16. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
Yu-nmmtan'da yaşayan Türklerin hasbi altında 
bulunul) bulunmaddclarına dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Vekili Başbakan Ferid At el en'in 
yazdı eevaln (7/1145) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Hariciye Baka
nı tarafından yazılı olarak, cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

10 . 6 . 1972 
Suna Tural 

Ankara Milletvekili 

Yunanistan'da Lozan Andlaşmasnıa göre 
topluluklarını devam ettiren Türk vatandaşla-
mız okuldan millî eğitimden folklorundan dilin
den evinden ve insan haklarından mahrum edil
mekte vatansız toplum haline getirilmek için 
açıkça, elan entrikaları çevrilmektedir.,. Malım 
ve gayrım en küllerini bir soydaşına satmak ve 
devretmek haklarından malınım edilen Türkle
rin vakıf malları da istimlâk bahanesiyle yıkıl
makta milis kuvvetlerinin gayriinsanî baskıla
rı yi e Türklükleri ve onların örf ve âdetleri si
linmektedir. Şaşkın halde kimsesiz ve sahipsiz 
bir halde kendi kaderine terk edilen ve azınlık 
hakları ihlâl edilen Türklerin son olarak da 
meraları ellerinden alınmış tek yaşama olanağı 
hayvan yetiştirmek imkânları da yok edilmiştir. 
.Bu bakımdan .-

27 . 11 . 1972 O : 1 

I 1. Lozan Andlaşmasma itibar etmeyen key
fî icraatlarına devam eden Yunan Hükümetinin 
soydaşlarımıza öteden beri yapageldikleri bu 
kanunsuz icraatlarına karşı Hükümet ne düşün
mektedir: 

2. Eldeki andlaşmayı mer'i Devletler Umum 
Hukukunu ve İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesini tanımayan, bunları küstahça çiğneyen 
Yunan Hükümetinin Avrupa Konseyine ve Bir
leşmiş Milletlere bu tutum ve davranışları ne 
zaman getirilecektir? 

3. Soydaşlarımızın kurtarılması- için İstan
bul'da İzmir'de ve benzer yerde, ekonomimizi 
sömüren Rum asıllı toplum ile Batı Trakya 
Türklerinin mecburî mübadeleye tabi tutulma
sında millî menfaatlerimizin olduğu düşünül-

1 inekte midir? 
4. Soydaşlarımıza baskı yapıldığı her türlü 

hakları alındığı bir sırada bâzı belediye başkan
larının kişisel seyahat çıkarlarını temin için 
yunanlı belediye başkanlarını yurdumuza davet 
(Minesinin mânası nedir-? Bunlar iein bir kayıt 
yok mudur? 

T. 0. 
Dışişleri Bakanlığı 11 . 7 . 1972 

Sİ OM (SİYD) 
Dairesi Gn. Md. : 521.717-818-83 

Konu : Ankara Milletvekili Su
na Tural'm yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 6 . 1972 tarihli ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 5987/45216/7/1145 sayılı 
yazı. 

Ankara Milletvekili Suna Tural tarafından 
verilen Yunanistan'da yaşayan Türklerin baskı 
altında bulunup bulunmadıklarına dair yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

.Dışişleri Bakan V. 

1. Bilindiği üzere, Batı Trakya'daki- Türk 
azınlığı ve İstanbul'daki Rum azınlığı Yunan ve 
Türk Hükümetlerine Lozan Andlaşması ile mev
du emanetlerdir, 

2. Lozan Andlaşmasının 37 - 45 nei madde-
I leri azınlıkların himaye edilecekleri, lisan, ırk 
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veya din tefriki yapılamayacağım, kanun naza-
..rında müsavi muamele göreceklerini, din, dil, 
vakıflar ve eğitim konularında bâzı haklara sa
hip bulunacaklarım âmirdir. 

3. Gerek Türkiye'nin gerek Yunanistan'ın 
mütekabil azınlıkları hakkında bugüne kadar 
birtakım karşılıklı şikâyetleri bulunagelmiştir. 
Bu şikâyetler Türk - Yunan siyasî ilişkilerinin 
iyiye "veya kötüye gitmesiyle müterafik olarak 
azalmakta veya artmaktadır. Kıbrıs sorununun 
bu ilişkiler üzerindeki olumsuz tesiri de bilin
mektedir. 

4. Diğer taraftan bilindiği üzere yer yüzü
nün bütün ülkeleri arasında ve hattâ sosyal 
rejimleri birbirine taban tabana zıt memleket
ler arasında bile karşılıklı temaslar, kongreler 
münasebetiyle heyetler izamı, resmî ve gayrires-
mî teşekküller arasında tertiplenen ziyaretler ve 
kültürel ve sportif temaslar devam etmektedir. 
Bu şekildeki faaliyetler siyasî ilişkilerin geliş
mesine hizmet eder nitelikte olduğundan hiçbir 
memleket bunlardan müstağni kalmak isteme
mektedir.- Memleketimiz.bakımından da bu şe
kildeki faaliyetlerin dışında kalmak millî çıkar
larımıza uygun düşmeyeceği cihetle Yunanistan 
ile Türkiye arasında mevcut sorunları karşılıklı 
anlayış içinde halletmeye çalışmak gayreti için
deyiz. 

Batı Trakya Türk azınlığı konusunda da 
Türkiye, bu düşüncelerden, müşterek menfaat
lerden ve ittifak bağlarından hareketle, geliş
meleri hassasiyetle izlemiş, Yunanistan Hükü
meti nezdinde gerekli uyarına ve siyasî teşeb
büslerde bulunmuş ve bulunmaktadır. Bu ara
da menfaatlerimizin zorunlu kıldığı tedbirler de 
tabiatıyle alınacaktır. 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Kıbrıs sorunu ile bu konuda Amerika Birleşik 
Devlelterinin oyalayıcı politikasına dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakan Vekili Başbakan Fe-
rid Melen ile Millî Savunma Bakanı Mehmet 
îzmen'in yazılı cevapları (7/1146) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Hariciye Baka

nı ve Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından 
yapılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

10 . 6 . 1972 
iSiınop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Son zamanlarda NATO'ya bağlı devletler
den hiç birine yapılmayan, yardım ve işbirliği 
ile Amerika Birleşik Devletleri Fransızlarla bir
likte Yunanistan'da uçak sanayii kurmaya te
şebbüs ettikleri ve kurulacak uçak sanayiinde 
her çeşit Yunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvet
leri için füzeler imal edeceği böylece de Türk -
Yunan arasındaki askeri dengenin ülkemiz 
aleyhine bozulacağı hattâ Amerikan Hükümeti
nin Dış askerî satış Kanunu çerçevesi içinde 
Yunanistan'a milyonlarca doları bulan yardım 
projelerini hazırladığı basınımızda yer almış
tır. Bu gerçekler bilinmekte idi. Askerî nite
lik taşıyan bu sanayi kuruluşun maksadı Ege 
bölgesindeki askerî dengeyi bozmak ve Kıbrıs 
sorununu Elenler lehine çevirmektir. Amerika 
iki müttefiki arasındaki dengeyi bozacak şekil
de Yunaınistan'a sahip çıkması Amerikalıların 
gerçek yüzünü bilinen niyetini ve devletler ara
sındaki takibettiği gayrisamimî çıkarcı ve dinî 
politikasının bir neticesidir. Bu yönden: 

1. Amerika'nın Fransızlarla işbirliği yapa
rak Yunanistan'da en büyük harp sanayii nite
liği taşıyan uçak fabrikasının kurulması için 
harekete geçmesi karşısında NATO'nun en kül
fetli görevini yerine getiren ve bu yüzden ya
rım milyon Ordu besleyen Türkiye'nin durumu 
ne olacaktır? 

2. ' Yunanistan'a üstün ve ileri savaş sana
yii kurdurarak ve onlara Fantome uçakları ve
rerek özellikle hava üstünlüğünü Atina'ya kay
dıran bu yolda Kıbrıs'ın er geç Enosis emelle
rine kavuşturulmasını hedef alan Amerika Bir
leşik Devletlerinin durumu NATO nezdinde ele 
alınacak mıdır? Bu tutum karşısında idareci
lerimiz hâlâ oyalayıcı ve avutucu Yunan ve 
Amerikan politikasının yolunda yürüyecekler 
midir? Yoksa uyanık gerçekleri görerek Kıb
rıs'ın taksim esasına dayalı meselesi ciddî olarak 
halledilecek midir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 20 . 9 . 1972 

Kanun : 558/1-72 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 6 . 1972 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğünün 5988/45217-7-1146 
sayılı yazısı. 

Kıbrıs sorunu ile bu konuda Amerika Bir
leşik Devletlerinin izlediği politikaya ilişkin 
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Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar tarafından ve
rilen yiazıiı somı önergesi hakkındaki Bakanlığı
mı z görüşü aşağıdaki şekilde saptanmıştır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

VARŞOVA Faktı tehdidine karşı NATO Si
vil ve Askerî otoriteleri başta kanat ülkeler ol
mak üzere tüm NATO ülkeleri Silâhlı Kuvvet
lerinin güçlendirilmesine ve modernleştirilme-
ısine kaıtî zorunluluk duymakta, bu nedenle 
yoğun bri çalışma sürdürmektedirler. Yuna
nistan Silâhlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ça
lışmalarının diğer NATO ülkeleri tarafından 
bu çerçevede kabul olunarak destek göreceği 
olağandır. Bu sebeple NATO içerisinde ve bil
hassa askerî yoklan bir karşı teşebbüse imkân 
görülememektedir. 

Bu itibarla Amerika'nın Yunanistan'a karşı 
olan tutumu yukarda belirtilen sebeplerden do
layı NATO içinde de allima'kda mümkün değildir. 
Esasen Türk Silâhlı Kuvvetleri Yunanistan da
hil her türlü tehdide karşı gerekli tedbirleri al
makta, güçlenme ve modernleşme çalışmalarına 
hızla devam etmektedir. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 10 . 7 . 1972 

Sigm (iSiyd) Dairesi Gn. M. 
740.151/81 

Konu : Soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik 14 Haziran 1972 ta
rih ve 5988/45217/7/1146 sayılı yazıları. 

Kıbrıs sorunu ve bu konuda Amerika Bir
leşik Devletlerimin uyguladığı politika ile ilgi
li alarak Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgü
zar tarafından verilmiş olan yazılı soru öner
gesi hakkındaki Bakanlığımız mütalâası ilişik
te takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Dışişleri Bakanı V. 
Her ülke askerî gücünü ve kuvvetlerini her 

türlü imkândan yararlanarak artırmak, mo
dernleştirmek ister. Bunu, her devletin meş
ru hakkı ve görevi olarak görmemeye imkân 
yoktur. 

Yunanistan'ın askerî sanayii kurma yolunda 
giriştiği teşebbüs de çok büyük ölçüde, bu ül

kenin malî imkânlarına, öz kaynaklarına dayan
maktadır. Bilindiği gibi, Yunanistan, özellik
le son yıllarda iktisadî kalkınma çabalarında 
önemli ilerlemeler kaydetmiş, yurt içi malî im
kânlarını ve döviz rezervlerini büyük nispette 
arttırmıştır. Diğer taraftan sanayileşmiş ülke
lerdeki harp sanayii dahî büyük ölçüde, ticarî 
amaçlarla, yani kâr sağlama gayesiyle faaliyet 
göstermektedir. Askerî araç, gereç ve malze
me imal eden firmalar, ancak, bâzı hallerde 
hükümetlerinin siyasî kontroluna tâbi olarak, 
bedelini ödeyebilen ülkelere bu araç, gereç ve 
malzemeyi veya bunların yabancı bir memleket
te imal edilebilmesi için gerekli bilgi ve hiz
meti, her hangi bir maldan farksız şekilde sa
tabilmektedir. Bu durumda gerekli döviz ve 
malî kaynaklara sahip her ülkenin, gelişmiş 
'endüstriye sahip diğer ülkelerden birçok askerî 
araç, gereç ve malzeme veya bunları kendi ül
kesinde imal etmek üzere yabancıların bilgi ve 
hizmetini satmalması olağan hale gelmiştir. Baş
ka bir deyişle,. bu konuda bir inhisarcılık 
mevzubahis değildir. Yunanistan'ın yabancı 
şirketlerin yardımıyla giriştiği teşebbüsleri bir 
başka ülkenin de aynen gerçekleştirmesi müm
kündür. Bu nedenle giriştiği teşebbüste Yu
nanistan'a yardımcı olacak hususî yabancı şir
ketlerin bağlı bulundukları devletlere, Türki
ye'ye zarar vermek, bize karşı Yunanistan'ı 
desteklemek şeklinde bir niyet atfetmek doğru 
olmaz. Tabiatıyle, Yunaniistan'm savaş sana
yii kurması, bava kuvvetlerini mütekâmil 
uçaklarla takviye etmesi, iki ülke arasında mev
cut askerî dengenin aleyhimize bozulması sonu
cunu verebilir. Böyle bir sonucun ortaya çık
maması için gerekli görülen hareketi ihtiyar et
mek ise bize tereddübeden bir millî görev ol
maktadır ki ilgili kuruluşlarımızca bu konuya 
gereken önem verilmektedir. 

18. — Manisa Milletvekili Erluğrul Akça'nın, 
Yeşilhisar ve Yağcılı köyleri arasında dolaşmak
ta olan bir katilin yakalanmaması nedenine dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakam Ferit Kubat ile 
Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevap
lan (7/İ1İ7) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

• Aşağıdaki soruların İçişleri ve Adalet Ba
kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
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masını saygı ile arz ve istirham ederim. 
Saygılarımla. 

Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

27 . 1.0 . 1971 günü Savaştepe kazası Yeşil
hisar köyünden Mehmet oğlu Halil Çınar So-
ma'nm Yağeılı köyünden Mehmet Kuli'yi öldür
müştür. Bugüne kadar katil elini kolunu salla
yarak gezmektedir. 

Yağeılı köyünde iki yeni belediye olmuştur. 
Jandarma Teşkilâtı birisi daimî hasta olan üç 
kişilik bir ekiptir. 

Katil Soma'nın Yağeılı köyünde görülünce 
Kütahya Vilâyeti Savaştepe kazası -hudutlarını 
geçerek kurtulmakta ve etrafta alenen gezmekte 
ve T. O. Hükümetinin asayiş kuvvetlerinin var
lığı dahi o yerlerde inkar eder durumunu muha
fazada devam etmektedir. 

1. Savaştepe Savcısı ve Jandarma Teşkilâtı
nın mezkûr olay hakkında şimdiye kadar İçiş
leri ve Adalet Bakanlıklarına ne gibi malûmat 
verdikleri! 

2. Hadiseyi bendenizin sualimden sonra her 
iki bakanlığın hangi yönden ele alacaklarını? 

3. Kütahya - Manisa hudut köyleri olan Ye
şilhisar ve Yağeılı arasında Jandarma Teşkilâ-
tının «Bizim mıntıkadan çıktı öteye geçemeyiz» 
yolunda âdeta Türkiye'den Suriye'ye kaçar 'gi
bi hareket eden katilin bu sebepler yüzünden 
ortalarda dolaştığının bilinip bilinmediği? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel 

Komutanlığı 
1STH : 7503-12-72/Em. ve Asyş. Ş. 1. Ks. 

15• . 8 . 1972 
Konu : Manisa Milletvekili Ertuğ
rul Akça'nın yazılı soru önergesinin 
cevabı. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : ta.) Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 26 Haziran 1972 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/1147-6005/45322 sa
yılı yazısı. 

b) Manisa Valiliğinin 28 Ekiım 1971 gün ve 
11 J. Al. K. lığı Asyş. §. 0623. 22-43-71/6633-1695 
sayılı mesajı. 
• e) içişleri Bakanlığı J. Gn. K. lığının katil 
firari Halil Çınar'ın yakalanmasına dair 28 

Ekim 1971 gün ve Isth. 0622.2-314-72/Em. ve 
Asyş. Ş. 1. Ks. sayılı emri. (Balıikesir ve Mani
sa Valiliklerine) 

d) İçişleri Bakanlığı J. Gn. K. lığının katil 
Halil Çınar'ın aralıksız takip edilerek yakalan
masına dair 15 Aralık 1971 gün ve Isth. 0622.2-
1092-71/Em. ve Asyş. Ş. 1. Ks. sayılı emri. (Ma
nisa Valiliğine) 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın; 27 
Ekim 1971 günü Soma ilçesi Yağeılı köyünden 
Mehmet Kuli'yi bir münakaşa neticesinde öldür
dükten sonra firar eden Savaştepe ilçesi Yeşil
hisar köyünden katil Halil Çınar'ın; 

a) Soma ve Savaştepe ilçesinde alenen gez
mekte olmasına rağmen asayiş kuvvetlerinin ye
tersiz olduğu, 

b) Savaştepe J. Teşkilâtının mezkûr olay 
hakkında şimdiye kadar İçişleri Bakanlığına ne 
gibi bilgi verdiği, 

e) Bakanlıkça olayın ne şekilde ele alın
dığı, 

d) Balıkesir ve Manisa J. Teşkilâtının, mın
tıka gözetmeleri sebebi yüzünden 'katilin orta
larda 'dolaştığının bilinip bilinmediği, hususla
rını kapsayan yazılı önergesinin cevabıdır. 

1. Manisa Valiliğinden alınan ilgi (b) me
sajda, 27 Ekim. 1971 günü saat 17,30 sıraların
da Soma İlçesi Yağeılı köyünden Mehmet Ku-
li'nin, münakaşa sonunda Savaştepe ilçesi Ye
şilhisar köyünden Halil Çınar tarafından ta
banca ile Öldürüldükten sonra firar ettiği bildi
rilmiştir. 

2. Manisa İl Valiliğinden alman bu öldür
me olayına ait vukuat raporu üzerine Manisa ve 
Balıkesir valiliklerine suçlunun takip ve en kı
sa zamanda yakalanarak adalete teslimi husu
sunda 28 Ekim 1971 günü mesajla gerekli tali
mat verilmiş ve 15 Aralık 1971 günü de takip 
hareketinin aralıksız devam ettirilmesi ve suç
lunun biran evvel yakalanması emredilmiştir. 

3. Takip hareketi bölge •gözetilmeksizin 
Soma ve Savaştepe ilçe J. Birlik K. lıkl-arınca 
koordineli olarak yürütülmilş ve suçlu Halil 
Çınar 25 Haziran 1972 günü Yeşilhisar köyü ci
varında orman içinde çay içerken sıkıştırılmış 
ateş ederek kaçmaya çalıştığı sırada karşılıklı 
müsademede sağ ayağından yaralı olarak ele ge
çirilmiş ve suç yeri itibariyle Soma İlçe J. Bir
lik K. nı ve adliyesine teslim edilerek tutuklan
mıştır. 
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İSTH : 7503-12-72/Em. ye Asyş. Ş. 1. Ks. 

KONU : Manisa Milletvekili Ertuğ-
rul Akça'nın yazılı soru öner «-esinin 

".. <'3vabı. 

4. Olay zamanında Manisa Valiliğince Ba
kanlığa mesajla bildirilmiş ve Bakanlıkça da 
ilgili valiliklere suçlunun takip ve yakalanması 
için gerekli talimat verilmiştir. 

Takip sırasında, Balıkesir ve Manisa J. Teş
kilâtı bölge tefrik etmeksizin koordineli, bir şe-
(krkle çalışmıştır. Haber alma ve arama faaliyet
lerine her iki il jandarmasmca olay gününden 
suçlunun elde edilmesine kadar aralıksız olarak 
devam edilmiş ve bu suretle gerekli hassasiyet 
'gösterilmiştir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. O. Müdürlüğü 
Sayı: 35461 1 0 . 8 . 1972 

Konu : Manisa Milletvekili Brtuğ-
rul Akça'nın soru önergesinin ee-
vaplandırıldığı hik. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 26 . 6 . 1972 gün ve 7/1147 - 6005 
/45322 sayılı yazılarına: 
Adam öldürmekten sanık ve gıyabî tutuklu 

Halil Çınar'ın yakalanamaması nedenine 'dair, 
Manisa Milletvekili Sayın Ertuğrul Akça tara
fından İçişleri Bakanlığına ve Bakanlığımıza 
yöneltilmiş bulunan yazılı soru önergesinin Ba
kanlığımıza taallûk eden kısımları hakkında ge
rekli bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

Savaştepe ilçesinin Yeşilhisar köyünden 
Mehmetoğlu Halil Çınar'ın 27 . 10 . 1971 tari
hinde, Soma ilçesinin Yağcılı köyünden. Meh
met Kuli'yi tabanca ile öldürüp, olayı müteakip 
firar ettiği, derhal ;mahallî C. Savcılığınca ge
rekli soruşturmaya tevessül olunarak, , zahıtaca 
da sanığın yakalanması için takibe -geçildiği, ge
rek olayı müteakip ve gerekse ikmal edilen so
ruşturma sonunda, 13 . 11 . 1971 tarihinde Bo-

ma Sulh Ceza Hnkimliğinçe gıyaben, tevkifine 
karar verilen sanığın devamlı takip ve araştır
malara rağmen, her an yer değiştirmesi sebe
biyle yakalanmasının mümkün olmadığı, geçen 
zaman zarfında Soma, İvrindi, Kınık, Bergama, 
Sayaştepe ve Balıkesir (merkez ve köylerinde bu 
yer zabıtaları ile işbirliği yapılarak aramalara 
ve müşterek ve münferit müfrezelerle takibine 
devam olunduğu, bunun sonucu olarak da, daha 
sora Önergesinin intikalinden önce, 25 Haziran 
1972 günü saat 20,00 sıralarında sanığın, Savaş
tepe ve Soma Jandarma Birlik Komutanlarının 
sevk ve idaresindeki 13 kişilik müfreze ile sa
rılıp yapılan müsademe neticesinde, bacağından 
yaralanarak ele geçirildiği, 26 . 6 . 1972 tari
hinde gıyabî tevkifin vicahiye çevrilip, kendisi
nin cezaevine alındığı ve hakkında 27 . 6 . 1972 
gün ve 228/13 saydı talepname ile 'de Sorgu Hâ
kimliği nezdinde adam öldürmek ve 6136 sayılı 
Kanuna muhalefet suçlarından ikamu davasının 
açılmış bulunduğu, ilgili Cumhuriyet Savcılıkla
rının bildiriminden anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

19. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, me
murların Personel Kanunu uygulamasından do
ğan 9 aylık maa§ farklarına dair soru önergesi 
ve MctUye Bakanı Ziyu Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı(7/1148) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
14 . 6.1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Memurların Personel Kanunu uygulamasın
dan doğan ve kanunî hakları olan birikmiş do
kuz aylık maaş farkları toplam olarak ne mik
tar para tutmaktadır ? 

Bugüne kadar bu konu hesaplanmış mıdır? 
Hesaplanmamış ise bu miktar nedir? 
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• T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

BÜMKO : 111121 -16-19251 
Konu : Devlet Memurlarının dokuz 
aylık maaş farklarının toplamı hk. 

1 7 . 7 . 1 9 7 2 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 6 . 1972 
tarihli ve 6012/45380-7/1148 sayılı yazısı. 

İlgideki yazılarına ekli olarak gönderilen, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 14 . 6 . 1972 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
belirtilmiştir : 

Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelerde 
çalışmakta olan personelin Devlet Memurları 
Kanunundan mütevellit ve 1 . 3 .1970 - 30.11.1970 
devresine ait 9 aylık maaş farklarının malî por
tesinin 5 milyar lira eivarmda bulunduğu uç
sa nlanmıştır. 

Arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakam 

, 20, — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
hububat fiyatlarının 1970 ahin dönemi seviyesin
de dondurulma nedenine d (tir soru önergesi ve 
Başbakan adına Ticaret Bakam Naim: Talû'nun 
yazılı cevabı (7/1149) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

AşağıdaM sorulanımın yazılı olarak Sayın 
Bambaşkan tarafından cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

(Konya Milletvekili 
Faruk Sükan 

1972 alım devresi hububat fiyatlarının, 1970 
yılında tespit edilen seviyede tutulması ve özel
likle buğday fiyatlarına bu yıl zam yapılmama
sı, milyonlarca çiftçiyi ve köylüyü kırıklığa, 
ümitsizliğe ve güc durumlara sürüklemıâştir. 

1970 devalüasyon karar ve uygulamasından 
sonra paımulk, tütün, üzüm, incir ve findik gibi 
ürünlerde, Tüılk parasının.değer ditşürülımesi 
nispeti gözönünde tutularalk fiyat artış ve ayar-
lamıası yapıldığı halde hububat fiyatları 1970 

• devalüasyonundan- önce, keyfiliklerle dolu bir 
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eikonoma. anlayışı ite tespit edilerek uygulama
ya konulmuştur. 

1970 yılımdan bugüne kadar çitfçinin satHial-
dığı ihtiyaç inalları, akaryakıt, traktör, biçerdö
ver, tarım âletleri, yedelk parça, çekim hayva
nı, sunî gübre, mücadele ilaçlan, tohumluk ve 
işçilik fiyatlarında, geeaniş yıllara göre büyük 
«artışlar olmuştur. 

İ970'ıten bu yana, hükümetlerce alman eko
nomik ve malî kararlar, ekonomik ve sosyal 
bünyemizde geniş ölçüde tahribat yapılıştır. 

EşiMzlilk, halksızlıtk ve adalettsizliiklerle dolu 
ve herkesi huzursuz bırakan perssonel kanunu 
uygulaması ile her yıl ağırlıaştınlan vergi ka
nunları ve zaım kalkarları vatandaşianınızm sır
tına oekeımıeyeeekleri yükleri yüklediği gibi ar
tan hayat pahalılığı ve seçim silkintisi da çekil
mez bir hal almaştır. 

Hububat üretim maliyctuıin yükselmesine 
sebebolan bu kadar önemli unsurlar ortada 
iken : 

1. — Hububat fiyatlarının 1970 alım dömeani 
seviyesinde dondurulması-, hangi, ekonomik ve 
-malî sebeplere dayandırılmaktadır? . • 

2. — Hububat fiyatlarına yapılacak muay
yen ölçüdeki ilâvenin; fiyat artışı ve istikrar
sızlığı yaratacağı enflasyonisît gidişi hızlandıra
cağı ve malî dengeyi bozacağı yolundaki görüş
lerin, ilmî ve malî gerçekler yönünden izahı na
sıl yapılmaktadır? 

3. — Memleketimizdeki fiyat artışları ile fi-
ya isıtilkımrsızlığmm ve enflasyonıist gidişin ger
çek sebebini, uygulanmakta olan malî politika-
datld tutarsızlık ve hatalarda aramak ve ona gö
re tedbirler almak gerekirken, yalnızca milyon
larca insıanın kaderdim bağladığı tarım ürünle
ri fiyatlarında araımak, insafsızla ve haksızlık 
değil midir? 

4. — Hububait alımının 1970 fiyatları ile ya
pılacağının kararı, tok tür ürün ile rızkını te
min eıtmelk zorunda bulunan milyonlarca insa
nın kendi Devleti tarafından üvey evlât muasme-
lesine tabi tutulduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

Sosyal adaletsizliklerin ve ' haksızlıkların, 
Devletlimizi yıkmaya kasteden hainler tarafın
dan ustaca kullanıldığı \k isıtâsım-ar edildiği bir 
ortamda, bu durumu «Sosyal refah» ve «sos
yal hukuk» Devleti anlayışı ile bağdaştırmak ve 
izah etıroek mümkün müdür ? 
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5. — Hükümet, edfteiııwzin ve köylümimin 
çeşitli sebeplerle pahalıya mal ettiği ÜFÜnlecrd-
ndn maliyetini düşürücü hangi tedbİrlert düşün
mektedir? 

6. — Ziraî istihsa,U artımnak,'köylü ve çdftçi-
ımdzin malını değeriendiraıek konusunda, uzun 
vadeli kredi ve destekleme politikası ve sistem
lerinde ne gibi ıslahat tedbirleri düşünülnıektte-
dlr? 

T. e. 
Ticaret Balkanlığı 27 . 7 . 1972 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. ' 
Dosya. No. : XII 

• G/14813 - 189845 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ligi : 26... 6 . 1972 taralı ve 7/11.49 - 6022/ 

45447 sayılı yazınız : 
Konya Milletvekili Fa ruk Saikan 'in hububat 

fiyatlarının 1970 seviyesinde dondurulması ne-
deniıiıe dıalr iSayın Başbakana yönieltıtdği ve Baş
bakanlıkça Bakanlığımız tarafından cevaplan-
dınlnıası tensiibolunarı yazılı soru önergesi in-' 
celenmiştir. 

Toprak Mahsııİleri Ofisinin buğday alını fi
yatları tespiti sırasında,çeşitli dünya ,pazarta-
rımdakd buğday fiyatlarının karine ittilıa^ı, 3491 
sayılı Kanunun gereği olduğundan, İ. G. A. ve 
Ortak Pazar ülkelerindeki buğday fiyattları ka
dar, üretici ve ihracatçı, tüketici ve ithalâtçı 
memleketler ile kendikendine yeter ülkelerde-
ki himaye fiyatları da gözönünde bulundurul
maktadır. 

1970 devalüasyonundan sonra, pamuk, tü
tün, üzüm, inoir, fındık ürünlerinde olduğu gi
bi, hububat fiyatlarında da maliyette meydana 
gelen %.18 oivarındaki artış dikkate alınarak 
bu artış aynen 1971/72 kampanya devresi hu
bubat alımı fiyatlıarma inikas ettirilmiştir. 
(D. P. T. raporu 1971 sayfa ; 8) filhakika, 
1970/1971, alim devresinde 85 Kr./JKg. olan ek
meklik yrvnuşak (Topbaş) buğday fiyatı 
1971/1972 alım devresinde 100 Kr./Kg. a çıka
rılmıştır. 

Diğer taraftan, develüasyonu nıüıteaikdp hu
bubata, ya.pılan fiyat artışlarından sonra tek
rar bir zam yapılması cihetine gidilmesi kalkın
ma plânları ve 1972 yılı prograanı fiyiat ve ta
rım, politikası yönlerinden yerinde görülanemiş-
tir. . 

Xetefclm, 1972 yılı icra programının 247 nci 
maddesi : 

«Devalüasyondan sonra oluşan fiyat ve ücret 
düzeylerinin yeniden değiştinilmaııeısine önem, 
verileeek, selekitif fiyat artınına, gerekleri, istis
nai durumlarda fiyat dışı araçlarla gerçekleş-
tiıilıneye çalışılacaiktır.» 

.Madde — 252 de ise : 
'«Taımmaal des'tdkleme iç ve dış pazarlarda 

yeterli bir talebi olan tarımsal üretimin artıma-
smıa ve gereksiz stoklar-Mi birakmemesine yol 
açacak şekilde bir esasa bağlanacaktır.» denil-
-mektedir. 

Anıabesin maddesi olan buğdaya yapılacak 
zam diğer tüketim maddelerini de etkileyecek 
ve a;rzulanımayan hızlı fiyat artışlanna yol aça
caktır. Türkiye'de buğday üretimi farklı tek
nolojilerle ve farklı nitelikteki topraklar üze
rinde yapılmakta, her teknoloji ve toprak nite
liği için kendine özgü bir üretim maliyeti bu
lunmaktadır. Ayrıca yurdumuzda işletme bü
yüklükleri de farklı nitelikler arz etmektedir. 

Memleketimizde buğday tarımında, geçerli 
olan tüm teknoloji ve toprak niteliklerini yan
sıtan bir paçal ünetlim, maliyetini izlemek münı-
kün olamamaktadır. Yalnız makineli ve oransal 
olarak üstün bir teknoloji kullanan çiftliklerin 
buğday üretim, maliyet yapısı bıılıınaibilımtekjte-
dir. Esasen maliyete en çok tesir eden unsurlar 
da girdiler- ve verinindir. Verim yurdumuzda da
ha ziyade hava koşullarına bağlı olduğundan 
değişken bir unsurdur. Bu bakımdan girdilerin 
maliyetteki etkisi mühim rol oynar. 

Buğday üiletiminde kullanılan (girdilerin) 
ara malların 1970 devalüasyonundan sonra fi
yatlarında mühim, artışlar olmuştur. 

Ancak, 1971 - 1972'de hububatta yapılan fi
yat artışından sonra girdi fiyatları incelenecek 
olursa, tohumluk hariç, yeni ve önemli artışlar 
olmadığı anlaşılır. Şöyle M : 

1. — TüıMye'ran buğday üretimi için yıllık 
tohumluk ihtiyacı yaklaşık olaıak 1 300 000 ton
dur. 

Bu ihtiyacın % 2'si Devlet Üretme ÇiftliMe-
riııce karşılanmJaikitıadıi'. Tarım Bakanlığından 
alınan sertifilkalı tohumluk fiyat endellcslerine 
göre en çok ekilen topbaş buğday fiyıaftlarmda 
takriben % 15 eivannda bir artış olmuştur. 

2. — Kararname dışında satılan kimyevî 
gübre fiyatlanııda 1970 yılma nazaran bir ar 
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tış olmuş ise de kararnameye bağlı kimyevi 
gübrenin resmî fiyatlarında 1970 - 1972 yılında 
bir artış olmadığı Tarım Bakanlığının kimyevî 
gübre perakende fiyatları endekslinden anlaşıl
maktadır. 

3. — 1970 devalüasyonu ile önemli nispette 
artırılmış buluman motorin yağı ve benzin fi
yatlarının 1971 yılı ortalaması motorun 145,69 
ıKr./Kg., benzin 143,62 Kr./Lt., 1972 yılı ilik 6 
aylık ortalaması motoırin 151,90 Kr./Kg., ben
zin 117,71 Kr./Lt. olaralk tespit edilmiştir. 

Bu durumda motorin ve benzin fiyatlarında 
cüzi bir artış kaydedilmiştir. 

4. — Memleketimizde hububat tarımı daha. 
önce de arz edildiği üzere en iptidaî şekilden 
teknolojimin en son imkânlarına kadar değiş
mekte, bir defa temin edilen vasıtaların uzun 
süre kullanılaJbilme vasıfları -da düşünülürse ta
rım alet ve mjalkineleni fiyatlarındaki 'artışların 
buğday fiyatlarının maliyetindeki rolünün çak 
>az olduğu görülmektedir. 

5. — Tarımıda çalışan işçi ücretlerinin de
ğişme durumu haikkınıda elde yeterli bilgi mev-
Gudolmamakla beraber Tarım Bakanlığından 
alınan fiyat endekslerimden işçi ücretlerinin res
mî sektörde % 7 - 10 civarında bir artış göster
diği kabul edilmektedir. 

Netice olarak; bu yıl normal bir ürün istih
sali dikkate alınırsa, bâzı faıktöıierdelki cüzi 
artışların hububat mialiyetlertne pek etkisi ol-
ıraayaeağı tezahür eder. 

Hubulbat fiyatları konjonktür yönünden in
celendiğinde : 

Meml^keMmizdıe hububat ve bilhassa ekımelk 
fiyatları, genel fiyat seviyesini önemli oleikle 
etM-lemefctedıir. Nitekim, Ankara ve İstanbul ge
çinme endekslerinin gıda maddeleri grubunda 
eskimeğin ağırlığı % 17 - 20'dir. Gıda maddeleri
nin genel endeks içimdeki ağırlıkları isle, % 64-
66 olduğuna göre, sadece ekmek fiyatlarının ge
nel endeks içindeki payı % 11 - 12'dir. 

Toptan eşya fiyatları endeksine göre, neba
tî gıda maddeleri grubunda hububatın ağırlığı 
% 62,6'dır. Hububat grubunda ise, buğdayın 
ağırlığı % 44,9 olup toptan eşya genel fiyat en-
dellcskıdeild payı % 10,2'dir. 

Bütün bu nedenler dikkate alınarak bu se
ne hubulbat fiyatlarına bir zam yapılmaması ge
nel ekonomi vte; fiyat istikran ve kalkınana plân 

ve programının öngördüğü ilkeler yönünden ge
rekli görülmüştür. 

Keyfiyet bilgileninize arz olıniüh 
Ali Kıza Uzuner 
Ticâret Bakamı 

21. —r Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
ihtilâlci gruplara dahil yabancı memleketlerdeki 
Tüfk vatandaşlarına dair soru önergesi ve Baş
bakan Ferid Helen'in yazılı cevabı (7/1150) 

17 . 6 . 1972 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Başlbalkan tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Kjonya Milletvekili 
(Faruk Sükan 

insanlığa, «mukaddes hak ve hürriyetlere» 
ve «Meşru düzene» karşı korkunç tertipler 
hazırlayan teşkilâta ve bunlara vücut veren 
ideolojiye karşı «hür demokratik» camia bir 
müşterek cephe kurmalıdır. 

İlgili :Hükümetler sıkı ve cddtlî işbirliği ya
parak 'etkili tedbirler almalıdırlar. 

Türkiye son yıllarda, milletlerarası komü
nizm deneme ve uygulama merkezi haline ge
tirilmiştir. -

Tedhiş ve anarşi hareketleri ile eylemlerin 
çok değişik şekilleri, memleketimizde başarılı 
olarak uygulanmıştır. 

Türk Devletini yıkmaya kararlı ve bu mak
satla yetiştirilmiş olan tedhişçi «İhtilâlci grup
lar» taktik ve stratejilerini akıllıca sahneye 
koymayı bilmişlerdir. 

Türkiye'nin çok yakınında komşu memle
ketlerdeki «Marx» cı, «Mao» eu «Gerilla kamp
larımda» cinayet ve katliamlar düzenlemek 
için İntihar Komandoları» ile çeşitli tedhiş ve 
sabotaj hareketlerinin yaratıcısı fedailerin ye
tiştirildiği artık bütün çıplaklığı ile ortaya 
çıkmış gerçeklerdir. 

Enternasyonal karakterli tedhiş, anarşi ve 
cinayetler düzenleyen ve kızıl yeraltı örgütü 
olan «Halk Kurtuluş Cephesi» mensuplarının 
Türkiye'de ve bütün hür demokratik mem
leketlerde işledikleri ve işleyecekleri cinayet
ler karşısında ilgili devletler sessiz ve hare
ketsiz kalmamalıdır. 
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-.İşte bu düşünce ve bu gerçeklerin ışığı al
tında1: 

1. Memleketimizde rejimi ve . Devletimizi 
yıkmak için tedhiş ve anarşi hareketleri düzen
leyen ve korkunç cinayetler isleyen kızıl «ihti
lâlci grupların, dış memleketlerdeki hiyanet 
şebekesine dahil Türk Vatandaşları hakkında 
bugüne kadar ne ıgibi muamele yapılmıştır ? 

2. Yabancı memleketlerde, Türk Devleti 
•aleyhinde yıkıcı tertipler hazırlayanların za
rarsız hale getirilmeleri hususunda Hükümeti-
tzin bu devletler nezdinde teşebbüsleri var mı
dır? Varsa, bu teşebbüslerin mahiyeti? 

3. Enternasyonal- Komünizmin, insanlığa 
ve hürriyet rejimlerine karşı giriştiği hainâne 
tertipler ve düzenlediği korkunç, cinayetler 
muvacehesinde, Hükümetimizin, ilgili devlet
lerle işbirliği ve müşterek cephe kurulması 
hususunda çalışmaları ve teşebbüsleri var mı
dır % Varsa bunlar nelerdir ? 

• T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayı : 77 - 245/9262 15 . 9 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 6 . 1972 tarih ve 7/1150 - 6026/ 
45490 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, mem
leketimiz aleyhine yabancı memleketlerde faali
yette bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin 
17 . 6 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, memleke
timiz aleyhine yabancı memleketlerde faali
yette bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin 
17 . 6 . 1972 tarihli * yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

İlgili .bakanlıklardan alman bilgilere göre : 

1. Yurt dışında memleketimiz aleyhine 
faaliyet gösterenler hakkında zaman zaman 
çeşitli kaynaklardan alman bilgiler ilgili ku
ruluşlarca değerlendirilmekte ve gereği yapıl
mak üzere adlî. ve idarî makamlara intikal etti
rilmektedir. Bunlardan salahiyetli mahkemelerce 

I halklarında tutuklama kararı verilenlerin, mevcut 
iadei mücrimin anlaşmaları ve devletler huku
ku kaideleri çerçevesinde memleketimize iade
leri için gerekli teşebbüslerde bulunulmakta
dır. Ancak, iadei mücrimin anlaşmalarının ço
ğunda siyasî ve nslkerî mahiyette suç işleyen
lerin iade edilmeyecekleri öngörülmüştür. Ara
mızda iadei mücrimin anlaşması bulunmayan 
memleketler nezdinde de gerekli çaıba sarf edil
mektedir. 

Ayrıca yurt dışında bu gibi faaliyetleri tes
pit edilen öğrencilerin öğrencilik hakları iptal 
edilmekte, aynı durumda olan işçilerin işçi 
pasaportlarının iptaline mevzuatımız müsait 
olmadığı için bunların yurda dönmeleri halinde 
bir daha yurt dışına çıkmalarına izin verilme
mektedir. 

2. Yurdumuzda muhtelif anarşik eylemlere 
girişmek için bâzı vatandaşlarımızın çeşitli yol
lardan yurt dışına çıkıp komşu ülkelerdeki 
gerillâ örgütlerine katıldıkları ve yetişmiş birer 
militan olarak yurdumuza döndükleri bilinmek
tedir. Bu durumun önlenmesi için ilgili Devlet
ler nezdinde diplomatik yollardan yapılan teşeb
büslerden genellikle olumlu bir sonuç alınma
mıştır. Ancak sınırlarımızda sıkı güvenlik tedr 

f birleri alınarak anılan örgütleri yeniden katıl
malarını önlemesine çalışılmakta, yurda, döne- . 
rek eyleme geçmek isteyenler, buna fırsat .ve-. 
rilmoden yakalanarak haklarında kanunî işlem . 
yapılmak üzere ilgili mercilere sevkedilmek-
tedir. 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde teşkil olunan 
bir komisyon tarafından tedhiş ve anarşi hare
ketlerine karşı yabancı ülkelerde alman tedbir
ler ve uygulanan mevzuat, incelenerek buna 
göre konu ile ilgili kanunlarımızın günün şart
larına uygun hale getirilmesi yolunda çalışma
lar sürdürülmektedir. 

I önergenin 3 ncü maddesinde yeralan, ko-
münkmin insanlığa ve hürriyet rejimlerine 
karşı giriştiği tertipler konusunda ise; meııı-

I leketimiz aleyhine yönelecek faaliyetlerin- ön
lenmesi için yurt menfaatinin gerektirdiği nis
pette ve ölçüde her türlü teşebbüslere tevessül 
olunmaktadır. 

Ferid Melen 
1 Başbakan 
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22. — Ankara Milletvekili Şhiasi Özdenoğ-
lu'nutı, Devlet avukatlarına vekâlet ücreti ve
rilip verilmeyeceğine dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın 
yazılı cevabı (7/1151) 

16.6,1972 
Millet Meelisi Başkanlığına • 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu 

Devlet Avukatlarının Vekâlet Ücretleri Hak
kında: 

1. Personel Kanunun getirdiği perişan 
düzen içinde, hukuk adına vicdanları tedirgin 
eden bir ihmal sürüp gitmektedir. 

Devletin; büyük rakamlarla iade edilen hak 
ve menfaatlerini savunmak, korumak ve elde 
etmek gibi büyük Önem ve sorumluluk taşıyan 
bir görevi yerine getiren Devlet Avukatlarına; 
1929 yılından bu yana, tam 40 yıl devamlı şekil
de ödenmiş olan vekâlet ücretleri, 1327 sayılı 
Kanunun uygulanmasıyle, durdurulmuştur. / 

ili Bir kamu kesimi avukatına; 1 300 lira 
aylıkla, milyonluk davaları takibettirmek; Dev
letin seçkin bir mesleğin mensuplarına lişkence 
yapmasından.başka bir anlam taşımaz. 

Unutmamak gerekir ki, hukuk servisleri 
Devletin beynidir. Başta avukatlar olmak üze
re, bu serviste çalışanlar; normal mesai süresi
ni aşan bir çalışma yapmakta, büyük sorumlu
luk taşımakta ve hızla yıpranmaktadırlar. 

III. Hemen ilâve edelim M; Devletin ken
di avukatına ödeyeceği vekâlet ücreti, Hazine
den çıkacak bir para değildir. Mahkûm olan ta
raftan hükmen alınacak bir meblâğdır ve bu 
avukatın almterinin karşılığıdır. Aslında Dev
let; karşı taraftan tahsil edilen bu ücreti, avu
kata Ödememekle, bir çeşit «haksız iktisap»'ta 
bulunmaktadır. 

IV. Yetki Kanunu Mecliste görüşülürken; 
bu konuda sorduğumuz soruyu, Sayın Devlet 
Bakanı Kitaplı cevaplandırarak, kanun çıkar 
çıkmaz, Bakanlar Kurulu kararıyle, vekâlet 
ücreti sorununun halledileceğini söylemişti. 

Şu duruma göre : " 
1. Sayın Devlet Bakanının tutanaklara ge

çen beyanı Hükümetinizi bağlamakta mıdır? 

2, Yetki Kanununun çerçevesine gİTeiı tüm 
yan ödemeler tespit ve ilân edildiği halde, kamtı 
kesîmi avukatlarının-.-.vekâlet', ücretlerinden hâlâ 
söz edilmemesini; «Devletin herkesten önce, 
bizzat kendisinin âdil olması» prensibiyle nasıl 
bağdaştırabilirsiniz ? 

3. Sayın Hükümetiniz, her geçen gün Dev
let ve Hazine aleyhine büyük zararlara yol açan 
bu konuyu ne zaman çözümleyecektir'? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 23 .9 .1972 

Sayı : 2.04.828 
Millet Meelisi Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : 26 . 6 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1151-6029/45509 sayılı 
yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Şinasi Özdenoğ-
lu'nun Devlet avukatlarına vekâlet ücreti verilip 
verilmeyeceğine daiir Sayın Başbakana yönelt
tiği 16 . 6 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

Sayın Şinasi özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 
T. B. M. M./Ankara , 
Kamu kesimi davalarını sonuçlandıran avu

katlara vekâlet ücreti verilmesi konusundaki in
celemeler. sonuçlandırılmıştır. 23 . 5 .1972 gün 
ve 1589 sayılı «Devlet memurları Kanunu ile 
ilgili Yetki Kanunu» çerçevesinde çıkarılacak 
olan kararnamede bu konu da çözümlenmiş ola
caktır. 

Arz ederim. • 
Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

• 23. — Sakarya Milletvekili Vedat ÖnsaVın, 
memurların Personel Kanunu uygulamasından 
doğan 9 aylık maaş farklarına dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Zeyyat Bay
kara'nm yazılı cevabı' (7/1152) . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun 31 . 7 . 1970 gün ve 
1327 sayılt Kanunâa. değiştirilerek yürürlüğe 
konulmasından sonra ortaya çıkan memurların. 
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9 aylık maaş farklarının ödenımesiyle ilgili ola
rak aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan 
tarafında» cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi saygıyle arz ederimi. 

20 . 7 . 1972 
D. P. Grup Başkanvefeili 

iSakarya Milletvekili 
Vedat önsal 

Soru : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de

ğiştirerek; yürürlüğe koyan 3 1 . 7 .1970 gün ve 
1327 sayılı Kanunun 93/B maddesi aylık öde

meleriyle ilgili hükümlerin 1.3.1970 tarihinden 
itibaren geçerli olacağı hükmünü getirmiştir. 

Tatbikatta gecikmeler dölayısıyle ımemurla-
rın 9 aylık alacakları birikmiştir. 1970 yılında 
bu farkların ödenemeyeceği 1971 yılında,™ iti
baren ödeneceği zamanın yetkili hükümet adam
larınca beyan 'edilmişti. 

1971 ve 1972 yılında ıda ödemelere hemen 
başlanacağı veya ödenmelerin gecikeceği konula
rında çelişik beyanlar Başbakanın ve Maliye 
Bakanının ağızından kamuoyuna intikali .etmiş
ti. 

Personel Kanununun aksayan yönlerinin dü
zeltilmesi maksadıyle Hükümetçe çalışmalar ya
pılırken sayın Maliye Bakanının yapmış olduğu 
basın toplantısında söylediği sözler ciddî tered
dütlerin doğmasına sebebolnıuştur. 

Sayın Bakan «Bu farkları ne ödeyeceğiz, ne 
de ödemeyeceğiz diyorum. Elimizde bir ödeme 
plânı henüz yok» demek suretiyle, Devlet borç
larını ve taahhütlerini önemsemez bİT ifade tar
zını tercih etmiştir. Bu borçların ödenmemesi el
bette bahis konusu değildir. Ancak Bakan san
ki böyle bir yetkileri de varmış tarzında ko
nuşmuştur. Bu tarz 'beyanlar Devlet adamı ağır-
başlığıyle bağdaştırılamaz. Devlet itibarını ze
deler ve sarsar. 

Bu bakımdan Başbakanın mevzua eğilerek 
bir açıklık getirmesi zarureti doğmuştur. 

Bir ödeme plânının acilen yapılmasında bü
yük fayda mütalâa ediyorum. 

J#knedil£n sebepler 'müvaoehıesktde aşağıda
ki sorular açıklığa kavuşturulmalıdır. 

1. Maaş farklarının ödenmesi konusunda 
Hükümet ne düşünmektedir? 

2. Bu farklar ne zaman ödenmeye başlana-
eatorr? Bu ödemelerin bir takvime bağlanıması 
yolunda -çalışmalar yapıötmakta mıdır 1 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2-04/820 

15 . 9 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 .6 .1972 gün Genel '.Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/1152-6044/45584 sayılı ya
zıları. 

Sakarya Milletvekili Sayın Vedat Önsal'ın 
memurların Devlet Memurları Kanununun uy
gulanmasından doğan 9 aylık maaş farklarına 
ilişkin olarak Sayın Başbakana yönelttiği 
20 . 6 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgiderinize arz edenim. 
Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

15 . 9 . 1972 
Sayın Vedat Önsal 

D. P. Grup Başkanvekiii 
Sakarya Milletvekili 
T. B. M. M. Ankara 

1. 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 gün ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen 93 ncü maddenin 
(B) bendinde, 657 sayılı Kanunun aylık ödemeleri . 
ile ilgili hükümlerinin 1 Mart 1970 tarihinden 
itibaren geçerli olacağı belirtildikten sonra, bu 
tarih ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarih arasındaki 9 aylık devreye isabet 
eden eski ve yeni maaş tutarları arasındaki 
farkın Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre 
içinde ve tespit edilecek usule göre Devlet per
soneline ödeneceği hükmüne bağlanmıştır. 

Kanunen böylece teminat altına alınmış 
bir istihkakın ödenmemesinin bahis konusu 
olamayacağı tabiîdir. Esasen bugüne kadar 
Hükümet üyelerince bu gerçekle ters düşecek 
bir beyan da yapılmış değildir. 

2. Yukarıda adı geçen 9 aylık devreye isa
bet eden maaş farklarının tutarı, geçici rakam
lara göre ve sadece genel ve katma bütçeli 
daireler için, yaklaşık olarak 5 milyar lira- ' 
dır. Kamu İktisadî Teşebbüsleri personelinin-
maaş farkları ile belediye ve özel idarelerinki 
nazara alındığı takdirde bu rakamın daha da 
yükselt seviyelere ulaşması tabiîdir. 

Buna karşılık 1972 yılı bütçesinde adı ge
çen 9 aylık maaş farklarının ödenmesine iliş-
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kin herhangi bir ödenek yer almamıştır. Bu 
durumda, Hükümetin bütün iyi niyetlerine rağ
men, bugünkü bütçe koşulları, sözü edilen is
tihkakların 1972 malî yılı içinde ödenmesine 
imkân vermemektedir. 

Buna karşılık adı geçen 9 aylık maaş fark
larımın ne zaman ve hangi süre ve usuller için
de ödenebileceğini saptamak amaoıyle gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar sonuçlandığında 1973 yılın
dan itibaren başlayacak olan ödeme plânı 
hakkında ayrıntılı bilgi vermek mümkün ola
bilecektir. 

Saygılarımla. ! "." ' 
Zeyyat Baykara 

Devlet Bakanı 

24. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'-
m, Kuşadası'na bağlı Davutlar bucağında bir or
taokulun. açılmaması nedenine dair soru önergesi 
ve MİM Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in ya
zılı cevabı, (7/1153) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki şortumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda tavassut buyrulmasını saıygı ile rica ede
rim. 21 . 6 . 1972 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : Kuşadasma bağlı Davutlar bucağı, 
1970 sayımlarına göre, merkezde 2325 nüfusu 
(barındırmakta ölüp, ilçıe merkezinden 19 kilo
metre uzakta bulunmaktadır. Dört dershaneli 
rtfe salonu olan eski ilkokul binası, ortaokul ya
pılmak üziere tamir edilmiştir. Okulun, ileride 
gelişmesini sağiıyaeak 10 dönümlük bir bahçesi 
'bulunuyor. Davutlar'da açılacak bir ortaofcul'-
ıdan, Kuşadasının GKizelçaımlı, Caferli, Soğucak 
ve Yayla köyleri ile Söke'nin ağaçlı köyü ço
cukları istifade edebilecektir. Adı geçen çıevre 
köyleriyle birlikte 5 000 i bulan nüfus için bir 
ortaokula ihtiyaç olduğu açıktır. Durum bu ol-
djuğn halde, Aydın vilâyeti 6 . 5 . 1972 tarih 
ve 715 . 3 . 6497 sayılı yazısı ile, binanın müsait 
olmadığı gerekçesiyle, Davutlar'da bir ortaokul 
açılmasını uygun bulmamış ve ret kararına da 
ilgili yönetmeliği mesnet olarak almaştır. 

1 . — Aydın'da ortaokulu bulunmayan başka 
bir bucak fcalmışmıdır1? 

2. — Başçayır köyünde bir ortaokul açılmış
tır. Buranın merkez ve çevre köylerinin nüfus 
toplamın nedir? Başçayır ortaokulunda kaç öğ
renci okumaktadır? 

3. — Ortaokulu bulunan Akköy bucağının, 
köyleri ile birlikte nüfusu kaçtır? 

4. — Köşk bucağı ortaokulunun açıldığı bi
na kaç dersliktir? Bu bina ile, Davutlar'da or
taokul için teklif edilen binanın mukayesesi ya
pıldığında, ne gibi farklar gözıe çarpmaktadır? 

5. — Davutlar'da hangi yılda bir ortaoikul 
açılması düşünülmekdir 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
308 

20 . 7 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 . 1972 tarih ve 7/1158 - 6047/ 
45634 sayılı yazıları. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ku-
şadası'na bağlı Davutlar bucağında bir ortao
kulun açılmamasının sebebine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur., 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Saibaihattin özfaek 

Millî Eğitim Bakam 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Ku-
şaıdası'na bağlı Davutlar bucağında bir ortao
kulun açılmamasının sebebine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili ıcevabımuz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde, Aydın 
İli Kuşadası İlçesi Davutlar Köyüne bir ortao
kul açılmasıyle ilgili, adı geçen İl Valiliğinin 
bir teklifi bulunmamaktadır. 

Aydın İlinin okullaşma oranı Türkiye orta
lamasının üstündedir. Yürürlükte bulunan Okul 
Açma Yönetmeliği, okul açılacak yerin nüfusu
nun 3 000'in üstünde veya 2 000 - 3 000 arasında 
ise çevresinin, merkez hariç, 6 000 olmasını ön
görmektedir. 

Davutlar bucağının 1965 sayımına göre nü
fusu 2 070 tir. Çevresindeki Güzelçamlı Köyü
nün (975), Caferli (226), Soğucak (573), Yayla 
(3)62), Ağaçlı (385) köylerinin toplam nüfusu 
2 521 dir. 

— 241 
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Bu itibarla, Aydın Valiliği, Davutlar buca
ğını programa aranmamıştır. 

1. — Aydın İli Çakırbeyli (1 125), Dalaman 
(2 166), Davutlar (2 070), Atiburigazı (1 361) 
bucaklarında hailen ortaokul açılmamıştır. 

2. — Başçayır (köyünün nüıfusu 1547 dir. Bu 
'köye ortaokul 1968 yılında açılmıştır. Halen 40 
öğrencisi bulanmaktadır. 

3. — Ortaokulu bulunan Akköy bucağının 
merkez nüfusu 1 252, çevre nüfusu 10 496 dır. 
Ortaokul 1969 yılında açıllmışitır. 112 öğrencisi 
ibulunmaktaldır. Bucak, en yakın Söke okulları
na 36 km1, dir. Sapa ve uzak oluşu selbelbiyle ön
celik verilmiştir. 

4. —i Köşk bucağı ortaokulu 4 der&likli bir 
(binada ve 189 öğrenci ile öğretim yapmaktadır. 

5. — Davutlar bucağında ortaokul açılması, 
Türkiye ortalamaisının Aydın ili okullaşıma ora
nına yaklaşması ve 8 yıllık Temel öğretim Ku
rumlarının bütün yurtlta uygulanması ile müm
kün olabilecektir. 

25. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşinin, 
Ordu ili Mesudiye ilçesi Çukuralan köyü muh
tarının ilçe jandarma komutum tarafından dö
vüldüğüne dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Ferid Kubat'ın yazılı cevabı (7/1154) 

Millet Meclisti Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygıyla arz ederim. 

22 . 6 . 1972 
Ordu Milletvekili 

Memduh Ekşi 
Edindiğim bilgilere göre, 15 . 6 . 1972 Per

şembe günü saat 19,00 sularında Ordu ili Mesu
diye İlçesi Çukuralan köyü muhtarı Hamdi Bi
çer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Aziz 
Konuk tarafından ilçenin Mahmudiye karako
luna celbettirilmiştir. Muhtara Teğmen, Çu
kuralan ve Güzelce köyleri arasında mera ih
tilâfı ile ilgili beş sanığın nerede olduğunu 
sormuştur. Muhtar, aranılan şahısların köyde 
olmadığını, başka yerlerde çalıştıklarını Ko
mutana bildirince Teğmen Konuk, muhtara: 
«Yalan söylüyorsun» diyerek galiz kelimelerle 
küfretmiştir. Hamdi Biçer, hakareti kabul et
mediğini, doğru söylediğini beyan etmiş, bu
nun üzerine Jandarma Komutanı kendisini fa
lakaya yatırtarak fena halde dövmüş ve döv-
dürmüştür. 

j Muhtar Biçer olaydan sonra Mesudiye Sağ
lık Merkezine ve oradan Ordu Devlet Hastane
sine kaldırılmıştır. Muhtara, Hükümet Tabip-

I liginde mevcut yaralarından dolayı beş günde 
iyileşeceğine, on gün iş ve gücüne mâni ola
cağına dair rapor vertlmiştir. Kendisi hâlen 
zor yürümektedir. 

Kanun ve nizamların hâkim olduğu ülke
mizde böylesine haksız ve fecî olaylar ne zaman 

I son bulacaktır ? 
Olay doğru ise, sorumluları hakkında ne gi« 

I bî bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 15 . 8 . 1972 

Jandarma G-enel Komutanlığı 
Ankara 

Isth. : 7503.13-72/Em. ve 
Asyş. Ş. 1. Ks. 

Konu : Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'riin yazılı soru önergesi ceva-

dır. 

J Büyük Millet İMeclisi Başkanlığına 

İlgi : Büyük Millet Meclisi Genel Selkreterli1-
I ği Kanunlar Müdürlüğünün 19 Haziran 1972 

gün ve 7/1154-6056/45678 sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nıin; 15 Ha

ziran 1972 günü saat 19,00 sıralarında Mesudi
ye ilçesi Çukuralan köyü muhtarı Hamdi Bi
çer'in İlçe J. Brk. K. J. Teğmen Aziz Kanık, ta-

I rafından Mahmudiye karakoluna cellp ve yalan 
söylüyorsun diyerek küfür ve müessir fiilide bu-

I lunduğu, sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapılmıştır? Hususlarını kapsıyan 22 Haziran 
1972 talihinde B. M. M. Başjfeanlığına sunmuş 
olduğu ve İçişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını talebettiği yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

1. Mesudiye İlçe J. Birlik K. V. J. Teğmen 
Aziz Kanık, 15 Haziran 1972 günü ilçe Kay
makam Vekili olarak Topçam bucağında devam 
eden dere yolu çalışmalarını görmek, çalışma
yan komprösörlerden bir tanesini Yağmurlar 
köyü muhtarına vermek, Y. S. E. şefi ile buluş
mak üzere Topçam bucağına gittiğinde, Güzel
ce köyü muhtarı Mehmet Yıldırım kendisiine 
Çukuralan köyü muhtarı Hamdi Biçerdin ba
bası Yunus Biçer ve arkadaşları tarafından si-

I lâhlı tecavüzde bulunduklarını, ekili arazileri-
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ni tahrip ve istifade etmelerine mâni oldukla
rını şikâyet ve iddiada bulunmuştur. 

2. İki köy arasında öteden beri devam ede-
gelen ve mahkemeye intikal etmiş bulunan ih
tilâf nedeni ile tekrar yeni olayların meydana 
gelmemesi bakımından J. Teğmen Aziz Kanık, 
Topçam J. Karakolundan 3 erden müteşekkil 
bir devriyeyi Çukuralan köyüne göndererek sa
nıkların Mahmudiye karakoluna celbini iste
miştir. 

Jandarma devriyesi Çukuralan köyü muh
tarı Hamdi Biçer'i bularak şikâyet edilen Yu
nus Biçer ve diğer sanıkların karakolla davet 
edildiklerini bildirmiştir. 

Muhtar Hamdi Biçer, jandarma devriyesine, 
aradığınız, karakola celbini istediğiniz şahıs
lar köyde yoklar. Ben sizinle birlikte karakola 
geteyim demiş ve devriye ile birlikte Mahmu
diye Jandarma karakoluna gelmiştir. 

Topçam'da işini bitirdikten sonra Mahmu
diye Jandarma karakoluna tahkikat için gelen 
Jandarma Teğmen Aziz Kanık, sanıkların gelip 
gelmediklerini sormuştur. Sanıkların köyde 
olmadıkları, muhtarın geldiğini söylenmiştir. 

Celp edilen muhtara, Yunus Biçer, Ahmet 
Biçer, Azmi Başaran ve Ali Başaran'm nerede 
oldukları, niçin getirilmediğini sormuş, muhtar 
Hamdi Biçer bu şahısların köyde olmadıklarını, 
nereye gittiklerini bilmediğini söylemekle sa
nıkları himaye ve sakladığı anlaşılması üzeri
ne nezarete alınması sırasında J. eri İzzet Ay
dın, J. eri Ahmet Yılmaz, J. eri Yusuf Mutlu, 
J. eri Mehmet Topbaş ve J. eri Abdurrahim 
İlhan'a lisanen hakaret, küfürde ve mukavemet
te bulunmuş ve bu fiilî mukavemet ve eylemi 
jandarma erleri tarafından etkisiz hale getiril
miştir. 

Bunun dışında J. Teğmen Aziz Kanık ve 
J. erleri tarafından her hangi bir müessir fiil 
ve fena muamelede bulunulmamıştır. 

3. Olay günü akşamı muhtar Hamdi Biçer, 
Mesudiye C. Savcılığına, J. Teğmen Aziz Ka
nık ve J. erleri hakkında şikâyette bulunmuş
tur. C. Savcılığınca Hükümet Tabipliğine sevk 
edilerek 5 gün de iyileşeceği, 7 gün iş ve gü
cüne mâni olacağına ait rapor alması üzerine, 

olaya C. Savcılığınca el konmuş, J Teğmen Aziz 
Kanık, J. eri İzzet Aydın, J. eri Ahmet Yıl
maz, J. eri Yusuf Mutlu, J. eri Mehmet Topbaş 
ve J. eri Abdurrahim İlhan haklarında, efrada 
suimuamele suçundan tahkikata başlanmış ve 
J. Teğmen Aziz Kanık Hâkimler Kanununa tâbi 
olduğu için düzenlenen hazırlık tahkikat evra1-
ki izin istihsali için Adalet Bakanlığına sunul-
imuştur. 

Durum, yukarda açıklandığı gibi cereyan 
etmiştir. 

Olaya adlî makamlarca el konmuştur. 
Arz ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

26. — istanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 
fahrî trafik müfettişliğine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın, yazılı cevabı 
(7/1155) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

1. Fahrî trafik müfettişliği kanunî bir mü
essese midir? 

2. Hâlâ fahrî trafik müfettişi olarak görev 
yapan kimse var mıdır? Bu kimselerin tasar
ruflarından hangi makam sorumludur? 

3. Fahrî trafik müfettişliği kanunî bir mü
essese değilse, eğer varsa bu görevde bulunan 
kimselerin tasarrufu, hukuk devleti anlayışı ile 
bağdaşabilir mi? 

4. İçişleri Bakanı olarak, fahrî trafik mü
fettişliği müessesesinden doğacak bütün sorum
lulukları yükleniyor musunuz? 

5. Millet Meclisinin 12 . 6 . 1972 günlü top
lantısında gündem dışı yaptığım konuşmama 
verdiğiniz cevapta kanunsuz olduğunu belirtti
ğiniz bu müesseseyi meşrulaştırmak için herhan
gi bir çalışmanız var mıdır ? 
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"T. -a- . • 
İçişleri Bakanlığı 1 0 . 7 . 1 9 7 2 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Trafik! 
Şube : Şehiriçi 
Dosya : 62282 

112420 

Konu : Fahrî Trafik Müfettiş
liği Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 . 1972 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/1155-6059/45642 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kâzım Özeke'nin 
Fahrî Trafik Müfettişliği Müessesesi ile ilgili 
olarak tarafıma yönelttiği ve yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği önergesinde değinilen 
konulara ilişikn cevabımız aşağıda belirtilmiş
tir. 

1. Millet Meclisinin, 12 Haziran 1972 tarihli 
oturumunda, gündem dışı yaptığım konuşmam
da da belirttiğim gibi, Fahrî Trafik Müfettişliği 
müessesesinin kanunî bir dayanağı yoktur. An
cak, hayatî bir konu olan trafik hizmetlerinde 
polise yardımcı olmak üzere birçok batı ülke
sinde örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde 
bu tip müesseseler kurulmuş ve yararlı sonuçlar 
alınmıştır. 

2. Dış ülkelerdeki bu tatbikata paralel ola
rak ülkemizde de halkımızın bilinçli bir sorum
luluk duygusu içerisinde trafik hizmetlerinde, 
özellikle trafiğin denetlenmesi konusunda tra
fik zabıtasına yardımcı olabileceği inancı ile 
bu müessese deneme mahiyetinde 1966 yılında 
ihdas edilerek tatbikatına girişilmiştir. 

3. 7 . 6 . 1972 günü Millet Meclisinde yaptı
ğınız gündem dışı konuşmanızda ileri sürdüğü
nüz görüşlerden de yararlanarak, Fahrî Trafik 
Müfettişlerinin faaliyeti 20 . 6 . 1972 gününden 
itibaren durdurulmuştur. 

4. Kalkınma hamlemize paralel olarak ar
tan kamu hizmetlerinin sınırlı olanaklarla iste
nilen seviyede karşılanamaması nedeniyle bu 
gibi gönüllü halk kuruluşlarının yardımcı çalış
malarından da yararlanılmasının zorunlu oldu
ğuna inanmaktayız. 

Bu inançla, söz konusu müesseseyi kanunî 
hale getirmek üzere gerekli çalışmalar yapıl
maktadır, 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'deki sağlık memurları miktarı ile bunların 
çalıştıkları sahalara dair soru önergesi ve Bağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazı
lı cevabı. (7/1156) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki .sorumu Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yandım Bakanı tarafından yazılı olarak oevap-
lanjdırılmaısını arz ve teklif ederimi. 

Saygılarımla. 

İçel Milleitvekili 
Celâl Kargılı 

Türkiye'deki toplam sağlık memur sayısı ne
dir? Bu sağlık 'mamurlarının çalışma sahalarına 
göre miktarları nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
'7 . 7 '. 1972 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
önergesi hk. 

Millet Meıclisi Başkanlığı 

İliği : 29 . 6 . 1972 tarifli Kanunlar Müdürlü
ğü : 7/1H56 - 6060/45693 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Tünknıye'-
defci sağlık memurları miktarı ile bunların ça
lıştıkları sahalara dair yazılı soru önergesine 
cevabım ekjtedir. 

Arzederim. , 

Saygılarımla. 

Dr. Kemâl Demir 
Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

31 Aralık 1971 Yılı itibariyle Sağlık 

Memurları Durumu 
iSağlık 

Kurumlar Memuru 

Merkez Teşkilâtı 
"Sağlık Müdürlüğü 
Hükümet Tabipliği 
ıSttma Eradikasyon 
Ana ve Çocuk Sağlığı 
Verem Savaş Dispanseri 
Trahom Savaş Dispanseri 
Deri - Tenasül - Lepra Dispanseri 
Rufh Sağlığı Dispanseri 
Nüfus Plânlaması 
Okullar 
Yurtlar - Bakım evleri - Müzeler 
Hıfzıssıha Enstitüsü 
Sağlık Merkezi 
Doğum ve Çocuk Bakımevleri 
Devlet Haısitaneisi 
Numune Hastanesi 
Trahom Hastanesi 
Bun ve Sinir Hast. Hastanesi 
Keımik Hastalıkları Hastanesi 
(Sanatoryum Gröğüs Beykoz Hast. 
H. Paşa Oöğüs Cerrahi Merkezi 
Beyoğlu İlk Yardım Hast. 
Ankara Hastanesi 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
Çocuk Hastanesi 
Kuduz, Onkoloji, Cüzzam Hast. 
Bursa Devlet Hastanesi 
İzmir Devlet Hastanesi 
Sağlık Ocakları 
Hudut ve Sahiller 

T o p l a m 

878 
989 

1866 
1' 

64 
183 
ı65 
60 

6 

17 
10 
22 

104 
44 

457 
79 
11 
11 
15 
77 
3 

24 
30 
26 
63 
30 
16 
45 

864 
17 

5667 

31 Aralık 1971 Yılı itibariyle Türkiye Durumu 
Sağlık Memuru Toplam 

Sağlık Bakanlığı 
Diğer Kamu Kuruluşları 

5567 
2091 

Not : Diğer kurumlarda çalışan 'sağlık memur
larının çalıştıkları sahalara ait envanter için il
gili kurumlara sorulması. 

«Sağlık Memuru 'Toplam 
I I I" ' i ' I 

Belediye özel İdane 268 
İktisadî Devlet Teşlekkülleri 237 
ıSosyal Sigortalar Kurumu 230 
Tıp Fakülteleri 177 
ıSerlbest Çalışanlar 1715 
G e n e l T o p l a m 10285 

28. — îçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, Tür
kiye'deki hemşire miktarı ile çalıştıkları sahalara 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1151) 

Millet Meclisi Başkanlığına • 

Aşağıdaki sorumun sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Türkiye'de toplam hemşire sayısı nedir? Bu 
hemşirelerin çalışma sahalarına göre miktarları 
nedir? 

T. O 
ıSağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

Bakan 
7 . 7 . 1&72 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar
gilı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 .1972 tarih Kanunlar Müdürlü
ğü : 7/1157-6061/45693 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın Türkiyel
ideki hemşire miktarı ile çalıştıkları sahalara 
dair yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demâr 
Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
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.-:• -rS&ğlık ve Sosyal Yar^m Bakanlığı 
-31 -Aralık 1971 yılı itibariyle hemşire dununu 

Kurumlar Hemşire 

Merkez Teşkilâtı 
Sağlık Müdürlüğü 
Hükümet Tabipliği 
ISıtmâ Eradikosyon 
Ana ve Çocuk Sağlığı 
Verem Savaş Dispanseri ' 
Trahom Savaş Dispanseri 
Derli - Tenasül - Lepra Dispanseri 
Ruh Sağlığı Dispanseri 
Nüfus Plânlaması 
OkuMar 
-Yurtlar - Bakımevleri, Müzeler 
Hıfzıssıhha Enstitüsü 
Sağlıkevleri 
Doğum ve Çocuk Bakımevleri 
Devlet Hastanesi 
Numune Hastanesi 
Trahom Hastanesi 
Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi 
Kemik Hast, Hastanesi 
Sanatoryum Göğüs Beykoz Hastanesi 
H. Paşa Göğüs Cerrahi Merkezi 
Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi 
Ankara Hastanesi 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
Çocuk Hastanesi 
Kuduz, Onkoloji, Cüzzam, Hastanesi 
Bursa Devlet Hastanesi 
İzmir Devlet Hastanesi 
Sağlık ocakları 
Hudut ve Sahiller . 

Toplam 

45 
119 

2, 

204 
140 
' 2 

3 
2 

153 
11 
13 
80 

120 
701 
203 
27 
33 
43 

165 
30 
21 
35 
62 

115 
23 
25 
35 

139 

Hemşire Toplam 

2 556 

31 Aralık 1971 yılı itibariyi© Türkiye durumu 

Hemşire Toplam 

ISağlık Bakanlığı 
Diğer kamu Ikuruluşları 

2 256 
597 

Belediye özel îdare 
İktisadî Devlet Teşekkülleri 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Tıp fakülteleri 
Serbest çalışanlar 

Genel toplam 

97 
204 
996 

. 379 
340 

5 169 

Not :. Diğer - kurumlarda çah§an hemşirelerin 
. çalışma sahaları ilgili kurumlardan sorulabilir. 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bu
güne kadar, Tıp fakültelerinden mezun olan he
kim miktarına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı ce
vabı (7/1158) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Türkiye'deki Tıp fakültelerinin mezun ver
meye başladığı yıldan itibaren bugüne kadar 
yıllar itibariyle bu fakültelerden mezun olan he
kim sayısı nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 7 .7 .1972 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 

1109 

Konu : İçel Milletvekilli' Celâl Kar
gılı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 29 . 6 .1972 tarih Kanunlar Müdürlüğü 
7/1158 - 6062/45695 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın bugüne ka
dar, Tıp fakültelerinden mezun olan hekim mik
tarına daiT yazılı soru önergesine cevabım ekte
dir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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TIP FAKÜLTELERİ 

Yıllar 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Toplam 

İstanbul 

383 
351 
467 
358 
428 
325 
409 
413 
401 
446 
368 
347 
319 
250 
226 
337 
343 
384 
306 
285 
327 
352 
387 
383 
491 
443 
370 

9 899 

Ankara 

166 
112 
105 
45 
69 
97 
127 
200 
185 
196 
246 
183 
147 
163 
148 
187 
137 
85 
62 
104 
147 
195 
159 
155 
125 
205 

3 750 

Ege 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
64 
61 
84 
78 
54 
81 
56 
79 
99 
74 
110 

840 

C. Paşa 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
96 
147 
95 
104 

447 

H. Tepe 

—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
—• 
—. 
— 
— 
56 
62 
61 

179 

Erzurum 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— • 

— 
—. 
— 
22 
40 

62 

D. Bakır 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• . — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
—• 
—. 
— 
— 
—. 
— • 

— 
— 

— 

Toplam 

383 
517 
579 
463 
473 
394 
506 
540 
601 
631 
564 
593 
502 
397 
389 
485 
594 
582 
475 
425 
485 
580 
643 
717 
948 
821 
890 

15 177 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, yurt 
dışında çalışmakta olan Türk hekimlerine dair 
saru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1159) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Yurt dışında çalıştıkları ülkeler ve bu ülke
lerdeki çalışan hekim sayıları ayrı ayrı belirtil
mek suretiyle yurt dışında bulunan toplam Türk 
hekimi ne kadardır? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal 7 . 7 . 1972 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 

1107 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 

ıtlgi : 29 . 6 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlü
ğü ; 7/1159-6063/45697 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm yurt dışın

da çalışmakta olan Türk hekimlerine dair yazılı 
soru önergesine cevabım aşağıdadır. 

Arz ederim. 
Kayıtlara göre yurt dışında bulunan toplam 

hekim 1 868'dir. 
Bunlardan : 
'965 adedi Avrupada 
706 adedi Amerika'da 
197 adedi Diğer ülkelerdedir. 

Saygılarımla 
Dr. Kemâl Demir 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

»>e« 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

10 NCU BİRLEŞİM 

27 . 11 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak-
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması . gerekli tedbirleri tespit etmek 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

7. — içel Milletvekili Celâl- Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

8. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

9. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
cay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 



bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

13. —• Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'ın, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

17. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

18. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmın tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

19. __ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

20. — İçel Milletvekili Celâl ' Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

21. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve ' Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve taraıhî eser kaçakçılığını öh iç
mek, turizm kredilerinim doğıilfmasmdr.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac'y-
lıö Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir £>e-
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
soranlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarlı
ca bir genel görüşme açılmasına dai^ önergesi 
(8/17) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa..in 
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88 nci maddesi uyarınca bir genel gülüşme aul-
masma dadr önergesi (8/18) 

26. — îçel Miilletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlıık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı iv 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını a ğ 
lamak amacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uva
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçcMeşmebini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının talt.ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecm-
nuek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ^nir 
önergesi (8/23) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedibir ve çarelerin neler -olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayi.ta-
mn 88 nci maddesi uyarınca bir genel göriUme 
açi'llmasma dair önergesi (8/24) 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Onta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması atıl
masına dair önergesi (10/35) 

32. —,• içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretnu/n-
lere karşı girişilen hareketlerin kâmleı tara/'iı-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hanıgi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/37) 

34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
ınek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleıin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

35. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyuLluğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclîs Araştırması açılmasına dair öner^. esi 
(10/40) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt. dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilierinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

37. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

38. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddtsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

39. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli, tedbirleri tespit eto.ek 
maksaehyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına do ir 
önergesi (10/45) 

40. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mtd-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm; sı
na dair önergesi (10/46) 



41. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Kanın İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Aua-
yasarıın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

42. — içel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
boraks madeninin milllî çıkarımız parJelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içıin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargıılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgc-len 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Me< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

44. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla ını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliği'n hiîla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.t-r-
gesi (10/51) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergtsi. 
(10/52) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerim sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair (îr er-
gesi. (10/53) . 

48. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbir im 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

49. _ içel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kel im e-
1 erden aımması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. {10/55) 

(50. — içel Mıiletvefkiili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değer'lendirilimesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

-51. — içel Milletvekilli Celâl Kafrgıli'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir se
kilide desteklenmesıi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi D va
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/57) 

52. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

53. — îç-ed Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

54. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve netieelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

55. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

56. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
TRT Kurumlunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

57. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztünk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair Önergesi 
(10/63) 

]58. — 'Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

'59. —. Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

60. — Samsun Milletvekili Kattıran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

61. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

ı62. — Sivas Miil'letveikilii Vahitt Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

63. — İçel Miilletvekdlii Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

64. —, Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'üın, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

65. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

66. — Kayseri Milletvekilli Turhan Feyzioğ-
iu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

67. — Masraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

68. —. Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hikni İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim Özrük' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

70. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

71. — Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne ginmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

72. — Konya Milletvekilli Üzer Ölcmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

73. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
IçePin Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

74. —. Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye eikonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

75. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37); 

76. — Gaziantep Milletvekilli Şdnasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

77. —- içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

" 78. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

79. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

81. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

82. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

83. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

84. -— izmir Milletvekili Kemal Önder die iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) , 



85. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık «tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

86. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

88. — Ankara Milletvekilli Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

89. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

90. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

91. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

92. — Çorum Milletvekili Yakup Çağia-
yaıı'in, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

7 — 

j ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

93. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

94. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

I 95. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
I Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak

kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

96. — Içöl Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

97. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

98. -~- Ankara Milletvekili Sıma Tural ide 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

99. _ Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı -

I ğmı incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

100. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

101. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

102. — Denizli Milletvekili iSaımi Arslan'nm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

104. — İçel Milletvekilli! Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

105. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
ıSosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve, içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amaeıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

106. —. îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amaeıyle Anayasanın 88 nel madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

108. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

109. — İçel Milletvekilli 'Celâl Kargılı'nın, 
halkımızıın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

110. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

111. — Manisa Milletvekili Muammer " Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirler] tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amaeıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

112. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi içim gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

113. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 

•tedbirleri saptamak amaeıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

114. — îçel Millletvelkili Çetiin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-
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masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

115. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

116, — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın, yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, E-ber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakamından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. —• İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'mın, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-



tunm kurulup kurulmayacağına dair Başbakan-
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdıırrahmaııpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Balkanından, sözlü sorusu. (G/82) 

19. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, İl
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'ııun, Etibaııka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül1 

can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 
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I 29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Ilamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söziii 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair •Çalışına ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105] 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim üztürk 
ün, Türkiye petrol politikası' tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatıl an, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Alli Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak MÜetvekti Âdil Turan'm, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla-



rina dair Mdllî Eğitini Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lıı'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/J17) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 3970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya

pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. —> Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremdeaı 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargü'm, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko-
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runmasına dair Başbakandan sözlü 'sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
-Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nım, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili ibrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerdndeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerjd ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MiUî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, is
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 



— 13 — 

ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, istanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175;) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından vsözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle-. 
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmm 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 
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114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çil oğlu 'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

104. — Konya Milletvekili Özer ülçmeıı'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Pat lam en t o ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, imam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ela ir Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçevsi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'ın 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) -

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'ın, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Ararın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcının, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekilli ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözl'ü sorusu (6/212) 

121. — Slinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekilli Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki maili park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 



— 15 — 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meolüsi mıemruruna, dair, Samsun 
Milletvekilli llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir DaldaPm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözKi soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) ' 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daran -
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

1.35. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lamnastıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve G arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka-
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mm teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 3>:ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

3. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
lihi : 15 . 5 . 1972) 

4. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi oğ
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 

Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6J (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. —• Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(İS. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen. 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
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(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 2(1 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması Ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa&ıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihî : 
8 . 6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka-

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Af yon. Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30. 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletveıkili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 
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nün -'teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta-
i'iın ve Plan komisyonlarından 0 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon rapora .(1/142; 
1/48.1.; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 .1972) 

12. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

X 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ye 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri'kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adıyıe Trabzon'da bir Üniversite 
kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonlarından se
çilen 8'er üyeden kurulu 90. No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/712) (S. Sayısı : 762) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 11 . 1972) 

(Millet Meclisi 10 ncu Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komisyonlarından 
3 er üye seçilerek kurulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1/S83, 2/572) 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/582) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1361/15200 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük: Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı Gerekçesi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesi Yüce Meclisçe 17 . 4 . 1970 gün ve 1255 
sayılı Kanımla değiştirilmiş ve 22 . 4 . 1970 gün ve 13478 sayılı Resmî Gazete ije yayınlanarak yü
rürlüğe konmuştur. 

Bahse konu maddenin 5 nci fıkrası 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen 'bakımından orman niteliğini tam ola
rak Kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılık
ta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulun
duğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan ormanların yerinde 
yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.» hükmünü taşı
maktadır. 

584 
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Anayasa koyucusu, buna göre orman sınırlarının daraltıl mazlığı genel prensibini1 kabul etmiş 
ancak; Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tanı 
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarının ve hayvancılık
ta kullanılmasında yarar bulunan topraklarda şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulun
duğu yerlerin dışında orman sınırlarında hiçbir •daraltma yapılamaz, hükmünü 'getirmiş bulun
maktadır. 

Halen, gerek sınırlaması tamamlanmış orman sahaları ve gerekse sınırlaması ileriki yıllarda ele 
alınacak orman sahaları içerisinde, Anayasamızın 131 nci maddesinin bu fıkrası kapsamına giren 
yerler mevcut bulunmaktadır. 

Bu gibi yerlerin hukukî statülerinin tâyin ve teshili, 'bir taraftan idaremizle vatandaş arasın
da süregelen taşınmaz mallara ait sınır ihtilâflarını kesin sonuçlara, ulaştıracağı gibi; diğer taraftan 
da yargı mercilerinde görülmekte bulunan birçok dâvalara çözüm de getirmiş bulunacaktır. 

Bu nedenlerle, Anayasa emrinin uygulanın asım temin maksadı yi e 6831 sayılı Kanunun bâzı sa
haları orman rejimi dışına çıkarmaya ilişkin, Anayasaya aykırı ve bir ölü 'madde durumunda olan 
2 nci maddesinin değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Anayasada yer alam hal ve şartlarda, orman sınırlarının değiştirilmesi bu giıbi mahallerin ara
zide tâyin ve tesıhiti ve m,unta.zam haritalarının yapılması .esas itibariyle ormanların (kadastrosu
nu yapmıaıkla 'görevli orman kadastro- komisyonlarına verilmiştir. Ancak 6831 sayılı Kanunun mııı-
vakkaıt 1 inci madde uygulanması sebebiyle âcil çözüm istiyem hallerde; yangı mercilerince sorulan 
yerler için sınırlama işlemlerinin somucunu/n bekleniliinesinc lüzum, 'kalmadan Orman Bakanlığınca 
karar verilmesi 'hususunda 'da 'maddede yor verilmiştir. 

Vatandaşlarla mevcut çekişime le re son vermek, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihtıen önce bi
lim ve fen IbıHlkiımından omrnjan niteliğimi tanı, olarak (kaybetmiş, Anayasamı n 131 nci maddesinin 
beşinci fikrasında belirtilen durumdaki yerleri 011111,3111 sınırları dışına çıkaracak her çeşit sınır an
laşmazlıklarını önljemjdk ve 'belirli orman talanları üzerinde omıta.mcılık: faaliyetlerine de hız ve yön 
vermek ımaiksadiyle ve ıbir Anayasa hükmünün gereği olarak bu tasarı hazırlamımıştır. 

Yurdumuzda istikrarlı bir orıımancılık politilkıasıınm .görülebilinıesi için her şeyden önce hizım;etle--
rin görüleceği, orm;ancılrk faaliyetlerinim cereyan edeceği, yani; oıımjam. rejiınijinin topyeıkûm uygu
lanacağı sahaların belli edilmıesi, niteliklerinin bilinmıosi ve 'belirli sınır' işaretleriyle ayrılması, 
sahiplerinin tesbiti gerefemelktedir. 

Onmancılıik yönünden yapılıacaık bu tc&bitler neticesinde, orman içinde ve bitişiğinde bulunan 
vatandaşlara ıait arazilerin, onmıanJa olan sınırlara kesinlikle belli edileceğinden, bugüne 'kadar sa
yısı yüz binleri bulan ve orman - ılnalk ilişkilerini olumsuz yönde etkiliydi anlaşmazlıikların çözü
müne de bir yaklaşım sağlaınacak ve vatandaşların, sahibi bulundukları araziler üzerindeki halkla
rı güven 1aJ1t1.na, alınac alttır. 

Kısaca, bu «nedenlerle memleket ormanlarının kadastrosu •onmıan varlığının geliştirilmesi, ko-
ruınması ve devamlılığı yönümden biran önce halli lâzıımgelen ve vazgeçilmesi fınümlkün oltmyan 
bir önmıesele olaraik ortaya çıkmaktadır. 

Ormanların kadastrosu lüzumu yalnız bugün duyulan, ıbir ihtiyaç değildir. 'Gerçekten bu ihti
yaç daha önceleri de hissedilmiş ve ormanların sınırlanıcbnlmasına ıait hükümler muhtelif zaıman-
laııdıa çıkarılan mevzuat içinde yer almıştır. 1 Oca|k 1869 talihlinde neşredilen Onman Nizamname
sinde «Mienıaliki Dcvleit'i Aliyede ne kadar mir î orman varsa tâyin ve taıhdidolunaoak ve mevaddı 
atiyeni'n 'ahkâmı, tâyin ve tahdit ile tant'ı ımuha fıazaya alınan ormanlar hakkında cari olacaktır» 
dcmmjeik suretiyle yıllar önce ide ormanların ısınırlarının belli edilmesine zaruret duyulduğu açık
ça ifade edilmiştir. 

Cumıihıuriyet devrinde, plânlı bir ormjancılığa 1937 yılında çıkarılan 3116 saydı Orman Kanunu 
ile başlanılmış ve bu .kanunla ınıemleiket ormanlarının tahdit probleminle de ilk defa radikal bir 
zihniyetle el atılarak, oiim(anlanm beş sene içinde sınırlandırılması hususu idareye bir görev olarak 
verilmiş ise de; 
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Kanun ve değişikliklerinin yürürlükte bulunduğu 1937 - 1956 devresi içinde mi|enılcket ormanla
rının ancalk 3 831 235 hektarlık bir kışımı sınırdamdrrrlabibniştir. 

Bu »kamunu yürürlükten 'kaldıran 6831 sayılı Kanunun, orman smrrlaması ile ilgili lıüküııüerinıin 
pek az değişikliklerle 3116 sayılı 'Kanundaki temel müesseseleıin aynen alınması suretiyle ted
vin edilmiş olmasr sonucu; 6831 sayılı Kanun yürürlüğe gird'ikten sonra yapılan tahdit faaliyetle
ri de verinuli olmamış, 'zaımıanumıza kadar ancak 2 000 000 hektar onm.au smırlanvaısı yapılabil
miştir. 

Gerek 3116 sayılı-Kanun ve tadillerinin ve gerekse 6831 sayılı Kanunun sınırlama yönünden tat
bikatı; aşağıda arz edilen sebepler dolayısiyle olumlu bir seviyeye ulaşamamıştır. 

Memleket arazi kadastrosunun yetersiz ve ıırülkiyet müessesesinin sağlam temellere oturtul
mamış bulunması, tahdit .işlemi sonuçlarına pek çok itirazın yapılmasına sebebolmuş, bu durum 
tahdit koGiıiısyonlarımm arazi çalışmalarını önliyen nitelik arz etmiştir. 

(.Teçnıişte, yersel «metotlarla •çalışmış buluıiıan tahdit komisyonlarının yapmış oldukları tahdit
ler çeşitli sebeplerle değerinden bir hayli kaybet :ıiş bulunnmaiktadır. 

Eleman ve araç noksanlığı, komı,isyonların iş kapasitelerine tesir etmiş ve komisyonda çalı
şan o.toımaıılara 'kanun gereğince ödenen ücret gündelik, yolluk gibi ödeneklerin, umumi hüküm
ler dışında ve bunların benzerlerinin de altında oluşu tahdit komisyonlarını arzu edilmiyen bir ça
lışma sahası haline getirımiştir. 

Her ne kadar 1965 - 1970 yıllarımda orman sınırlamasında bir taraftan fotoğrametriık metodun 
uygulanmaya başlanması, diğer taraftan ımeşekkat ve fereıgat isıtiyem bu hizmet kolunda çalışan
lara 636 sayılı Kanunla bir taanyıiıat tanınması suretiyle komisyon adedinin binneticc iş mikta
rının kısmen artması mümkün olabilmişsc de; kuruluşa taallûk eden faktörlerin ele alınmamış ol
ması bu çalışmaları istenileni seviyeye ulaştıramamıştır. 

3116 sayılı lOıtman Kanunu gereğince; ormanların evvelâ tahdidi s o n r a d a kadastrosunun ya
pılacağı kabul edilmişti. (Bu dununda, aynı yere değişik zamanlarda iki ayrı komisyonun gitmesi 
gerekiyordu. Bu ild çalışmayı birleştirerek doğrudan doğruya esıas gaye olan kadastronun yapıl
ması daha uygun görülmüştür. Bu sebeple, eski kanunlardaki tahdit kelimeleri kaldırılmış ve 
komisyon isimleri de «Orman Kadastro Komisyonları» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kadastro konusu, halli lâzımıgelen çok taraflı bir problem niteliği arz ettiğinden, konunun kök
lü bir şekilde ele alınması zorunluğu kaçınılmaz bir hal almaştır. 

•Niteldin komisyonlarda gere'k sınırlamaya ait teknik işler ve gerekse kararkıra ait iş ve işlemi -
ler komjsyon bünyesindeki baykan ve üyelerince yapılmakta, bu durum ise faaliyetin çok ağır bir 
tempo ile cereyanına, bimnetice maliyetinin yükselmesine sebebolmaktadır. 'Esasen, .nitelikleri iti
bariyle toplanmaları, kanar verebilecek bir duruma gelebilmeleri faaliyetin inkişafını engelliyen 
ikinci bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle, 766 sayılı tapulama kanununun öngördüğü arazi çalışmalarındaki sistem esas alı
narak komisyon bünyesine iki kademeli bir kuruluş verilmesi zoırunlu görülmektedir. {Kadastro 
işini icra eden ekipler ve ekipleri teknik ve idari yönden kontrol edem ve «ekip..teshillerini denctli-
yen ve itirazları karara ba.ğlıyan komisyonlar teşkil edikıriştir. 

Orman kadastro ekipleri, kendilerine verilen bir köy «mülki sınırları içerisinde bulunan orman 
sahalarımın tesbit ve kadastrolarını tamamladıktam sonra diğer köylere geçeceklerdir. Sınırlama
ları bitirilen köylere ait tutanaklar komisyonlarca ilân ile bu :tutanaklara vâki itirazlar komisyon
larca tetkik ve ka.ra.ra bağlanacaktır. Komisyon kararlarına nazı olmıyanların genel yargı merci
lerine müracaatları bizatihi saklı tutulmuştur. Kadastro faaliyetlerini devamlı olarak biteviye ge
liştiren tasarrufları, koıırdsyonun bünyesindeki ormancı, hukukçu, ziraatçı üyelerden kurulu komis
yonun yetkili kişilerince deneticime ve hal tarzına bağlamıma imkânı yaratılacak ve vatandaşla
rın boş yere mahkemelere başvurmaları önlenmiş olacaktır. 

Bu suretle, bir komisyon ve ekiplerinin ydlık iş mıiktarı ortalama 30 - 40 bin hektarı bulacak 
ve binneticc yurdun ormanlık sahalarının.sınırlandırılması işlemleri de 15 - 20 yıllık bir müddet 
içinde sonuçlandırrlabilecektir. • 
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Hava fotoğrafları ile çalışılması maksadiyle 1961 yılında başlıyan hazırlıklar, Bininci Beş Yıl
lık Plân uygulanmasında da yer almış olmasına rağmen, özel 'kanunları gereğince harita yapımı 
ve fotoğraf akımı ile görevli Harita ve Tapu Genel Müdürlükleri çeşitli daire ve müessesece vâki 
taleplerin fazlalığı selbeıbiyle bu görevi çok zarman yerine ^eıtirenıefnıişlerdir. 

'Kadastro çalı sunalarının zaruri bir unsuru olan hava fotoğraflarının, ilgili müesseselerden 
temin edilmesinin mümkün olamadığı ahvalde bu yerlerin fotoğraflarıınm Orman Bakaıiüığınca 
alınmasına zaruret duyulmuş ve bununla ilgili hususa tasaruda yer verllnniştir.' 

İP/Ead/detar g^rsıkaelsi 

Madde 1. — Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nei maddeleri değiştirilmiştir. 
Kanunun 2 nci maddesi iki bölüm halinde düşünülmüştür. Birinci bölümde orman sınırları dı

şına çıkarılacak yerler tanımlanmış, ikinci bölümde ise bu yerlerin orman rejimi diışarsma çıkarıl-
nıa işlemini yapacak yetkili örgütlerin çalışına şekilleri açıklanmıştır. 

7 nci maddesinde orman kadaısıtro komisyonlarının görevleri 1 nci fıkrada yer almıştır. 
Komisyonun ve ckipleırdn teşekkülü, .'mahallinden iştirak edecek bilirikişile'rin seçimi ve üyelerin 

seçimi ve üyelerin atanmalarına ait esaslar 2 - 8 nci fıkralarda gösterilimiştir. 
Komisyon 'başkanlarının, görevlerimin 'ehemmiyeti nazara alınmak suretiyle, kadastro işlerinde 

çalışmış ve Orman 'Bakanlığında ve'ya bağlı - ilgili kuruluşlarında en az 'on yıllık meslekî hizmeti 
bulunan orman yüksek mühendislerinden seçilmesi kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesinde, komisyonda vazifelendirilecek hukukçu üye
lerin hâkim ve'ya avukat olarak 5 yıl çalışmış ibuluranaları şartının, tatbikatta bu üyelerin tâyi
ninde yarattığı zorluk, kanunda yazılı nitelikteki hukukçuların genellikle branşlarında önalmış 
kimseler olması hasebiyle, komisyon üyeliğine itibar etınemelerini çok zaman bu kadroların boş 
kalmasını ve hizmetin aksaması neticesini doğurmaktadır. Esasen hizmetin, arazi çalışmasını ica
betti rir niteliği de göz önünde tutularak hukukçu elemanların Hukuk Fakültesi mezunu olması ye
terli ^görülmüştür. 

Komisyon faaliyetlerini hızlandırmak ve I>evlctin orman niteliğindeki mülklerini biran evvel 
tâyin ve tesbit etmek ve vatandaşların orman içinde ve bitişiğindeki mülklerine güvenlik ver
mek ve (mevcut uyuşmazlıkları biran önce halletmek aıraaciyle komisyonlara; 766 sayılı tapulama 
koımisylnoarı örnek alınmak suretiyle ikili bir kuruluş verilmiştir. 

Bir orman yüksek mühendisi, orman mühendis muavini veya en az 5 yıl hizmet görmüş or
man teknikeri başkanlığında bir orman teknik elemanı ve bir mahallî üyeden kurulu orman kadast
ro ekipleri köy mülkü hudut lan. içerisindeki ormanları tesbit ile sınırlarını belli edeceklerdir. 
Bu ekiplerin sınırlama işlemlerine karşı, üçüncü şahısların veya idarenin itirazları, komisyonca 
tetkik ve karara bağlanacaktır. Bu bakımdan komisyonlar, bir orman yüksek mühendisinin baş
kanlığında, bir orman yüksek mühendisi üye, bir ziraat yüksek mühendisi üye ve orman kadastrosu 
yapılacak ilin daimî encümenince il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek bir genel meclis üye
sinden kurulmak suretiyle bir üst seviiyeye çıkarılmış komisyonda yalnız formasyon sahibi meslek 
adamlarına ve sınırlaması yapılacak ilin temsilcisine yer verilmiştir. 

Mer'i kuruluştaki köy ihtiyar heyetlerince seçilen üyenin yalnız seçildiği köyü temsil etmesi 
ve mahallî özellikleri iyi bilmesi bakımından ön çalışmaları yapacak ekip bünyesinde yer alması 
uygun görülmüştür. 

Komisyonların bu şekilde iki kademeli bir kuruluş halinde çalışması kadastro sırasında doğa
cak uyuşmazlıkların mahallinde tetkiki ve bir çözüme bağlanması yolunu açacak ve vatandaşları 
birçok ahvalde mahkemelere başvurmak külfetinden kurtarmış olacaktır. 

8 nci maddede, orman kadastro işlerinin planlanmasına ait hüküm 1 nci fıkrada yer almıştır. 
Orman kadastrosunun yapılacağı yerde aleniyeti temin maksadiyle yapılacak duyurmaların şe

kil ve esasları 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 
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Orman kadastrosunun belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle yapılacağı 3 ncü fıkrada 
açıklanmış, işe başlama ilânının yapılma seldi ve esaslarına 4 - 9 ncu fıkralarda yer verilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ünite ola ak ilçe ormanlarını esas almaktadır. Memleketi
miz tapulama sisteminde ilçeler bölge, bucak merkezleri ve köyler birer birlik kabul edilmesi ve 
binnetice tapu kütüklerinim köy ve belde esasına göre taıııiJnıi nedeni ile, orman sahalarının ilgili 
kütüklerde kolaylıkla yer almalarını sağlamak ve mükerrer tescilleri önleme maksadiyle, ekiplerin 
görev ve hizmet sahalarının köy ve belde mülki hudutları lile sınırlandırılması faydalı ve zorunlu 
görülmüştür. 

9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında orman kadastro işlerinin komisyonların gözetim ve denetimi 
altında orman kadastro ekiplerince yapılacağı hüküm altına alınmak suretiyle orman kadastro
sunda tapulama kanuna benzer bir şekilde kade ııeli çalışma imkânı sağlanmıştır. 5 nci fıkrada 
ekiplerin en az kaç üye dle çalışabileceği görüş aykırılığı çıktığı takdirde yapılacak işlemler açık
lanmıştır. 

Sınırlama, ölçü işleri, fotoğrafların işaretlen nesi ve tutanakların tanzimi ile ilgili hususlara 
2, 3, 4, 7 nci fıkralarda yer verilmiştir. 

Hava fotoğraflarının araziyi ve üzerindeki ör'üyil kuş bakışı tetkik imkânı vermesi, fotoğra-
metrik harita alımının esasını teşkil etmesi sebebiyle orman kadastro çalışmalarında hava. fotoğ
raflarından istifade önplânda tutulmuştur. 

Orman kadastro çalışmalarının zaruri bir unsuru olan hava fotoğraflarının ilgili müesseseler
den temin edilmesine mümkün olmadığı ahvalde bu yerlerin fotoğraflarının Orman Bakanlığınca 
alınmasına 6 nci fıkrada yer verilmiştir. 

Bu maddenin son fıkrasında orman sınır noktalarının sabit taş veya beton kazıklarla tesbit edil
mesi hüküm altına alınmak suretiyle, sınır noktaların kaybolmaması sağlanmıştır. 

10 ncu madde, bitirilen köy sahasına ait ölçü karne, fotoğraf ve tutanakların derhal komisyon 
başkanlığına verileceği hususu 1 nci fıkrada yer almıştır. 2 nci fıkra teknik ekiplerce, yapılan iş
lenin başkanlıkça kontrolü hakkındadır. 

Maddenin düzenlenmesinde, 766 sayılı Kanunun bu çeşit faaliyete ilişkin hükümleri de göz 
önünde bulundurulmuş, ekiplerin süratle çalışmalarını sağlamak amacı ile yeterli sayıda teşkili ve 
kadastro komisyonlarının ön çalışmalarının bu ekiplere yaptırılması, bidayeten yapılacak itirazların 
mahallinde derhal incclenmesli suretiyle halli cihetine gidilmesi, nihai olarak mahkemelere intikâl 
edecek itirazların azaltılması bakımından faydalı ve sonuç olarak vatandaşları mahkemelere baş
vurma külfetinden büyük ölçüde kurtarılması yönünden bu hükümlere maddede yer verilmesi uy
gun ve isabetli görülmüştür. 

Ekiplerce komisyonlara tevdi edilen tutanakların, komisyon başkanlığınca derhal aidolduğu şe
hir, kasaba ve köylerde ilân edileceği ayrıca ilgili Orman İdaresine yazı ile bildirileceği ve bu hu
susların da tevsik edileceği ve gerekli belgelerin dosyasında muhafaza edileceği 3 - 4 ncü fıkra
larda yer almış bulunmaktadır. 

Ekiplerce tanzim edilen ve komisyonca ilân edilen tutanaklara razı olmıyanlarm, 30 gün • içinde 
komisyon başkanlığına müracaatla itirazda bulunabilecekleri hususu 5 nci fıkrada yer almıştır. 

Komisyonun toplanması, karar nlısabı, müddet ve kararların ilânı ve orman kadastro haritala
rının yapımına ait hususlar 6 - 8 nci fıkralarda yer almıştır. 

11 nci maddenin orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutanakların ve komisyonda verilen 
kararların askı suretiyle ilânının ilgililere şahsan tebliğ hükmünde olduğu hususuna 1 nci fıkrasın
da, 

Komisyon kararlarına ve ekip tesbitlerine razı olmıyanlarm ilgili mahkemeye başvurabilecekleri 
ve başvurmalarla ilgili sürelere 2 nci fıkrada yer verilmiştir. 

4 - 5 nci fıkralar kadastro işlerinin kesinleş nesi ve Devlete ait ormanların tapuya tescili ile 
ilgilidir. 
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6 nci fıkra,, sınır noktasındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretlerin korunması ve gereken sa
haların dikenli tel iejine alınmasını hüküm altına almaktadır. 

12 nci maddenin orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin bir yönetme
likle belirtilmesi hususu 2 nci fıkrasında yer almıştır. 

Madde 2. — Bu kanuna bir ek madde eklenmiştir. 
Ek madde : 
Orman Bakanlığının kuruluşu nedeniyle 683] sayılı Kanunda Tarım Bakanlığına verilmiş olan 

görevler Orman Bakanlığına geçmiş olduğundan ve Orman Tahdit Komisyonlarının ismi yeni metin
de Orman Kadastro Konıisyoıılan olarak değiştirildiğinden buna paralel olarak 6831 sayılı Onman 
Kanununun 45 nei maddesinde geçen Tahdit Komisyonları deylimiııin de Orman Kadastro Komis
yonları olarak değiştiralmesi gerektiğinden bu hususları temin maksadiyle bu ek madde getiril
miştir. 

31illet Meclisi 
A ncıyasa Komisyonu 

Esas No. : 1/583 
Karar No. : S 

Anayasa Komisyonu raporu 

8 . 3 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılan «6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ve Hü
kümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz; tasarıyı, Anayasaya uygun olup olmama açısından incelemiş ve tasarının bi
rinci maddesinin kapsamına giren maddelerin, Anayasamızın 131 nci maddesine tamamen uygun 
okluğunu tesbit etmiştir. 

Teknik konuların ihtisas komisyonlarınca incelenmesinin uygun olacağı cihetle, Adalet Komis
yonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Adana 

C. Ahçcüı 

Bitlis 
K. M. Akmk 

Erzurum 
0. önder 

(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Denizli 

F. Avcı 
(İm zada bulunanı a di.) 

Ankara 
E. Paksüt 

(İmzada bulunamadı.) 

Erzurum 
N. Gacıroğlu 

Ordu 
C. Ekinci 

Millet Meclisi 

Kâtip 
İsparta 
Y. Uysal 

(İm zada buluna m adı.) 

(S. 

Çanakkale 
K. Bağcıoğlu 

Eskişehir 
H. Öztiirk 

Kastamonu 
S. Keskin 

Sayısı : 584) 

Afyon K. 
TT. Dincer 

Çorum 
A. Güler 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

(İmzada bulunamadı.) 
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Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkaidaşınm, Orman Kanununa geçici bir madde 
efelenmesine dair kanun teklifi (2/572) 

MEOUS BAŞKANLIĞINA 

ı6831 sayılı. Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 
15 . 10 . 1971 

Antalya 'Milletvekili Sakarya Milletvekili Samsun Milletvekili 
İhsan Ataöv Güngör Hun Hüseyin Özalp 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ İHSAN ATAÖV VE 2 ARAKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir maJdde eklenmesine dair kanun teklifinin gerekçesi 
'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1$1 ııci maddesi, Yüce Meclisçe 117 . 4 . 11(970 gün Ve '1)2155 

sayılı Kanunla 'değiştirilmiş ve '22 . 4 . 11970 gün ve tö'478 sayılı Resmî icazete ile yayınlanarak 
yürürlüğe konmuştur. 

Bahse konu maddenin 15ı ııci fıkrası, 
«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımımdan orman niteliğini tam 

olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım 'alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan ormanların ye
rinde yeni orman yetiştirilir Ve bu yerlerde ibaşka çeşit tarım ve hayvancılık "yapılamaz» (hükmüm 
nü taşımaktadır. 

Anayasa koyucu, orman sınırlarının daraltılın azlığı 'genel prensibini kabul etmiş ancak; Ana
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen •bakımından orman niteliğini tam olarak kay
betmiş fakat, verimli kültür arazisi haline gelmiş sahaları, hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını 
istisna olarak kabul etmiştir. 

Halen, gerek sınırlaması 'tamamlanmış ormanı saihalan ve gerekse sınırlaması ileriki yıllarda 
ele alınacak orman saihalan içerisinde Anayasamızın '1İ3İ1 nci maddesi ilgili fıkrası kapsamına gi
ren yerler -mevcut bulunımaiktadır. 

Bu 'gibi yerlerin ihukukî statülerinin tâyin ve teslbiti, bir taraftan Hazineye ait toprakların 
muhtaç vatandaşlara biran önce: dağıtılmasını temin edecek, diğer taraftan yangı mercilerinde gö
rülmekte bulunan birçok dâvalara da çözüm getirmiş bulunacaktır. 

ıBu nedenlerle, Anayasa e mirinin uygulanmasını temin nıaksadiyle İÖSÖI sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesi zorunlu (görülmüştür. 

Anayasada yer alan Ihal ve şartlarda, ormanı sınırlarının değiştirilmesi bu (gibi mahallerin ara
zide tâyin ve teslbiti ive muntazam haritalarının yapılması esas itibariyle ormanların tahdit ve 
kadastrosunu -yapmakla (görevli orman sınırlama ve kadastro (komisyonlarına verilmiştir. Ancak, 
68311 sayılı (Kanunun muvakkat 11 nci madde uygulaması sebebiyle âcil- (çözüm istiyen hallerde; yar
gı mercilerince sorulan yerler için sınırlama işlemlerine lüzum kalmadan Orman (Bakanlığınca 
karar verilmesi Ihususu da maddede yer almıştır. 

Vatandaşlarla mevcut (Çekişmelere son vermek, vatandaşların fiilen salhip bulundukları arazi
ler üzerinde onların hukukî meşruiyetlerini sağlamak amaciyle yapılacak iş ve işlemlerin bütün 
yurtta beş yılda, tamamlanması kabul edilmiş ve maddede bu hususu temin edecek kesin hüküm 
getirilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıda gösterilen geçicü: madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 6 - 15 . 10 . 18&L gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tam olarak kaybetmiş yerlerden : 

a) İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen, orman bütünlüğünü bozmıyan ve daJha ve
rimli kültür arazisi haline gelmiş olan tarla, bağ, meyvahk, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanları ile 
hayvancılıkta kullanılmalında toplum yararı bulunan ve otlak, kışlak, yaylak haline gelmiş yer
leri r 

fb) ıŞehir, ka'saiba ve köy yapılarının (dağınık evlerle her çeşit yapı ve telisler harıoolmak üze
re) toplu olarak bulunlduğu yerleşim sahaları; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde orman sınırlan dışına 
çıkarılır. 

Bu işlemler, evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat bu madde hükümlerine uymadığı Orman 
Bakanlığınca anlaşılan sınırlamalara ilişkin düzeltmeler ile yeniden yapılacak sınırlamalarda bu 
madde hükümlerine de uymak suretiyle; orman sınırlama ve kadaötro komisyonlarınca yapılır. 

6831 sayılı Orman Kanununun geçici 1 nci maddesine göre yapılacak belirfemelfeirde; bu mad
denin (a) ve (b) fıkralarında yaaılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiçbir suretle uygulanamaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönet

melikte belli edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

73 No. lu Geçici Komüisyön raporu 

Millet Meclisi 
73 No. lu Geçici Komisyonu 10 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/583, 2/572 
Karar No. : 

Sayın Başkanlığa 

6831 sayılı ı'Orımıan Kanununun bâzı maddelerindin (değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde 
eklemmeslkıe dair kanun /tasarısı; Anltalya Millete/kili Üısıan Ataöv ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı 
Onmam Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tekldifi ile birleştirilmek ve tasarı 
esas allınjmak suretiyle, Genel Kurulun 3 . 3 ', 1972 tarihli 55 nci İBMeşinıindföı kurulması kararlaş-
fbınilıan İGeçicii Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

'Tasarlının1 gerekçesinde ileri sürülen mütalâalar ' Komisyonumuzca da yerinde görülerek, 
maddıelerijn müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakereler somunda; 6831 sayılı Ortmıam (Kanununun, değîgtiriknesi 
öngörülen 2 nci maddesi ile, Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 3 arkadaşının tteklif ettikleri 
geçici madde aynı paralelde görülmüş, ancıaik uzun çajlışfmailar sonucu hazırlanan tasarının 'mez
kûr maddesi, maksada daha uygun mütalâa edilerek, aynen kabul eddılimişitJir., 

Keza tasarının .7, 8, '9, ve 10 neu maddeleri1 de aynen kabul edilmiş, 11 nci maddenin 3 neü 
fıkrasının sonundaki «bağışiklıdır» deyimi, alışılmış bir hukukî tenim ©lam «muaftır» şefclindıe de-
ğiştlirilmişltir. ! 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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Orman kadastro komisyonlarının çalışmalarının arz ettiği güçlük .göz önüne alınarak ve tek-
nük elemanı tatmin etmek suretiyle elde tartmak gayesiyle, 12 nci fmaddenin başına; (Orman ka-
dasteo komisyonu ve kadastro ©kiplerinde bilfiil çalışanı başkan, üye ve teknik elemanlarına veri
lecek yan ödemelerde, bütçe kanunları ile tesbit edilen miktarların âzamisi' üzerinden ödeme ya
pılır.) şelklnkle blir fıkra ilâve edilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3, ve 4 ncü maıddeleri aynen kabul edilLmî tir. 
Ayrıca il§in önemini ve müstaceliyetönli göz önüne alan Komisyonumuz, kanun tasansunın 

öndelik ve ivedilikle görüşülmesini! temenniye şayan görmüş/tür. 

Oenel Kurula sunulmak üzere saygı ile takd'fcn olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip Erzuruan 
Nevşehir «Antalya ,lçel N. Gacıroğlu 
H. Başer iö. Buyrukçu M. Arıkan 

iGitresun Kayseri Sinop 
M. E. Turgutalp M. Türkmenoğlu Söz hakkım maöıfuzdur 

i/7. Biçer 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 



— 10 — 

H(vK(*METİtX TEKLİFİ 

6831 sayılı Orman Kanununun hâsı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 15 .10 . 1901 gününden önce bilim ve fen 'bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden: 

ıa) Su ve toprak rejimine zarar vermiyen, or.ııan bütünlüğünü bozmıyan ve imar, ıslâh edile
cek devamlı ürün alman verimli kültür arazisi haline gelmiş tarla, bağ, meyvalik, zeytinlik g-ibi 
çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta laıllanılınasmda toplum yararı bulunan otlak, kışlak, yay
lak haline gelmiş yerler, 

ıb) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (dağınık evlerle her çeşit yapı ve tgsisler haricolmak 
üzere) toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırlan dışına çıkarılabilir. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yııkardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakan

lığınca anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
igeç on yıl içinde orman kadastro -komisyonlarınca yapılır. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Geçici 1 nci maddeye göre yapılacak belirtmelerde; bu maddede yazılı hükümleri uygulama

ya Orman Bakanlığı yetkilidir. 
İBu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiçbir suretle uygulanmaz. 
Bu maddenin uygul ananasın a ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba

ren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

IKİNCÎ FASİL 
1 

Devlet ormanları 

Orman kadastrosu • 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan 
her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının tâ
yin ve tesbiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığına atanacak oriman kadastro işlerinde çalış
mış ve bu Bakanlıkta veya bağlı - ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir Orman 
Yüksek Mühendisinin Başkanlığında Orman Bakanlığınca atanacak, Hukuk Fakültesi mezunu bir 
hukukçu üye, bir Orman Yüksek Mühendisi, bir Ziraat Mühendisi ile orman kadastrosu yapıla
cak ilin, daimi encümenince il g-enel meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Adalet Bakanlığınca atanmış, halen bu komisyonlarda görevli hukukçu üyelerin ilk atama iş
lemi ile ilgili olarak açılmış dosya ve sicilleri üç ay içinde Adalet Bakanlığından Orman Bakanlı
ğına devredilir. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde ormancı üye Başkana vekâlet eder. 
Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur veridir. 
Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. 
Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir Orman Yüksek Mühendisinin ve

ya Oriman Mühendis Muavininin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin Baş
kanlığında, bir Oriman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendis Muavini veya Orman Teknikeri 
ile beldelerde belediye encümeni, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üye
den kurulur. 

»Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİCİ 

6831 saydı Orman Kanununun hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna hir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mili ot Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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(Ilükünıotin teklifi) 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kunullan tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisin
den de faydalanırlar. 

'Bunların gününde ve yerinde hasır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçelhilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir tem
silci bulundurulur. 

Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Oriman Genel Müdürlüğünün tek
lifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tâyin olunur. 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce resmî gazetede, ilgili, il, varsa ilçe 
merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çıkmıyan yerlerde ise diğer mu'tad vasıtalarla en az 
beşer gün ara ile ikişer defa ilân olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve iköy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dâhilinde kalan 
bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, Komisyon Başkanlığı tarafından tâyin ve tesbit edilerek 
çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik köy ve belediyelerde en az bir ay önce bu belde ve 
köylerin uygun yerlerine asılacak ilân kâğıdı ila duyurulur. 

ilân kâğıdının- asıldığı, tutanakla tevsik edilir. 
Bu ilânda; ekiplerin hangi köy veya beldelerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğinde

ki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasın
da hazır bulunmaları hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam 
edileceği açıklanır. 

İlân işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınır

larının tesbiti sırasında kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur, işgal ve 
faydalandıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

Madde 9. —ilân işleri tamamlanan belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nci maddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi altında ko
misyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaret
lenir, veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet 
ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad 
ve soyadını, gösterenler veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer 
tarafından yapılan itirazları kapsıyacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak bir orman kadastro defterine }/azılır. Orman ka
dastro ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir. 

Orman kadastro ekipleri en az Başkan ve teknik üye ile birlikte çalışabilir. Bu durumda gö
rüş ayrılığı çıktığı takdirde Başkanın oyu geçerli sayılıı1. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman Ba
kanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Fotoğrametrik ve yersel ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar Yönetmelikte belli 
edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tesbit edilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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(Geçici Komisyonun değişıtırişi) 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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(Hükümetin teklifi) 

Madde 10. — Sınırlaması bitirilen köy veya belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri fotoğ
raf ve diğer belgeler bekletilmeden Komisyon Başkanlığına verilir. 

Komisyon Başkanı, yapılan işleri derhal kontrol eder, veya Komisyon üyelerine kontrol ettirir. 
Noksan ve yanlışlıklar görürse ilgili ekibe tamamlattırır. 

Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri Komisyon Başkanlığınca hemen aidolduğu belde veya 
köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca ilgili Orman idaresine yazı ile bildirilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecek
leri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler Komisyon dosyasında saklanır. 

Bu ilânda; köy veya beldenin sınırları içindeki orman olarak belirtilen yerlerde tasarruf iddi
asında bulunanlann ve tutanak münderecatına razı olmıyanlarm askı tarihinden itibaren 30 gün 
içinde sahip bulundukları her nevi belgelerle birlikte Komisyon Başkanlığına başvurmaları açıkla-

Komisyonlar bu itirazları belgeleri ile birlikte arazi üzerinde incelerler. Kadastro komisyon
ları, Başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak şartiyle en as üç üye ile toplanıp çoğunlukla ka
rar verebilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sayılır. 

Bu kararlar ilgili tutanak defterlerine yazılır ve altı imza edilir. Arazide de gerekli düzeltme 
yapılır. Komisyonca itirazlı işler için alınan kararlar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafta 
içinde bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca ilân olunur. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde düzenlendikten sonra 
kadastro ekip Başkanı ve teknik üye tarafından imzalanır. Bu haritalar Komisyon Başkanlığınca 
teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur. 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutanakların ve orman kadastro komis
yonunca verilen kararların askı suretiyle ilânı ilgililere şahsan yapılan tebliğ hükmündedir. 

Komisyon Başkanlığına itirazda bulunmıyanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ise ikin
ci askı tarihinden itibaren bir yıl için görevli ve yetkili mahkemelere müracaatla itiraz edebi
lirler. 

Bu itirazlar her türlü hare, vergi ve resimdenbağışıklıdır. 
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir hare, vergi ve 

resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 
Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur 

ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

Madde 12. — Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanu
ni yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca kanunun 
yayımından itibaren 6 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte 
belirtilir. 

•Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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(Geçici Komisyonun değişıtirişi) 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Orman Kadastro ekiplerince düzenlenen tutanakların ve Orman Kadastro 
Komisyonunca verilen (kararların askı suretiyle ilânı ilgililere şahsan yapılan tebliğ hükmün
dedir. 

Komisyon Başkanlığına itirazda bulunmıyanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ise ikin
ci askı tarihiıiden itibaren bir yıl içinde g-örevli ve yetkili mahkemelere müracaatla itiraz edebi
lirler. 

Bu itirazlar her türlü harç ve resimden muaftır. 
Kadastrosu yapılıp kesinleşen. Devlete ait ormanlar, Tapu dairelerince hiçbir hare, vergi ve re

sim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 
Sınır noktalarındaM taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur 

ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, 
üye ve teknik elemanlarına verilecek yan edeme" orde bütçe kanunları ile tesbit edilen miktarla
rın âzamisi üzerinden ödeme yapılır. 

Orman Kadastro Komisyonları için lüzumlu tr/nt araçları ve görevlilerin kanuni yollukları ile 
(her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca Kanunun 
yayımından itibaren 6 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte be
lirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 6831 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekâleti deyimi, Orman Bakanlığı olarak 
ve aynı kanunun 45 nci maddesinde gecen «Tahdit komisyonları» deyimi, «Orman kadastro ko
misyonları» olarak değ-iştirilmişir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. •— Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erİm 

Devlet Bakanı 
t. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Başülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
G. Ayhan 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğü§ 

Millî Savunana Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

22 . 12 . 1971 

Devlet Bakanı 
î. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Taran Bakanı 
0. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
İV. Devres 

Onman Bakanı 
S. tnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karakucak 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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(Geçici Komisyonun deği§tirişi) 

HADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayıımir tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584) 





S k L • I MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kal
kındırma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri 
kurulması hakkında kanun teklifi Anayasa' Adalet, Orman ve Plan 
komisyonlarından 3 er üye seçilerek kurulan 73 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/583, 2/572, 2 /515) 

73 Numaralı Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
73 Numaralı Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/583, 2/572, 2/515 14 . 10 . 1972 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 2 . 10 . 1972 tarihli 140 ncı 'Birleşiminde müzakeresine 'başlanan; 
6831 sayılı Onman Kanununun bazı maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 

efelenmesine dair kanun tasarısı ile Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Genel Kurulun aynı 
birleşimde, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Meclis gündemine alınması kabul edilen Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri vo 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici' madde ilâvesine, 5237, 5422, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak: olacağı orman köylerini kalkındırma 
fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkında kanun teklifi, 73 
numaralı Geçici Komisyonumuzun 11 . 10 . 1972 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri
nin de huzuru ile yeniden tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Müzakereler esnasında kanun tasarısı ile kanun tekliflerinin tevhidine ve tasarının görüşme
lere esas alınmasına karar verildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının teklifinde, 1 nci çerçe
ve madde ile tadili istenen 2, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 34 ve 40 ncı maddelerden; 2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, Ek Madde 6 /ve geçici Ek Madde 6 tasarı metnindeki aynı maddeler esas alındığı için, 
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13 neü madde ile getirilmek istenilen hususlar ayrı bir «Fon kanun teklifi» halinde Plan Ko
misyonunda görüşülmekte olduğundan, 

34 ve 40 nci maddelerle getirilmek istenilen hükümlerin ise 6831 sayılı Kanundaki ifadeleri
nin ihtiyaca daha iyi cevap verdiği mülâhazasıyle mezkûr maddelerin dolayısıyle teklifin red
dine, 

Kanun tasarısının 1 nci çerçeve madde ile tadili istenen 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 
9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinden; 2, 7, 11 ve 12 nci maddelerin tadilen, 8, 9, 10 ncu maddeler ile 
yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü çerçeve madelerin ise aynen kabulüne Komisyo
numuzca karar verilmiştir. 

Ayrıca işin önemini ve müstaceliyetini gözönüme alan Komisyonumuz kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini temenniye şayan görmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Nevşehir Antalya Amasya Giresun 
H. Başer Muhalifim. Y. Acar M. E. Turgutalp 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Ö. Buyrukçu 

Kayseri Siirt Sinop 
M. Türkmenoğlu Z. Çeliker H. Biçer 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden : 

a) ıSu ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan ve imar, ıslah edi
lerek devamlı ürün alınan verimli kültür arazisi haline gelmiş tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta kullanılmasında toplum yararı bulunan otlak, kışlak, yay
lak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (dağınık evlerle her çeşit yapı ve tesisler hariçolmak üze
re) toplu alarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırlan dışına çıkarılabilir. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakan

lığınca anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç lon yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Geçici 1 nci maddeye göre yapılacak belirtmelerde; bu madde de yazılı hükümleri uygulamaya 

Orman Bakanlığı yetkilidir. 
Bu madde (hükümleri yanan orman sahalarında hiçbir surette uygulanamaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

İKİNCİ FASIL 

I 

Devlet ormanları 

Orman Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan 
her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının tayin 
ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları: Orman Bakanlığına atanacak orman kadastro işlerinde çalış
mış ve bu bakanlıkta veya bağlı - iljgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir Orman 
Yüksek Mühendisinin Başkanlığınca Orman Bakanlığınca atanacak, Hukuk Fakültesi mezunu bir 
hukukçu üye, orman yüksek mühendisi, bir ziraat mühendisi ile orman kadastrosu yapılacak ilin, 
daimî encümenince il genel meclisi üyeleri arasında seçilecek bir üyeden kurulur. 

Adalet Bakanlığınca atanmış, (halen bu komisyonlarda görevli hukukçu üyelerin ilk atama iş
lemi ile ilgili olarak açılmış dosya ve sicilleri üç ay içinde Adalet Bakanlığından Orman Bakanlı
ğına devredilir. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekâlet eder. 
Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. 
Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin ve

ya orman mühendis muavinin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin Başkan-

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) 
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73 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna, bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 15 . 10 .1961 gününden önce bilim ve fen bakımmdan orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan ve imar, ıslâh edile
rek devamlı ürün alınan verimli kültür arazisi halinde »gelmiş tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tanm alanları ile hayvancılıkta kullanılmasında toplum yaran bulunan otlak, kışlak, yaylak 
haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (dağınık evlerde her çeşit yapı ve tesisler haricolmak üze
re) toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalar, 

Orman sınırlan dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlığın

ca anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Cteçici 1 nci maddeye göre yapılacak belirtmelerde; bu maddede yazılı hükümleri uygulamaya 

Orman Bakanlığı yetkilidir. 
Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 

en geç 0 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

İKİNCİ FASIL 

I 

Devlet Ormanlan 

Orman Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan 
her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanlann Devlet ormanlan ile müşterek sınırlarının tayin 
ve tespiti orman kadastro komisyonlan tarafından yapılır. 

Orman Kadastro komisyonlan; Orman Bakanlığına atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış 
ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir Orman Yüksek 
Mühendisinin Başkanlığında Orman Bakanlığınca atanacak, Hukuk Fakültesi mezunu bir hukukçu 
üye, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya en az 10 yıl hizmet görmüş 
orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi ile orman kadastrosu yapılacak ilin, daimî encüme
nince il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Adalet Bakanlığınca atanmış, halen bu komisyonlarda görevli hukukçu üyelerin ilk atama ile 
ilgili olarak açılmış dosya ve sicilleri üç ay içinde Adalet Bakanlığından Orman Bakanlığına devre
dilir. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde ormancı üye Başkana vekâlet eder. 
Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. 

Aynca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

lığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ile bel
delerde belediye encümeni, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden ku
rulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisin
den de f aydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında 3VEİ11Î ıSavunma Bakanlığınca bir temsilci 
bulundurulur. 

Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tek
lifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur. 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en as bir ay önce Resmî Gazetede, ilgili, il, varsa 
ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla 
en az beşer gün ara ile ikişer defa ilân olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan 
bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve tespit edile
rek çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik ^öy ve beldelerde en az bir ay önce bu belde ve 
köylerin uygun yerlerine asılacak ilân kâğıdı ile duyurulur. 

ilân kâğıdınuı asıldığı- tutanakla tevsik edilir. 
Bu ilânda; ekiplerin hangi köy veya beldelerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğinde 

ki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanunî m^ümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasın
da hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında deıvam 
edileceği açıklanır. 

ilân işlerine ait belgeler dosyasına saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınır

larının tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur, işgal 
ve faydalandıkları taşınmaz malların şuurlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

Madde 9. — ilân işleri tamamlanan belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nci maddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözdthni ve denetimi altında ko
misyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların şuurları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaret
lenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet 
ve diğer aynı hakları, şuurda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin 
ad ve soyadını, gösterenler veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgi
liler tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak bir orman kadastro defterine yazılır. Orman ka
dastro ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir. 

Orman kadastro ekipleri en az başkan ve teknik üye ile birlikte çalışabilir. Bu durumda görüş 
ayrılığı çıktığı takdirde başkanın oyu geçerli sayılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : «584 ve 695'e 1 nei ek) 
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(73 Numaralı Geçici Komisyonun Değiştirici) 

Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin veya 
orman mühendis muavininin veya en az beş yü hizmet görmüş bir orman teknikerinin Başkanlı
ğında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ile bel
delerde belediye encümeni, köylerde köy ihtiyar* kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kuru
lur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında beldeler
de belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden 
de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gördükle
ri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sı asında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci 
bulundurabilir. 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka'ml edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen ka^ul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 534 ve 695'e 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman 
Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Fafeoğraımetrik ve yersel ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli 
edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilir. 

Madde 10. — Sınırlaması bitirilen köy veya belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri fotoğ
raf ve diğer belgeler bekletilmeden komisyon ^başkanlığına verilir. 

Komisyon başkanı, yapılan işleri derhal kontrol eder, veya komisyon üyelerine kontrol ettirir. 
Noksan ve yanlışlıklar görürse ilgili ekibe tamamlattırır. 

Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığınca hemen aidolduğu belde ve
ya köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca ilgili orman idaresine yazı ile bildirilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecek
leri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır. 

Bu ilânda; köy veya beldenin sınırlan içindeki 'orman olarak belirtilen yerlerde tasarruf iddia
sında bulunanların ve tutanak münderecatına razı olmayanların askı tarihinden itibaren 30 gün 
içinde sahip bulundukları her nevi belgelerle birlikte komisyon başkanlığına başvurmaları açık
lanır. 

Komisyonlar bu itirazları belgeleri ile birlikte arazi üzerinde incelerler. Kadastro komisyonla
rı, başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak şartıyle en az üç üye ile toplanıp çoğunlukla 
karar verebilir. Oyların eşitliği halimdfe başkanın bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sayılır. 

Bu kararlar ilgili tutanak defterlerine yazılır ve altı imza edilir. Arazide de gerekli düzeltme 
yapılır. Komisyonca itirazlı işler için alman kararlar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafta 
içinde bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca ilân olunur. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde düzenlendikten sonra 
kadastro etküp başkanı ve teknik üye tarafımdan imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanlığınca 
teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur. 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutanakların ve orman kadastro komis
yonunca verilen kararların askı suretiyle ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. 

Komisyon Başkanlığına itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ise 
ikinci askı tarihinden itibaren bir yıl içinde görevli ve yetküli mahkemelere müracaatla itiraz edebi
lirler. 

Bu itirazlar her türlü harç, vergi ve resimden bağışıkhdır. 
Kadasitrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve re

sim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 
Sınır noktalarındaki taş, beitfon kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur 

ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

Madde 12. — Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî 
yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca kanunun 
yayımından itibaren 6 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte be
lirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) 
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(73 Numaralı Geçici Komisyonun Değiştirişi) 

Madde 10. — Tasarımın 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutanakların ve Orman Kadastro Ko
misyonunca verilen kararların askı suretiyle ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. 

Komisyon Başkanlığına itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ise 
ikinci askı tarihinden itibaren bir yıl içimde görevli ve yetkili mahkemelere müracaatla itiraz ede
bilirler. 

Bu itirazlar her türlü harç ve resimden muaftır. 
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiç bir harç, vergi ve re

sim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 
Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur 

ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan, Başkan, üye 
ve teknik elemamlarma verilecek yan ödemelerde bütçe kanunları ile tespit edilen miktarların âza
misi üzerinden ödeme yapılır. 

Orman Kadastro Komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları ile 
lıer türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce temim edilir. 

Orman Kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca Kanunun 
yayımından itibaren 6 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacaJk bir yönetmelikle be
lirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayış. : 584 ve 695'e 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 6831 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekâleti deyimi, Orman Bakanlığı olarak 
ve aynı kanunun 45 nei maddesinde geçen «Tahdit Komisyonlan» deyimi, «Orman Kadasitro Ko
misyonları» olarak değiştirilmişjtir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
22 . 12 . 1971 

Başbakan 
ir. Erin/n 

Devlet Balkanı 
1 Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. E. Bay ülken 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Ulaştırana Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kiiapk 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğü§ 

Millî Savunma B 
F. "Melen 

Müılî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Sa. ve So. Yar. Bakanı Grüm. ve Tekel Balkanı 
C. Aykan H. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Sanayi ve Tekno. 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Derlöt Bakanı 
t. Karaö» 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakamı 
M. ötatekin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. 
N. Devres 

Onman Bakanı 
S.tmA 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) 
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(73 Numaralı Geçici Komisyonun Değiştirişi) 

MADDE 2. — 6691 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • ^m^ « • 

Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) 





M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 762 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 8 arkadaşının, 6594 sayılı 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite 
kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından seçilen 8'er üyeden kurulu 90 No. lu 

Geçici Komisyon raporu (2 /712) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite Kurulması hakkın
daki Kanuna ek kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederk, 
2 7 . 6 . 1 9 7 2 

Trabzon Milletvekili Trabzon Senatörü Trafbzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener Ali Şakır Ağanoğlu Mehmet Aslantürk Ahmet İhsan, Birincioğlu 

Trafbzon Milletvekili Trabzon Milletvekili Tralbzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
N. îsfendiyar Çaktroğlu Ekrem Dikmen Selâhattin Güven Cevat Küçük 

Tralbzon Milletvekili Trabzon. Stenaifeörü Trabzon Senatörü 
Mehmet Ali Oksal Ömer Lütfi Hocaoğlu Be§at Zaloğlu 

GEBEKÇE 

I - K. T. Ü. ne bağlı Tıp ve Yerbilimleri Fakültenin kuruluşu (hakkında genel gerekçe: 
1955 yılında çılkarılan 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da kurulması kararlaşan «Karadeniz Tek

nik Üniversitesi» 1963 yılında 336 sayılı Kanunla faaliyete geçtiği zaman şu Fakültelerin açılması 
Kanunda öngörülmüştü; 

1. Temel IBilmler Fakültesi, 

2. înşat ve Mimarlık Fakültesi, 

3. Makina ve Elektrik Fakültesi, 

4. Orman Fakültesi, 

Bu fakültelere aidolmak üzere yapılan tüm Devlet yatırımları 250 milyon lirayı bulmuş olup 
halen bazı fakülte ve îaboratuvarlarla birlikte rektörlük, merkezî teshin ve lojman, tevsii inşaatı
na 1975 yılına kadar devam olunacaktır. 

K. T. Ü. nin başlangıçta gösterdiği yavaş gelişme ve özellikle öğretim üyesi teminindeki zor
luklar, son iki yıl içinde Ölü noktaları, başka bir deyişle dar boğazları geçerek şöyle bir inkişafı 
göstermektedir : 

Dönem : S 
Toplantı : 3 



~ â -

Yıllar 

1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967 -1968 
1968-1969 
1969 -1970 
1970 -1971 
1971 -1972 

Toplanı Öğ
renci say. 

210 
379 
479 
655 
774 

1 015 
1 268 
1 755 

Prof. ve Doç. 
sayısı 

2 
2' 
5 
7 
8 
9 

10 
19 

Öğr Gör. ve 
Uzman say. 

6 
6 

17 
19 
19 
25 
33 
41 

Ass. 
Say. 

9 
15 
31 
34 
50 
77 
88 

125 

Toplam Akade
mik Per. sayısı. 

17 
23 
53 
60 
77 

111 
131 
185 

Not : Yukardaki akademik personel sayılarına İstanbul ve Ankara'dan uçakla gelerek konferans 
seklinde ders veren ve sayıları 68 - 75 arasındaki öğretim üyeleri dahil değildir. 

Yukardaki tabloda görülen 1 755 (toplam öğrenci ısâyısı önümüzdeki (2) yıl! içinde 2 500'e 
ve esas kadrodaki akademiik personel sayısı da 250'ye ulaşacaktır. Şayet (Devlet Planlama ve 
ilgili Bakanlıklarca K. T. Ü. ne öngörülen 150 milyon lira Tıp 'Fakültesi için ve 220 milyon lira 
da yeni (Fakülte ve laboratuvarlarla bunların teçhizi için Üçüncü Beş Yıllık 'Plan döneminde te
min orunabiilirse, K. T. Ü. mevcut Fakülteleriyle, bânalarıylc ve günden güne gelişen Öğretim 
kadrosuyle 4 500 - 5 000 öğrenci alacak bir duruma gelebilecektir. 

Böylece K. T. Ü. Karadeniz Bölgesinde önemüi bir bilim ve kültür merkezi haline gelmekte 
ve Hopa'dan (Samsun'a (kadar sahil; bölgesiyle hemen Güneydeki Hinterlandın mühendislik alan
larındaki çeşitli bölgesel problemleri üzerinde, bu arada; (madencilik, ormancılık ve bayındırlık 
başta olmak üzere, birçok konularda araştırma yapan bir bilim merkezi olma niteliğine sahip 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Karadeniz illeri, nüfus topluluğu bakımından Marmara Bölgesinden hemen son
ra gelen; ekonomik yönden de hızlı gelişen bir -bölgeye dahildir. 

İşte sayılan bu ve benzeri nedenler ıgözönünde tutularak, K. T. Ü.'ne bağlı bir Tıp Fakültesi 
ile bir Yerbilimleri Fakültesi açılması kararlaştırılmıştır. 

A) Tıp Fakültesi Kurulmasıyle ilgili Hazırlıklar ve Genel Gerekçe : 
1. K. T. Ü.'ne bağlı bir Tıp Fakültesi kurulması, Üniversiteler Kanunu gereğince Üniversi

te Yönetim Kurulunca teklif ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve Devlet Planlamanın da 
bu konuda tam desteği temin olunmuştur. 

2. K. T. Ü. ile Hacettepe Üniversitesi arasında varılan anlaşmaya göre, Hacettepe (Senatosu, 
K. T. Ü. !Tıp Fakültesinin kurulması için gereken ıher türlü yardımı yapjmayı kabul etmiştir. 10 
yıl süreli bir protokol imzalanmıştır. 

Bu cümleden olarak K. T. Ü.'ne bağlı 10Û0 öğrenci kapasiteli Tıp Fakültesinin ve 800 yataklı 
araştırma hastahanesinin yeri ve ihtiyaç programları, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nm kurdukları bir uzman heyet tarafından ma'hallinde yapılan 
kaşiflerden sonra tespit olunmuş ve inşaat için gerekli veriler en küçük (detayına kadar hazırlana
rak bir rapor halinde, K. T. Ü. Rektörlüğüne sunulmuştur. 

3. Bu arada Tıp Fakültesinin kurulacağı, mevcut üniversite sahasına mücavir 200 dönüm
lük arsa 1971 ve 1972 yılı bütçelerine konan ve toplamı 6 milyon liraya yaklaşan ödeneklerle 
K. T. Ü. adına kamulaştırılmıştır. 

4. Aym zamanda 1972 (bütçesinin ilgili faslına konan plan ve proje ödeneğiyle, Bayındırlık 
Bakanlığınca son şekline (getirilen K. T. Ü. Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastahanesi Projeleri bu yıl 
içinde müsabakaya çıkarılacaktır. 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 762) 
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5. 1973'ten itibaren 5 yıl süre ile K. T. Ü. Bütçesine konacak ödeneklerle de K. T. Ü. Tıp 
Fakültesinin binaları Araştırma Hastanesi ve lojmanları inşa olunacaktır. 

Yukarıdaki kısa açıklama ile, Tıp Fakültesi kurma hazırlıklarının Ihanlgi safhada olduğu belir
tildikten sonra, biraz da 'E. T. Ü.'ye bağlı bir Tıp Fakültesi kurulmasının gerekçesine değinmek lâ
zımdır. 

Devlet Planlama 'Teşkilâtının da tam desteğine sahiholarak 3 neü Beş Yıllık Plan döneminde 150 
milyon lira ödenek ayrılması uygun bulunan K. T.Ü. Tıp Fakültesi, gerçekte yurdumuzda en fazla 
kurulması gereken fakülte türüdür. Çünkü, yurt çapında Tıp ve Sağlık Personeli noksanlığı; 
mevcutların sayıları belirli büyük şehirlerde toplanması; yüzlereesinin de yurt dışında çalışmaya 
gitmesi gibi nedenlerle yeni yeni Tıp Fakültelerine olaır ihtiyaç her »geçen gün artmaktadır. Halbu
ki, Devlete 'en pahalıya mal olan Fakülte Tıp Fakültesidir. Bu nedenle de rastgele yerde, ihtiyaç 
vardır diye Tıp Fakültesi kurulamaz. Nitekim yeni kurulmuş Tıp Fakültelerinden bazıları ça
bucak geliştikleri ve kuruluşlarını tamamladıkları halde, diğerleri uzun yıllardır kuruluşunu ta
mamlayamamışlardır. • 

Aynı durum Tıp dışındaki fakülte veya üniversiteler, özellikle Teknik Üniversiteler için de ge
çerlidir. Nitekim hiçbir endüstrisi olmayan başkaca teknik okullara sahip bulunmayan bir b'ölgeye 
Teknik Üniversite kurmak çok zordur; çok pahalıdır. Halbuki aynı bölgeye sosyal bilimleri içine 
alan fakültleri veya üniversiteyi açmak nispeten kolay ve ucuzdur. Birincisi için gerekli (öğretim 
üyesini endüstri bölgelerinden çekip getirmek çok zor, hatta imkânsızdır. İkincisi için yerinde 
öğretim eleman temini her zaman mümkün olabilir, ucuza mal olur. 

Tıpkı bu örneğe uyarak. Tıp fakültelerinin ele yerlerini bilerek seçebiliriz. Trabzon'da halen 2500 
kişilik bir üniversite sitesinin mevcudiyeti ve bu sayının yakın gelecekte iki misline çıkacağı ger
çeği; Tıp Fakültesinin esas dayanağı sayılabilir. Halbuki bugün 13 hastane ve 1525 yatak ve 
100'ün üstünde doktor kapasitesiyle Trabzon Merkezi ve yakın çevresi bir Tıp Fakültesinin kurul
ması için temel dayanaktır. 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, bir Makina - Elektrik Fakültesinin temel dayanağı olan civar 
endüstri ve fabrikaya karşılık Tıp Fakültesi için Trabzon ve civarında yeteri kadar hastane, 
sağlık tesisleri ve 'bölgenin özel veya genel sağlık sorun ve konuları m'evcuttur. Hopa'dan Samsun'a 
kadar uzanan sahil şeridinin sağlık ihtiyaçları gözönünde tutulursa, Trabzon'dan sonra bir iki 
Tıp fakültesinin daha kurulması gerektiği aşikârdır-. Bu konudaki görüşleri, Trabzon Sağlık Mü
dürlüğünden alman su istatistik rakamları açık şekilde belirtmektedir. 

1. Trabzon Merkez ve Bölge (hastaneleri ve yatak durumu : 
Hastane ve Sağlık Merkezleri : Yatak Adedi : 

1. Numune Hastanesi 
2. Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
3. Doğum ve Çocuk Hastanesi 
4. Kemik Hastalıkları Hastanesi 
5.. Sosyal 'Sigortalar Kurumu Trb. Hastanesi 
6. Sürmene Devlet Hastanesi 
7. Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
8. Askerî Hastane 
9. Of Sağlık Merkezi 

10. Ataköy Sağlık Merkezi 
11. Akçaabat Sağlık Merkezi 
12. Düzköy Sağlık Merkezi; 
13. Tonya Sağlık Merkezi 

3O0 
450 
200 
70 
300 
60 
50 
40 
15 
15 
10 
10 
10 

« 
Yatak 
« 
« 
« 
« 
«, 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

Toplam Yatak Adedi 1525 Yatak 

Millet Meclisî (& Sayısı : 762) 
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2. Trabzon ili nüfusu 662 066 olduğuna göre 434 kişiye bir yatak düşmektedir. 
3. Yılda ortalama olarak 250 0O0 civarında poliklinik müracaat olmaktadır. 
4. Yatırılan hasta sayısı ise; 1968'de 26 774 iken 1971'de 34 912 olmuştur. Bunlardan 1968' 

de 5 811'i; 1971'de ise 5 928'i ameliyat edilen hastadır. 
Çeşitli nedenlerle ölenlerin sayısı da 1968'de 672; 1971'de 758 olmuştur. 
Yatak ve sair imkânsızlıklar nedeniyle Riz e - Trabzon ve havalisinden Ankara ve İstanbul'a 

taşman hastaların sayısı bilinmemekle beraber Trabzon - Ankara - İstanbul uçaklarının her sefe
rinde mübalâğasız yolcuların yarısını; çoğu ağır olan hastalar teşkil etmektedir. Bunlar uçak 
biletini ödeyecek kudrette olan vatandaşlardır. Yüzlercesi de otobüs ve taksilerle gitmek-
teler; fakat pekçoğu bu olanağa sahibolamadıkları için kendi kaderlerine terk olunmaktadırlar. 

5. Öte yandan bölgeye Özel hastalıklar da çok önemli bir konu teşkil etmektedir. Bun
lar üzerinde yeteri kadar araştırma yapıp gerekli uyarmaları veya tedbirleri önerecek olan 
Tıp Fakültesini ve Araştırma Hastanesini en fazla meşgul edecek konular arasında : 

a) Bağırsak parazitleri ve bunlara bağlı anemiler, 
b) Romatizmal hastalıklar ve bunlara bağlı olarak kalp hastalıkları; 
c) Tüberküloz, 

Bulunacaktır. Bütün bunlar ilâveten yurt çapında eksikliği fazlaca hissedilen doktor ve 
sağlık personeli de Trabzon Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra daha kolaylıkla ve seve
rek Anadolu'nun doktorsuz ve sağlık hizmetleri tam gelişmemiş bölgelerine gidecekler yurt 
dışına göçetme oranı mutlaka daha düşük olacaktır. Bunun >en güzel örneği, 1968'den beri 
mezun vermeye başlayan K. T. Ü. İnşaat - Mimarlık ve Mühendis - Jeoloğluk bölümlerinden 
diploma alanların çoğunlukla Adana - Samsun hattının Doğusunda, birçoklarının da Doğuda, sı
nır bölgelerinde görev almış olmalarıdır. Anadolu'da üniversite veya fakülte kurmanın bir 
amacı da zaten bu değil midir! 

B) Yerbilimleri Fakültesi kurulmasıyle ilgili genel gerekçe : 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunun 1 . 11 . 1968 tarih v e 45/11 sayılı Kararma 

göre Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bir Yerbilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırıl
mış ve bu husus Başbakanlık Devlet Planlama Dairesinin 3 . 3 . 1969 tarih 45-215-69-2073 
sayılı olumlu yazılarına dayanarak Millî Eğitim Bakanlığınca 5 . 4 . 1969 tarih 030-6/7709 
sayılı yazıları ile onanmıştır. Ayrıca Maliye Bakanlığının 28 Nisan 1972 tarih ve 114416-162-11971 
sayılı yazıları ile tasarının kanunlaşmasında bir sakınca görülmediği bildirilmiştir. 

Jeoloji, jeodezi ve jeofizik bölümlerinden oluşacak olan Yerbilimleri Fakültesinin Jeoloji ve 
jeodezi • bölümleri 1965 yılından beri faaliyette olup, şimdilik 411 öğrencisi bulunmaktadır. İlerde 
açılacak jeofizik bölümü ile bu rakam 600'e erişecektir. Öğrenim yapan bölümlerden jeoloji bö
lümü ilk mezununu 1969 - 1970 döneminde vermiştir ve toplam olarak 1970 - 1971 dönemi de 
dahil 46 öğrenci mezun olavrak teknik alana yayılmışlardır. Jeodezi bölümü ilk mezununu 
1972 -1973 döneminde verecektir. 

Söz konusu bölümler ilgili meslek dallarında Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan Üçüncü 
Beş Yıllık Planda belirtilen insangücü açığını kapatmakta büyük katkıda bulunacaktır. 
Bu katkının en iyi şekilde değerlenecek olduğu bölge de, Doğu Karadenizin bölgesel özellik
leri dikkate alındığında, Karadeniz Teknik Üniversitesini etkileyen bölge olmalıdır. 

Bu Fakülte eğitimini kendi yerli kadroları ile yürütecektir. Misafir ve geçici öğretim ele
manları i'le eğitim Devlete büyük malî güçlükler yükleyebileceği1 gibi öğretim üyesi yetişmesini 
de engellemektedir. 

Fakülte kadrolarının tertibinde Fakülte bün yesini teşkil ;eden 4 kısım esas alınmıştır : 
1. Dekanlık : Bu kısım, idarî öğrenci işleri, genel hizmetler ve doktora sonrası faaliyetlerden 

ibarettir. Ayrıca bölümlerin tamamen teknik ve uygulamalı bilimler olmaları nedeni ile geniş çapta 
araştırma laboratuvarlarını da içine almaktadır. 
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2. .Jeoloji Bölümü : Yeraltı servetlerinin değerlendirilmesini, çıkarılmasını, baraj, tünel, tüm 
yapım işleri gibi büyük yatırımlar gerektiren hizmetlerin başlangıç çalışmalarını gerektiren tek
nik elemanları yetiştirecek olan bu bölüm aşağıdaki kürsü ve laboratuvarlardan oluşmaktadır. 

a) Genel Jeoloji Enstitüsü : 
Fiziksel Jeoloji Kürsüsü, 
Paleontoloji Kürsüsü, 
Stratigrafi Kürsüsü, 
Yapısal Jeoloji Kürsüsü, 
Paleobotanik Kürsüsü, 
Paleontoloji Laboratuvarı, . 
Yapısal Jeoloji Laboratuvarı, 
b) Mineraloji - Maden Yatakları Enstitüsü : 
Mineraloji Kürsüsü, 
Petrografi Kürsüsü, 
Maden Yatakları Kürsüsü, 
Jeokimya Kürsüsü, 
Maden İşletme Kürsüsü, 
Mineral ve Kayaç Laboratuvarı, 
Mikroskopi Laboratuvarı, 
Jeokimya Laboratuvarı, 
c) Tatbikî Jeoloji Enstitüsü : 
Malzeme Jeolojisi Kürsüsü, 
Petrol Jeolojisi Kürsüsü, 
Yeraltı Suyu Jeolojisi Kürsüsü, 
Mühendislik Jeolojisi Kürsüsü, 
Sondaj Tekniği' Kürsüsü, 
Petrol Laboratuvarı, 
Hidrojeoloji Laboratuvarı, 
3. Jeodezi Bölümü : 
Önhizmetler mahiyetinde olan harita işleri, yatırım projeleri ve benzerlerinin hazırlan

masında ve gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Yurdun harita ve kadastro hizmet
leri modern teknik gelişmelere göre yapacak teknik elemanları yetiştirecek olan bu bölüm aşağı
daki kürsü ve laboratuvarlardan oluşmaktadır : 

a) Tatbikî Jeodejl Enstitüsü : 
Tatbikî Jeodeji Kürsüsü, 
Ölçme Bilgisi Kürsüsü, 
Kamu Ölçmeleri Kürsüsü, 
Ölçme Bilgisi Laboratuvarı, 
Ayar Laboratuvarı, 
b) Teorik Jeodezi Enstitüsü : 
Matematik Jeodezi Kürsüsü, 
Fiziksel Jeodezi Kürsüsü, 
Hata Teorisi ve Dengeleme, Hesabı Kürsüsü, 
Teorik Jeodezi Laboratuvarı, 
c) Fotoğrametri Enstitüsü : 
Arzî Fotoğrametri Kürsüsü, 
Havaî Fotoğrametri Kürsüsü, 
Kartografya Kürsüsü; 
Fotoğrametri Laboratuvarları, 
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Astronomi Kürsüsü, 
Astronomi Laboratuvarı, 
Zaman Laboratuvarı, 
4. Jeofizik Bölümü : 
Jeolojik ve jeodezik araştırma ve çalışmaların bilinçli ve süratle sonuçlanmalarında büyük 

önemi ve yeri olan jeofizik mühendislerinin yetişmesi ve diğer bilim dallarının çalışmalarında 
yardımcı olması artık kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nitelikte teknik eleman yetiştirecek olan jeo
fizik bölümü aşağıdaki kürsü ve laboratuvarlardan oluşmuştur. 

a) G-enel Jeofizik Kürsüsü, 
b) Gravimetre Kürsüsü, 
c) Sismoloji Kürsüsü, 
d) Yer Mağnetizması Kürsüsü, 
e) Yer Elektriği Kürsüsü, 
f) Tatbikî Jeofizik Kürsüsü, 
g) Jeotermi Kürsüsü, 
h) Oseonografi Kürsüsü, 
i) Radyo Aktivite ve Radyo İzotop Kürsüsü, 
j) Atmosfer Fiziği Kürsüsü, 
ı) Elektromagnetik Laboratuvarı, 
1) Magnetik Laboratuvarı , 
m) Sismik Laboratuvarı, 

Doçent ve asistan kadrolarının sayılarının tespitinde, laboratuvar ve arazi uygulamalrımn çok
luğu ve Üniversitenin diğer bölümlerine de bu bölümlerde bir kısım derslerin verilmekte olduğu 
dikkate alınmıştır. 

İT - MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak, Trabzon'da Tıp Fakültesi ile Yer
bilimleri fakültelerinin kurulduğuna, ait maddedir. 

Genel gerekçede açıklandığı gibi, Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesinin 10 yıl süre ile yapa
cağı yardım ve sıkı işbirliği sayesinde tahakkuk ettirilecek, muhtemelen 10 yıldan çok önce K.T.Ü. 
Tıp Fakültesi kendi öğretim kadrosu ile kendi Fakülte binasında ve 600 yataklı Araştırma Has-
tahanesinde öngörülen 1 000 öğrencilik kapasitesiyle hizmet yapacaktır. Hacettepe ile K. T. Ü. 
arasında imzalanan protokol gereğince 3 yıllık klinik öncesi dersleri başlangıçta Hacettepe'de oku
tulacak; buna karşılık klinik sınıfları dersleri Trabzon merkezindeki hastanelerde olabilecektir. 

Araştırma Hastanesi inş'aatı ikmal edilince bütün sınıflar Trabzon'a naklolunacaktır. 
Yer Bilimleri Fakültesinin halen Temel Bilimler ve İnşaat - Mimarlık fakülteleri bünyesinde

ki Jeoloji, Jeofizik ile Jeodezi bölümleri bir araya getirilerek, bu kanunla elde olunacak kadrolar
la genel gerekçede zikredilen şekilde genişletilecek; öğrenci kapasitesi artırılacaktır. 

Madde 2. — Hacettepe ve Karadeniz Teknik üniversitelerini temsilen Rektör Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı ile Rektör Prof. Dr. Ekrem Göksu arasında 17 . 5 . 1972 tarihinde imzalanan 10 yıl 
süreli protokol gereğince, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin koruyuculuğu altında K. T. Ü. 
Tıp Fakültesi kurulmuştur. Böyle bir protokolün imzası ve bu kanuna madde olarak konmasının 
tek nedeni; özellikle öğretim üyesi temini konusundaki zorlukların ilgili üniversiteler arasında 
çözüm yoluna bağlandığının kamuoyu açıklanması ve bu durumun geçici olan şimdiki mesul ida
recilerin şahıslarıyıle ilgili olmadığının tescilidir. 

Madde 3. — Tıp ve Yer Bilimleri fakültelerine ait ayrı ayrı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı 
kadroların, 6594 sayılı Kanuna eıc, 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellere Tıp Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi başlığı altında eklendiğine; 
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Her iki Fakülteye ait (3) sayılı cetvellerde yazılı kadroların da 1972 yıbnda kullanılamayaca
ğına dairdir. 

Ayrıca, bu kadroların s,ıdeee iv. T. Ü. Tıp ve Yer Bilimleri fakültelerinde aslî görev alacak 
öğretim üyesi- ve öğretim üyesi yardımcılarına tahsis edileceği belirtilmiştir. Böyle bir kayda 
özellikle Tıp Fakültesi öğretim kadrosu g-özönünde tutularak lüzum görülmüştür. Başlangıçta 
asistan ve uzman kadrolarının bir kısmı Hacettepe ve başka tıp fakültelerinde ihtisas ve araş
tırma yapmaları, için tahsis edilebilecek; ancak öğretim üyelik veya uzmanlık niteliği kazananla
rın K. T. Ü. Tıp Fakültesinde görev yapmak üzere Trabzon'a dönmeleri şart koşulacaktır. Dolayısıy-
le ancak bu şartla K. T. Ü. Tıp Fakültesi kadrolarına atanan elemanlar içeride veya dışarıda öğ
retim üye ve yardımcısı olarak yetiştirilebilecekler veya meslek dallarıyle ilgili araştırma veya ih
tisas yapabileceklerdir. 

Aynı durum Yer Bilimleri Fakültesi kadrosuna atanan elemanlar için de geçerli olacaktır. 
Madde 4. — K. T. Ü. T. Fakültesi, Trabzon ilinde Merkezî Araştırma Hastanesini ve gerekti

ği takdirde çevrede uygulama hastanelerini açacağına dair maddedir. 
Madde 5. — Yayımı tarihinde yürürlük maddesidir. 
Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğine amir maddedir 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 27 .. 10 . 1972 
Esas No. : 2/712 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da "bir Üniversite 
kurulması hakkındaki kanuna ek kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcileri ve teklif sahibinin işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra teklif metninin tetkikine geçilmiştir. 
Teklifin başlığı kanun tekniği bakımından aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
«Karadeniz Teknik Üniversitesi adayle Trabzon'da bir Üniversite kurulması hakkındaki 6594 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi.» 
Teklifin birinci maddesi ile üçüncü maddesi birleştirilerek yeniden tedvin edilmiştir. Tedvin 

edilirken de, teklifin birinci maddesinde ve diğer maddelerinde geçen Trabzon'da kurulması iste
nilen «Tıp Fakültesi!» admm; sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için Tıp Fakültesıinden mezun 
olacak hekimlerden başka diş hekimlerine ayrıca, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı 
gibi diğer sağlık personeline ihtiyaç olduğundan «Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» olarak değiş
tirilmiştir. 

Yine bu maddenin içinde zikredilen (1), (2) ve (3) sayılı cetvellerin başlığı buna göre düzel
tilmiştir. 

Ayrıca (1) sayılı cetvelde 4 ncü dereceden 10 adet doçent kadrosunun konulması 657 sayılı 
Kanuna uymadığından kaldırılmış ve 5 nci derecede olan 10 adet doçent kadrosunun 20 adede çı
karılması, 

(2) sayılı cetvelde dekan yardımcı yerine «Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürü» konula
rak ve 1 adedinin de 2'ye çıkarılması, 

(3) sayılı cetvelin 4 ncü dereceden 5 adet doçent kadrosu da 657 sayılı Kanuna uymadığından 
kaldırılmış ve yerine 5 nci derecede bulunan 5 adet doçent kadrosunun 10'a çıkarılması, Komisyonu
muzca uygun görülmüştür. 

Teklifin 2 nci maddesi olan ve Komisyonca yine ikinci madde olarak kabul edilen ve madde 
de zikredilen protokolün esasını Komisyonumuz, raporunda belirtmeyi uygun görmüş ve protokol 
metni aşağıya yazılmıştır. 

«Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 1.3.1972 tarih ve 7211 sayılı kararında kabul edilen 
esasların gereği olarak Hacettepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr., İhsan Doğramacı ve Kara
deniz Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ekrem Göksu aşağıdaki protokolü imzalamışlardır. 

(Bu protokolde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kısaca Hacettepe Fakültesi ve K. T. Üni
versitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine kısaca Karadeniz Fakültesd olarak ifade edilir.) 

1. Karadeniz Fakültesinin kuruluşu ile ilgili planlamada ve her türlü hazırlık çalışmalarında 
Hacettepe Fakültesi yardımcı olacaktır. 

2. Karadeniz Fakültesinin kuruluşunun tamamlanması için on yıllık bir süreye ihtiyaç oldu
ğu düşünülerek bu süre içinde Karadeniz Fakültesi kadrolarına öğretim üyelerinin ve yardımcıla
rının seçilmesini, eğitim ve öğretim programlarının tespitini ve bunların uygulanmasındaki göze
timi Hacettepe Fakültesi üzerine alacaktır. Öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bulunmayan di-, 
siplinlerde Hacettepe Fakültesi kadrolarında bulunan ve • ayrılmalarında sakınca görülmeyen öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları Karadeniz Fakültesinde belirli süreler öğretim ve eğitim yap
mak üzere görevlendirileceklerdir. 
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. 3. Yukarıda belirtilen on yıllık süre ilki döneme ayrılır : 
Birinci dönemde; Karadeniz Fakültesi için alınacak öğrenciler kMndk öncesi eğitimlerini Hacet

tepe Fakültesinde göreceklerdir. Ancak birinci dönemde Trabzon'da yeterli klinikler, öğrenci ve 
öğretim üyeleri için lojmanlar sağlanması kaydı ile birinci! dönemin bitmesi beklenmeden klinik 
sınıflarına Karadeniz Fakültesinde uygulanması yoluna gidilecektir. On yılın birinci dönemi ise, 
gerek klinik öncesi ve gerekse klinik eğitimleri Karadeniz Fakültesinde uygulanacaktır. 

4. Klinik öncesi Tıp Temel Bilimlerktde öğretim üyesi Türkiye'de sayı bakımından yeteriz ol
duğu dikkate alınarak Karadeniz Fakültesi klinik öncesi disiplinleri için öğretim üyeleri yetiştirmek 
üzere bu alanlarda Kara^enia Fakültesi kadrolarına ataaaeak asistanlar Haeeitepse Fakültesinde 
yet%târaleeeklerdir. 

5. Karadeniz Fakültesinin Sağlık Bilimleri ile ilgili yüksek okul ve bölümlerini Hacettepe 
Üniversitesinin ilga! kuruluşları yukarıda belirtilen esaslar dairesinde destekleyecektir. 

îraza imza 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Prof. Dr. Ekrem Göksu 

Hacetepe Üniversitesi Rektörü Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü 
Teklifin 5 ve 6 neı maddeleri, İM maddenin birleştirilmesi nedeniyle 4 ve 5 nci madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Amasya 

S. Aygün 

Eskişehir 
0. Oğuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Sözcü 
Sivas 

E. Kangal 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Manisa 
M. Erten 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Trabzon 

M. Arslantürk 

İzmtir 
M. Akan 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER 
VE 8 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 

Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE İ, — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 ncî maddesi uyarınca Karadeniz 
Teknik Üniversitesine bağlı olarak Trabzon'da 
Tıp Fakültesi ile Yerbilimleri Fakülteleri ku
rulmuştur. 

MADDE 2. — Tıp Fakültesi; 10 yıl süre ile 
Hacettepe Üniversitesi İle Karadeniz Teknik 
Üniversitesi arasında imzalanan protokol gere
ğince, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
koruyuculuğu altında kurulmuştur. 

MADDE 3. — Tıp Fakültesi ve Yerbilimleri 
Fakültesine ait (1) ve (2) sayılı cetvellerde ya
zılı kadrolar, 6594 sayılı Kanuna ek 19 Eylül 
1963 tarihli ve 336 sayılı Kanuna bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde Tıp Fakültesi ve Yerbi
limleri Fakültesi başlığı altında eklenmiştir. 

Her iki fakülteye ait (3) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolar 1972 yılında kullanılmazlar. 

Bu kadrolar sadece K. T. Ü. Top ve Yerbi
limleri fakültelerlinde görev alacak öğretim 
üyesi yardımcılarına tahsis edilir. 

MADDE 4. — Karadeniz Teknik Üniversite
si Tıp Fakültesi, Trabzon İlinde Merkezî Araş
tırma Hastanesini ve gerektiği takdirde çevre
de uygulama hastaneleri açar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Karadeniz Teknik Üniversi
tesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkındaki 6594 sayılı Kanunun 1 nci madde
si uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesine 
bağlı olarak Trabzon'da kurulan Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Yerbilimleri Fakültesine 
ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolar 6594 sayılı Kanuna ek 19 Eylül 1963 ta
rihli ve 336 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi ve Yerbilimleri Fakültesi başlığı altında ek
lenmiştir. 

Her iki fakülteye ait (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan (3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1973 malî yılında kullanılmaz. 

Bu kadrolar sadece K. T. Ü. Tıp ve Sağlık 
Bilimleri ve-Yerbilimleri fakültelerinde görev 
alacak öğretim üyelerine ve öğretim yardımcı
larına tahsis edilir. 

MADDE 2. — Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi, 10 yıl süre ile Hacattepe Üniversitesi 
ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında im
zalanan protokol esasları gereğince, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından destekle
necektir. 

MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversite
si, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı 
olarak Trabzon ilinde Merkezî Araştırma Has
tanesi ve gerektiği kadar çevrede uygulama 
hastaneleri açabilir. 
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(Trabzon MiÛietveıkiH Ahmet Şener ve 

8 arkadaşının teklifi) 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

(Geçiei Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 4, — Teklifin 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER 
VE 8 ARKADAŞININ TEKLİFİNE BAĞLI 

CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

IV - K. T. Ü. Tıp Fakültesi 

:>. 

1 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
7 

Görevin çeşidi 

A) Öğretim üyeleı 
Profesör 

» 
» 

» 
Doçent 

» 
» 
» 

Adet 

i 
4 
4 
5 
6 
9 

10 
10. 
10 
14 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
• 7 

8 

Görevin 

. B ) 
Asistan 

,» 
» 
» 

Uzman 
» 

» 
Okutman 

» 

çeşidi Adet 

Öğretim üye yardımcıları 
50 
50 
60 
60 
10 
10 
10 
10 

6 
6 

Aylık 

800 
700 
600 
500 
800 

. 700 
600 
500 
800 
700 

D. 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Dekan 
Dekan Yardımcısı 

1 
1 

200 
210 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
•6 

7 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

A) Öğretim üyeleı 

Adet 

3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
7 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
7 
8 

(3) SAYILI CETVEL 

K. T. Ü. Tip Fakültesi 

Görevin çeşidi 

B) Öğretim üye yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

Adet 

eıları 
25 
25 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
3 
3 

Aylık 

800 
700 
600 
500 
800 
700 
600 
500 
800 
700 
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Çİ) .SAYILI CETVEL 

V - Yer Bilimleri Fakültesi 

). 

1 
2 
3 
4 
5 
5 

Görevin 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

A) 

çeşidi 

Öğretim 

Adet 

üyeleri 
3 
3 
4 
4 
4 

10 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

D. 

6 
5 

7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

» 
» 

B) Öğretim üye 
Asistan 

» 
» 
» 

Adet 

10 
10 

yardımcıları 
15 
15 
15 
15 

Aylık 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

D. 

(2) SAYILI CETVEL 

Ek görev tazminatı 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

De'kan 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 

1 
15 

210 
170 

D. Görevin çeşidi 

1 Profesör 
2 » 
3 * » 
4 > 

(3) SAYILI CETVEL 

Adet Aylık 

2 2 000 
2 1 750 
2 1 500 
2 1 250 

D. (Görevin çeşidi 

5 Doçent 
6 » 
7 » 

Adet Aylık 

1 100 
1 100 

950 
800 

D. 

GEÇİIÖİ KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRİŞÎNE 
eAĞLI CETVELLER 

(1) iSAiYILI CETVEL 

IV. — K. T. ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Görevin çeşidi Adet Aylık I D. Görevin çeşi'dli Adıeıt Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 

A) 
Profesör 

> 

» 

löğretinı (üyeleri 
4 2 000 
4 1 750 
5 1 500 
8 1 250 
9 1 100 

30 adet 

5 
6 
7 

7 
8 

Doçent 
» 
» 

• • B ) 

Aısisttan 
» 

20 1 100 
10 950 
14 800 

44 adet. 
Öğrettim yardıimcıları 

50 800 
50 700 
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D. 

9 
10 

7 
8 
9 

10 
7 
8 

1 
2 

Görevlin 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

V.-

Profesör 
» 

çeşidi Adet 

60 
60 

220 
,10 
10 
10 
10 
6 
6 

52 

346 
— Yer Bilimleri Fakültesi 
A) Öğretim üyesi 

o o 
3 

Aylık 

600 
500 

adet 
800 
700 
600 
500 
800 
700 

adet 

2 000 
1 750 

D. 

o ö 

4 
5 

5 
6 
7 

7 
. 8 

9 
10 

Görevin çeşidi 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

B) Öğretim Yaıldunıcısı 
Asistan 

» 
» 
ı» 

Adet 

4 
4 
4 

18 a 
10 
10 
10 

la 
15 
15 
15 

60 Adet 

108 Adet 

Aylık 

1 500 
1 250 
1 100 

let 
1 100 

9-50 
800 

800 
700 
600 
500 

(2) ıSAYILI CETVEL 

K.T.Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

Deikan 1 
iSagliik Bıilmıâerii Yüksek Ofeııiu 
Müidüriü 2 

210 

210 

ıD. Görevin çeşidi Adet Aylık 

Yer Bilimleri Fakültesi 
Ek görev fcaamânatı 
Dekaın 1 
LaiböratuVaır ve Sulbe Şefi 15 

210 
170 

(3) SAYILI CETVEL 

K.T.Ü. Tıp ve Sağlık Biilimleri Fakültesi 

X 

1 
'2 
s 
4 
-5 
5 
6 
7 

Görevin çeşidi 

A) öğretim üyesfı 
Profesör 

» 
» 
!» 

Doçent 
1» 

» 

Adet 

3 
3 
3 
5 
5 

10 
5 
7 

41 Adet 

Aylık 

2 000 
1-750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

D. 

7 
18 
9 

10 
7 
8 
9 

10 

.Görevin çeşidi 

B)t Öğrettim, Yardıımeıllları 

jAsfatan ' 
,» 
» 
i» 

lUzmıan 
» 

1» 
|» 

(Adet 

2*5 

(25 
30 
30 

S 

5 

5 
5 

Aylık 

800 
700 
600 
500 
18OO 
700 
600 

ı500 
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D. Oörcvm cesidi 

7 Olkutoüan 
•8 » 

Yer Bilimler Fakültesi 
1 Profesör 
2 » 
3 » 

Âdet 

o O 
o <> 

6 Adet 
L 

2 
2 
2 

Aylık 

2 
1 
1 

800 
700 

000 
750 
500 

L5 — 

D. 

4 
'5 

5 
(i 

7 

Görevin 

;» 
:» • 

DoçJent 

» 

çeşidi Adet 

2 
' 2 

5 
5 

5 

25 Adet 

Aylık 

.1 250 
1 100 

1 100 
. 950 

800 

ı>m-tt 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 762) 




