
DÖNEM ; 3 O t L T : 37 TOPLANTI: 4 

• ' • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»• >*•*> 

114 ncü Birleşim 

23 . 5 .1973 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen Tutamak özeti 528 
n . — Gelen Kâğılblar 528 

m . —. YoMama 556:558 
IV. — Baştaamlıik Divanimin Genel Ku

rula JStonuşları 529 
1. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraklı-

oğlu'nun, Avrupa Konseyi görüşmeleri hak
kında gündem dışı demeci. 529:530 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Broğan' 
in, Cumhuriyetin 50 nei yılı ve gerekleri 
hakkında gündem dışı demeci. 530:532 

3. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen' 
in, Türkiye - AET Parlâmento Komisyo
nunun çalışmaları konusunda gündem dışı 
demeci. 533:534 

4. — İçel Milletvekili H. Cavit Okyayuz' 
un, Çukurova bölgesindeki kuraklık hakkın
da gündem dışı demeci ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Kemal Demir'in cevabı. 534: 

536 
5. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan' 

in, Hatay ve civarındaki kuraklık, çiftçile
rin borçları ve pamuk taban fiyatları konu
sunda gündem dışı demeci. 536:537 

6. — Denizli Milletvekili İlhan Açıka-
lın'm, tütün müstahsilinin durumu ve haş-

Sayfa 
haş tazminatının müstahsile ödenmemesi 
konularında gündem dışı demeci. 537:538 

7. — Hatay Milletvekili M. Sait Reşa' 
mn, Hatay ilinin sorunları konusunda gün
dem dışı demeci. 538:539 

8. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağcı 'mn, köylerimizde yapılan ilkokulların 
yapımında köylü vatandaşların aynî yar
dımları isteyerek yapıp yapmadığını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılması
na dair önergesi. (10/121) 539:540 

9. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağcı'mn, zamlı hububat fiyatlarının ilâ
nından önce, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
elinde bulunan hububat miktarının tespiti 
ile bu hububatın satışından Ofisin uğra
dığı zararı tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/122) 540 

V. — Görüşülen İşler 540 

1. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/622) (S. Sayısı : 889) 540:556,558:567 

»>•-« 



M. Meclisi B : 114 23 . 5 . 1973 O : 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, Kars ili
nin enerji sorunu hakkındaki gündem dışı de
mecine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ke
mal Demir cevap verdi. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
fındık üreticilerinin sorunları, 

Amasya Milletvekili Salih Aygün, kapatılan 
jandarma karakolları ve 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'te, 
Kültür Müsteşarlığının tutumu konularında 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
Aşkale ilçesi ve Kandilli bucağında âfetten za
rar gören vatandaşlara yapılacak evlerin duru
mu hakkındaki gündem dışı demecine îmar ve 
İskân Bakanı Mehmet Nebil Oktay cevap verdi. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, orman mu
hafaza memurlarının özlük sorunlarının halli ko
nusunda gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Üniversiteler kanunu tasarısı (1/622) (S. Sa
yısı : 889) nm öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
kabul olunarak tümü üzerinde bir süre görüşül
dü. , 

23 . 5 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,02'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Hakkı Gökçe Enver Akova 

Kâtip 
Amasya 

VeMi Meşhur 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 

(1/840) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından 8'er üyeden kurulu 83 No. lu 
Geçici Komisyona). 

&•— 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 
(H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci madde
sine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/841) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 ncü 
maddesi (c) fıkrasının değiştirilmesi ve 93 ncü 
maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/842) (Millî Savunma Komisyonuna) 

Teklifler 
4. —• Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri

nin, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/887) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

5. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, yok
sul ve kimsesiz tüm öğrencilerin Devlet tarafın
dan okutulmasına dair kanun teklifi (2/888) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına). 

Tezkere 
6. — İller Bankası 1972 yılı bilançosu kâr 

ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/1067) (Kamu İktisadî Kar
ma Komisyonuna). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılırıa saati : 15,00 

BAŞKAN : !Başkıawvekiri (Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : En/ver Akova (Sivafc), VetabiMeşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Bir- | Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo-
leşimini açıyorum. ruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

«BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sayın 
üyelere söz vereceğim. Anca'k,. 5 dakikayı tecavüz 
etmemelerini istirham ediyorum. 

Yine, gündem dışı söz isteyen sayın üyele
rin adetlerinin çokluğu nedeniyle, bir kısmım 
sonraya bırakmak mecburiyetinde kalacağım. 

1. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu' 
nuu, Avrupa Konseyi görüşmeleri hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi görüşmeleri 
hakkında gündem dışı Sayın Esat Kıratlıoğlu söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Esat Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Avrupa Konseyi üzerinde, gündem dışı beş da

kikalık bir konuşma ile, oradaki vaziyeti, konuş
maları ve intihalarımızı size aktarabilmek müm
kün olamayacaktır. Ancak, elbette ki Sayın Baş
kanın durumunu nazarı itibare almak suretiyle, 
konuşmalarımı gayet kısa olarak, üçe ayırmak su
retiyle telhis etmeye ve beş dakikaya sığdırma
ya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, birincisi; Konseyde, ge
çen seneden beri faaliyetlerini devam ettiren 
bâzı Avrupalı milletvekilleri, Türkiye'nin de
mokratik durumu üzerinde endişelerini beyan et
tiler. Ancak, biz bu endişelerin yersiz olduğu
nu dile getirdik. Konseyde, Umumî Heyette dört 
arkadaşımız sıra ile söz almışlardır. Norveçli 
sosyalist milletvekili Aasen ve Holandalı sosya
list milletvekili Dankert'den sonra ilk sözü ben
deniz aldım ve Türkiye'nin, demokratik mücade
lesini yapma durumunu artık neticelendirme va
ziyetine geldiğini, Türkiye'mizde Reisicumhur se
çiminin bunun en belirgin bir misali olduğunu ve 
Reisicumhur seçimi neticesinin Türkiye'de de

mokrasinin yaşayacağının bir teminatı olduğunu 
ve en son olarak da 14 Ekimde yapılacak genel 
seçimlerle topyekûn endişelerin üzerimizden kal
kacağını ifade ettim. 

Aynı zamanda, Türkiye'mizde anarşist bir 
grupla mücadele ettiğimizi ve bu anarşist grubun 
karşısında her türlü tedbiri almak durumunda bu
lunduğumuzu; onun ötesinde sıkıyönetimin bir 
Anayasa müessesesi olduğunu; zira anarşizmin, 
sıkıyönetimden evvel de, sonra da ."faaliyetlerini 
göstermek suretiyle, Türkiye'de normal rejimi 
yıkma durumunda bulunduklarını ifade ettim. 

Benden sonra söz alan O. G. 1','nin Genel Baş
kanı Sayın Turhan Feyzioğlu da; Türkiye'deki 
her türlü demokratik gelişmeyi ve Türkiye'nin 
geleceğinden hiç bir surette endişe edilmemesi Jfi-
zımgeldiğini ve Türkiye'nin demokrasi mücade
lesi vermiş olduğunu, Avrupa'daki bir kaç sos
yalistin koparmak durumunda bulunduğu gürül
tüye inanmamaları lâzımgeldiğini ifade ettiler. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂO (İstanbul) 
— Sayın Başkan, çok mühim bir mesele kürsüde 
dile getiriliyor; lütfen sükûneti teinin buyurun 
da dinleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, hakkınız var. Ama, 
bir gerçeği ifade etmek lâzımgelirse, çok önemli 
bir meselede sayın hatip meseleleri dile getirme
ye çalışıyor. Ben, her sayın üyeyi, bir talebe gi
bi, yerinize oturunuz demek suretiyle, ikaz etmek 
durumunda değilim. Lütfen, herkes kendi duru
munu takdir buyursun. 

Buyurun Sayın Hatip. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 

Feyzioğl undan sonra söz alan C. II. P.'li Kon
ya Milletvekili Sayın Mustafa Üstündağ, bizim 
konuşmalarımızı Konseyde cevaplandırarak, ay
nen şu cümleleri kullandı; «Biz, güvenlik malı-
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kemelerine karşı değiliz. Ancak, güvenlik mah-
kemelerindeki hâkimlerin tayinine karşıyız.» 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Tayin 
şekline.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İki; 
«Türkiye'de siyasî mahkûm vardır» dediler. Bil
hassa benim ve Sayın Feyzioğlu'nun konuşmala
rımızı hedef alarak; Türkiye'de siyasî mahkûmla
rın bulunduğunu ifade ettiler. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Yok mu? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ondan 

sonra söz alan Sayın Eskişehir Milletvekili Or
han Oğuz; sosyalist milletvekili konuşmacılarının 
iddialarının yersiz olduğunu; sıkıyönetim idare
sinin bir Anayasa teminatı olduğunu ve Anayasa
nın teminatı altında sıkıyönetim mahkemelerinin 
iş gördüğünü; son Anayasa değişikliklerinin, Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 ncu mad
desine aynen uyduğunu; Türkiye'de halkın ser
best iradesini kullanma durumunda bulunduğu
nu; Türkiye'nin dünyadaki bütün olaylardan ve 
kendi tecrübelerinden ilham alarak, Anayasa de
ğişikliği yapmış olduğunu ifade buyurdular. 

Böylece değerli arkadaşlarım, Avrupa Kon
seyinde, netice itibariyle bütün üyeler kendi fi
kirlerini beyan etmiş olmalarına rağmen, kendi 
görüş açılarını ayrıntılı olarak bildirmiş olma
larına rağmen, birleşmiş olduğumuz tek nokta; 
Türkiye'de demokratik idarenin kayıtsız şartsız 
yaşayacağı şeklinde olmuştur. 

Ancak, bu görüşlerdeki ayrılığı da, elbetteki, 
Türkiye'deki partili arkadaşlarımızın, kendi par
ti görüş ve fikir felsefesi camiasında orada dile 
getirdiklerini ifade etmekte bir beis görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın üçüncü 
kısmını, bir - iki dakika içerisinde hülâsa ederek 
neticeye bağlayacağım. 

Bugün artık, birkaç sosyalist milletvekilinin, 
Türkiye'deki kendi amaline hizmet edecek bir 
grubun durumunu ve faaliyetini destekler şekil
de konuşmaları ve o şekilde yön almaları, Avru
pa Konseyinde gücünü ve kuvvetini yitirmiştir. 
Avrupa Konseyinde, Türk Devletinin ve milleti
nin demokrasi uğrunda vermiş olduğu yiğitçe mü
cadele, Türkiye'mizin üzerinde estirilmek istenilen 
rüzgârların yersiz olduğu kanaatine büyük bir 
ihtimalle sahip olunmuştur. (A. P. Genel Başka
nı İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, A. P. ' 
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I ii milletvekillerinin alkışları arasında Genel Ku
rula girdi ve yerine oturdu.) 

Ayrıca, yine bir konuşmamızda ifade ettiği
miz gibi, bu şahısların, Avrupa'da kendi memle
ketlerinde siyasî kariyerlerini güçlendirmek mak-
sadiyle hareket ettikleri meydana çıkmıştır. Daıı-
kert bunlardan bir tanesidir. Bundan evvel Ho-
landa'da bir milletvekili, Avrupa Konseyinde 
Yunanistan meselesini hadise yaptığından ve Yu
nanistan meselesi diye bir hâdiseyi orada değer
lendirdiğinden mütevellit Dışişleri Bakanı olmuş
tur. Dankert de, Türkiye'yi Yunanistan ile ka
rıştırarak, aynı siyasî kariyeri değerlendirmek 
saksadıyle hareket eden bir insan durumuna düş
müştür. Türkiye hiç bir zaman Yunanistan'la 
karşılaştırılamaz; Yunanistan ile mukayese edile
mez. Bugün Türkiye, demokrasi mücadelesini ver
meye azimli ve kararlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu neticelerin doğurdu
ğu olay üzerine, Konseyde bir komisyon kurul
ması şekli, bu Konseyde yiğitçe mücadele veren 
arkadaşlarımızın gayretleri neticesinde bertaraf 
edilmiştir. Böylece, yalnız ve yalnız siyasî ko-

I misyonda bir rapor müzakeresi şekline intikal et
tirilmiştir. Bu durum da Temmuz ayında Floran-

I sa'da toplanacak siyasî komisyonda ele alınacak
tır. 

Sözlerimi üç - dört cümle ile bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Biz Avrupa Konseyinin durumuna elbetteki 
saygılıyız; ama, Avrupa Konseyinin bir kaşık su
da fırtına kopartmak isteyen insanları da bizim 
Türkiye'de verdiğimiz mücadelenin karşısında 
saygı duymalıdır; Türk demokrasisinin gelişmesi 
karşısında saygı duymalıdır. Türk Parlâmentosu
nun vermiş olduğu mücadelede ve Türk milleti
nin topyekûn birleşmiş olduğu cephede, birleşmiş 
olduğu demokratik cephede, Avrupa Konseyine 
üye devletlerin saygılı olması lâzımgeldiğini ora
da bütün teferruatiyle ve hakikaten cesaretle di
le getirmiş bulunuyoruz. 

Şunu netice itibariyle ifade etmek isterim ki, 
Parlâmentoya niyabeten orada vazife gören ar-
kadaşlarınız, orada, sizin yerinize vazifelerini 
yapmışlardır ve Avrupa Konseyinde Türk mille
tinin yüzünü ağartmışlardır. 

Elbetteki fikir ayrılığı bulunan arkadaşları
mız da vardır. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. (A. P. sı-
I ralarmdan alkışlar.-) 
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2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
Cumhuriyetin 50 nci yth ve gerekleri hakkında 
gündem dı§t demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, Cumhuri
yetin 50 nci yılı ve gerekleri hakkında gündem 
dışı söz istiyorsunuz, buyurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Rousseau'nun bir sözü vardır; «Bazen talih 
de yorulur.» der. Türkün talihi de İkinci Viya
na muhasarasında yorulmuş. Bu yorgunluk Ça
nakkale'ye kadar devam etmiş. Bu ters gidişi Sa
karya'da Mustafa Kemal düze çevirmiş. 

Aynı Mustafa Kemal bize bir Cumhuriyet bı
rakmış; 50 nci yılındayız... Ve bıraktığı devlet, 
içerde istikrarlı, dışarda itibarlı bir devlet. 

Bu itibar sayesinde, İkinci Viyana muhasara
sından bu yana, terkettiğimiz ülkelerde bıraktığı
mız soydaşlarımız, huzur ve refah içinde ömür
lerini devam ettirmişlerdir. Ancak, bugün böyle 
mi?.. 

Birkaç gün önce yaptığım gündem dışı bir 
konuşmada da belirttiğim gibi, Batı Trakya'daki 
Türkler işkence içerisindedirler. Bunu ifade et
tiğimde Sayın Dışişleri Bakanı cevap verdiler ve 
bu meselelerin hallinde birtakım kuralların oldu
ğunu belirttiler. Ben Dışişleri Bakanlığının bu 
yöndeki davranışlarını zaaf olarak telâkki etmiş
tim, öyle nitelemiştim. Hadise küçümsenecek bir 
şey değildir. Türkiye'nin en büyük gazetesi bura
ya bir muhabirini göndermiş, bu ciddi muhabir 
elem verici sahneleri bir bir aktarmıştır. 

Mesele Batı Trakya'da bitmemektedir. Erme
niler dünyanın her yerinde aleyhimize bir kam
panya açmıştır. Bu kampanyaya, Lübnan'da, 24 
Nisanda Ermenilerin verdiği mânayı vermek sure
tiyle katılmıştır. Bulgaristan'daki Müslüman 
Türkler ölülerini, dinlerinin icabettirdiği şekilde 
gömememektedirler. 

Bütün bunlar, sadece ve sadece hariciyemizin 
zaafından doğmaktadır demiştim. 

Muhterem arkadaşlar, hadiselerin tedbirleri 
de hadiselere göre alınır. Hatırlayacaksınız, bir 
tarihte Türkiye'nin Hatay meselesi vardı. Mus

tafa Kemal, Yunus Nadi'ye sorar; «Yunus Nadi, 
bu mesele ne zaman çözülecek?» Yunus Nadi'nin 
cevabı şudur; «Paşam, siz meseleyi ciddiye aldı
ğınızda ve bunu Fransa öğrendiğinde mesele hal
lolacaktır.» 

Mustafa Kemal derhal şu talimatı verir; «An
kara'ya telefon ediniz; İsmet Paşaya, Müşir Pa
şaya haber versinler ve Eskişehir'de bana mü
lâki olsunlar, Adana'ya gidiyorum.» 

Bu konuşma Park Otelde olmuştur. Kendisi
ne çevrede casusların bulunduğu, Fransa Hükü
meti tarafından hadisenin öğrenileceği bildirilir. 
«Elbette bilsinler, şimdi size ben bir şey söyle
yeyim mi; Eskişehir'e İsmet Paşadan, Fevzi Pa
şadan evvel Fransız Sefiri gelecek ve bana bir 
anlaşma zemini teklif edecektir, ama kendisini ka
bul etmeyeceğim.» der. 

Filhakika, Eskişehir'de, istasyonda kendisini 
Fransız Sefiri beklemektedir ve Atatürk kendisi
ni kabul etmez. Adana'da yaptığı büyük bir res
mî geçitle, hadiseye ne kadar ehemmiyet verdiği
ni anlatır ve Hatay meselesi hallolur. 

Arkadaşlar, biraz evvel söylediğim gibi hadi
selerin çözümleri hadiselere göre olur. «Atatürk 
devri başka idi» de denemez; bu devrin de alı
nacak tedbirleri vardır. Diş ler ini , bu dış politi
kada zaaf içerisinde gördüğümü tekrarlamak isti
yorum. Hattâ Avrupa Konseyinde de sorumlu bu
lunmaktadır. Avrupa Konseyinde, Türkiye'nin iç 
meselelerine müdahale sezmekteyiz ve bunu üzün
tü ile karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk'ün bıraktığı 
itibarlı devlet haline tekrar kavuşmak zorundayız 
ve bu, 50 nci yılın bir gereğidir, bir zaruretidir. 
50 nci yıla yakışan bir dış politika izlemek ve öy
le görünmek zorundayız. 

Arkadaşlarım, «Bu, 50 nci yılın bir gereğidir.» 
dedim. Diyer bir gerek daha var. Cumhuriyetin 
10 ncu yılında, Atatürk yaptığı büyük konuşma
da, Türk milliyetçiliğini âbideleştiren, «Ne mut
lu Türküm diyene» cümlesinden evvel şunları 
söylemiştir : 

«Türk milleti, ebediyete akıp giden her on se
nede, büyük millet bayramını daha büyük şeref
lerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlama
nı gönülden dilerim.» 

Muhterem arkadaşlar, 50 nci yıldayız; bu kut
lamaya, onun verdiği bu direktiften uzak bir şe
kilde katılıyoruz. 10 ncu yılda bir af kanunu çı
karılmıştır. Af kanununun müzakeresi sırasında, 
millî mücadele kahramanlarından ve yeni Türk 
Devletinin kuruluşunda büyük hizmeti olan Ali 
Çetinkaya şöyle diyor; «Büyük bayram münase
betiyle Hükümetimiz bir af kanunu lâyihası ha-
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zırlamıştır. Bugün ayın 26'sidir. Cumartesi günü 
misafirlerimiz gelecektir. Bu itibarla, bugün bu 
kanunu çıkarabil irsek, o vatandaşlarımıza da, lâ
zım olduğu veçhile, büyük bayramın atıfetini 
gösterme imkânını vermiş olacağız.» 

Arkasından kürsüye gelen devrin Dahiliye Ve
kili »Şükrü Kaya ise şöyle diyor: «Cumhuriyetin 
10 nen yıldönümü Türk tarihinde pek mesut ve 
şerefli bir merhaledir. Bu, milletin her ferdi tara
fından tesit edilmeye hazırlanılmış büyük bir 
bayramdır. Böyle milletin heyeti uınumiyesini 
alâkadar eden en büyük, nadir bayramlarda, dev
letin bâzı suçları affederek o suçluları umumî sü
rura iştirak ettirmesi kaide olmuştur.» 

Muhterem arkadaşlar, mağdurları da düşüne
lim; ama mağdurları düşüneceğiz diye sorumlu 
olan devleti de unutmayalım, onu da düşünelim. 
Bugün infaz sistemimiz ve infaz imkânlarımız el
verişli değil. Cezaevlerindeki!er infazı değil, iş
kenceyi sürdürmektedirler. Suçun işlenmesinde 
âmil cehalettir. Bu cehaletten sorumlu devlettir. 
Daha pek. çok sebepler vardır, ki bu affı çıkar
mak zaruret indeyiz. 

Muhterem, arkadaşlar, 1950 yılında çıkarılmış 
olan Af Kanununun gerekçesinde şöyle deniyor: 
«Yurdumuzda mevcut sükûn ve huzurun takvi
yesi bakımından, bir içtimaî tedbir olarak etraf
lı bir af kanununun neşri ihtiyacının herkes ta
rafından hissedildiği şüphesizdir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu zaruret bugün de 
herkes tarafından benimsenmiştir. Bir tehdit için, 
bir ihbar için söylemiyorum. Bir kimseyi bu ha
leti ruhiye içine sokarsanız, bundan sonra alaca
ğınız yanlış tedbirler feveran doğurur. 

BALKAN — Lütfen Sayın Eroğan. 
NURİ ERO(lAN (Devamla) —Bitir iyorum 

••Sayın Başkan. 
Bunu seçimlerden sonraya bırakamayız arka

daşlar. Çünkü, evvelâ 50 nci yılın dışına gider. 
İkinci sebep maddîdir. 1.4 Ekimde seçimleri 

yapacağız. Bunun tasnifi en az beş gün sürer ki, 
etti 19 Ekim. Yeni kabul edilen ve Eylül ayında 
yürürlüğe girecek olan İçtüzük gereğince, beş 
gün sonra Meclis toplanacaktır, etti ayın 25'i... 
Hangi organı kuracaksınız ve bu kanunu geçire
ceksiniz? 

Muhterem arkadaşlar, bunu şu veya bu istis
mar vesilesi yapmayalım ve «Ben çıkarırım, sen 
çıkarırsın» iddiasından vazgeçelim. Bu bir hü-

I kümet meselesidir, bu bir Parlâmento meselesi
dir; elbirliği ile "bunu yapalım ve bu vatandaşla
rımız, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü hürri
yetlerine kavuşmuş olarak kutlamalarını temin 
edelim. Burada bir başka hususun da dikkate 
alınması lâzım gelir ki, o da adlî hata meselesi
dir. 

Muhterem arkadaşlar, kimseyi kınamak için 
söylemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, istirham edece
ğim. İki kişinin konuşması tam yarım saat sür
dü; şu halde öbür arkadaşlarıma söz verme ola
nağı bulamayacağım. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Son cümle 
efendim, bitiyor. 

Bir Ali Saip vakası vardır arkadaşlar. Bili
yorsunuz, Ali Saip, Atatürk'e suikast ithamıylc 
mahkemeye verilmiştir. Mahkemede beraet etmiş, 
Temyiz bu kararı tasdik etmiştir. Cenç savcı bu
nu Heyeti Umumiyeye götürmek ister. Atatürk 
kendisini çağırır ve «Halk ve hâkim bir dâvaya 
inanmamışsa o dâva yürütülmez.» der. 

Eğer 1960'dan sonra çok aflar çıkarılmamış 
olsaydı, Yassıada Mahkemesi kararları çok fena 
eleştirilir ve Türk adaleti zedelenirdi. 

Son bir cümle mulhıter'em arkadaşlar. Bir de 
siyasî haklar meselesinle gideceğim, 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, ejofe rica ediyio-
/rurn. Yarım saalt, iki arkadaşımızın söz sırasını 
aldı, lütfeım. Konuşmamız böyle değildi sizinle. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Aitaitürk'ün 
dehası, parçalara bulunmuş iradeyi, bir büıtiün 
haline getirmesinde parlar. Biz 'de hu millî ira
deyi birleştirelim ve O'nun istediği millî birlik 
•ve 'beraberliği tarsiin edelim. Bu eşitsizliğe artık 
ısıon verelim. Millî irade ile gelmiş geçmiş büültün 
meclisler, bu müsamahayı gösitcrımişitir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasada değişiklik 
yapılması blüıtün partilerce kalbul edilmiş, bu si
yasî hakların iadesi konusu olgun bir safihaya 
ıgelmiştir. Bu kamunu, bir değişikliği. Umumî 
Heyete indirtelim, «şekil yönünden değıişmişjtir, 
•bozulmuştur» hikâyelerini bir tarafa bırakalılm. 
Unut m ayalim bi, insanı hürriyetsizlikten ziyade 
eşitsizlik isyana sevk eder. 

Parlâmenitloyu ve değerli Hükümetti Cumhu
riyetin 510 nci yılının bu iki gereğini yerine ge
tirmekte vazifeye daiveit ediyor, cümlelinizi saylgı 

J ille sola iniliyorum, 
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3. — Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 
Türkiye AET Parlâmento Komisyonunun çalış
maları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özer ölçmen, Türkiye 
- AET Paırlâmenıto Komisyonunun çalışmaları 

hakkımda söz istemişsiniz, buyurum 

Yalnız, gündem dışı konuşacak üyelerden 
bir hususu istirham ediyorum. Kendileriyle am-
tamt kaldığımız üzere, yoklama müddetini gün
dem dışı konuşmalara, hasretmek istedik vle be
şer dafeika konuşmaları için kendilerine söz ve/r-
ıdiık. Halbuki, iki sayın üyenin konuşmaları 25 
dakika tuttu. 

Buyurum Sayın ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Teşekkür ed:e-

,rim Sayın Başkan, müsamahamızı istismar etmie-
aııeye gayret edeceğini. 

'Sayım Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri; Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâraenfto Komisyonunum 10 ilâ 14 Ma
yıs tarihleri arasında Strasiburiglta, 'Sayın Aydın 
Yalçıın ve Eşfbaşkan Ludwiig Fellieırmaier baş
kanlığında akdettikleri 15 nci Dönem Toplan
tısı hakkında Yüce Heyetinize özet bilgi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Rapor
törü olarak toplantıda yaptığım sunuş konuş
masında, özetle; 1972 yılında Oritalk Pazarla 
volan ticaretimizin seyrini tahlil ederek, Ortak 
Pazar'dan ithalâtımızın, ihracatımıza oramla da
ha fa'zlaa artışının dış ticaret açığımızı ilk defa 
3O0 milyon doların üzerinle çıkardığını, halbuki, 
dünyanın diğer ülkeleriyle olan ticaretimizde 
dengemin daha lehimize bir gelişme aarz ettiğini 
ve bu rakamların da Türkiye'nin Kaltma Proto
koldeki iyileştirme ve esmelklik taleplerine hak
lılık kazandırdığını belirttim. 

Ayrıca, Türkiye'nin ihraç kapasitesini haiz 
tarım, tekstil ve petrol ürünlerine uygulamam 
Itahditleriın kaldırılması gereğime temas eedeıiek, 
Ortaık Pazarın gelişmekte olan 77 ülkeye tanı-
dığı gümrük kolaylıklarımın Türkiye'ye de ta
nınması icalbetıtiğini belirttim. 

Bir demirperde ülkesi olan Çekoslovakya' 
mm dahi bunu Türkiye'ye tanıdığı halde orta
ğımız olan Topluluğun bu husustaki tereddü-
ıdüınün yarattığı çelişkiye dikkatti çektim. 

Bundan başka, Ortak Pazar'da çalışan Türk 
işe ilerinin sosyal, malî ve meslekî eğitim ko

nularında hâlledilmemiş olan husus/1 aa'inım bir 
an 'evvel çözümlenmesi arzusunu dile geltiirdim>. 

Şimdi, dört gün süren müzakereler somunda, 
15 'kişilik Türk Parlâmento Heyetinin ve Kar
ma Komisyonun çoğunlukla aldığı tavsiye ka
rarlarımdan önemlilerimi özetle arza çalışaca
ğım. 

Bir sayılı tavsiye karar genel prcfıeıranslarla 
ilgili olan tavsiye kararıdır. Bumda, Ortaklığın 
Türkiyeyc, özellikle sanayi alanında bültün ko
laylıklarım tanınmasına imkân vermesi gerekti
ğini ve AET tarafımdan Özel tedbirlerin Türki
ye'nin ihtiyaçlarımı tam olara«k karşılamadığı 
ve Türkiye'nin bâ^ı mam 1 ve yarı mamul mal
lar ihraca/tının Topluluk pazarlarımda kısmen! 
farklı ,muameleye uğramak tehlikesinin bulun
duğu inancı ile (ısrar ile) Türkiye'nin en geç 
1 Ocak 1974 tarihinden itibaren genel preferamis-
lardan yaırarlanacalk ülkeler arasına alınmasını 
talelbedeı\ 

'İkinci tavsiye kararı; Karma Parlâmento 
Komisyonu müzakerelerimin henüz sonuçlanma
mış olmasından üzüntü duyarak, genişlemiş 
Topluluğun dünya çapında politik rolünü belir
terek tamamlayıcı protokolüm en kısa zamanda 
aktedilm esinde ısrar eder. 

'Üçüncü tavsiye kararında ise; Avrupa Par
lâmentosu ile Türlkîye Büyük Millet Meclisi ara-
ısmda parlamenter düzeyde yakım temasların 
muhafazasına büyük bir önem atfeder. Ticarî 
mübadelelerin bu alanda beklenen hızlanmayı 
ıgösltermomiş ve Türkiyel in ticaret dengesinde-
ki açığım artmış olmasına rağmen, muntazam 
şekilde devam edip, arttığını müşahede eder. 

Türkiye'nin sanayileşme politikasını göz-
ününde tutarak Katma Protokolün bâzı hü
kümlerine iyişleştirme ve bir esneklik getiril
mesi yolundaki Türk dileklerinin mümkün olan 
len geniş ölçüde dikkate alınmasını temenni eder. 

TÜrk işçilerinin sorunlarına cevap verebi
lecek tedbirlerden meydana gelem koordine bir 
sisltemin kurulmasımı son derede temenniye şa-
yan bulur. 

Türkiye ilte Topluluk araisındakj Ortaklık 
Anlaşmasının siyasî muhtevasını ve Türkiye'nin 
Topluluğa ileride tam üye olarak katılması pers
pektifi içinde iki tarafı birleştiren özel bağları 
ısrarla'belirtir; dünya üzerindeki ekonomikpti* 
carî ve siyasî dengeye ilişkim sorumlar: karşısın^ 
da, TÜrikiye ve Topluluğun ilişkilerinden mâna-
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mm belirtin*; Türiciye - AET Ortaklığının, özel
likle Topluluğun Akdeniz havzası ve Orta - Do
ğu potlitdtaı ile COMEOON üyesi ülkelerle iliş-
ıkilıer yönünden arz etitiği öneme dikkati çeker. 

Mulhtıerem üyeler, 'bu suretle Yüce Heyetini-
sse niyafbeten Straslburıg ve Lülköeımiburg'ta ilgi
si komteyon ve h/ükıümıetlere tavsiye niteliğinde 
alınış olduğumuz kararların önemlilerini özet-
lemteyo çalıştım. 

Bıı suretle, Yüce Beyeltiınize niya!beten yurt 
•dışında görev yapan diğer komisyonların da, 
demin Sayın Kırath'oğlu'nun yaptığı gibi, Yüce 
Heyeıtiıniz'e bilgi arz etmelerinin bir teaanül ha
line gelmösi dileği ile hepiniz© saygılar sunarını'. 

4, — İçel Milletvekili II. Cavit Okyayuz'un, 
Çukurova bölgesindeki kuraklık hakkında gün
dem dip demeci ve Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar 
Bakam Kemal Demir'in cevabı. 

(BAŞKAN — Sayım Okyayuz, kuraklık hak
kında gündem dışı söz istemiş bulunuyorsunuz, 
fbuyurun. 

H. CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Memlekette yer yer tahripkâr olan kurak
lıktan kısaca bahsetmek istiyorum. 

Seçim bölgem olan Mersin'de, Adana ile Si
lifke arasına, şerit halinde, yazık ki, bu yıl he
men hiç yağmur düşmemiştir. Burada bir ger
çeği ifâde etmek benim için vazifelerin en güze
lidir. Yapabildiğim gezideki müşahedeme göre, 
eğer Aadana Barajı ve onun devamında değer
lendirilen sulama kanalları olmasaydı, Çukuro
va bu yıl korkunç bir imknâsızlığm içine sürük
lenecek ve bu durum yıllarca giderilemeyecek
ti. Halk çok zor yaşantıya mecbur olacaktı. Bu 
sebeple, ben bu kürsüden, bu barajın ve onun 
devamı olan kanalların olumlu ve yapıcı bir 
inanışla ve koruyucu bir davaranışla yapılması
na gayret eden, emek veren isimli ve isimsiz bü
tün vatan çocuklarını, yürekten, şükranla anı
yorum. 

Sayın Başkan, köylümüzü yer yer ocağında 
kaynatacağı tencereden mahrum edecek hüvi
yette görünen ve imkânsızlıklara mecbur eden 
bu âfetle, bu felâketle mücadele etmek için va
zifelilerin, mesul insanların gereken her tedbiri 
alaeaklanna inanıyoruz ve bu bize kısmen hu
zur veriyor. Ancak, her zaman tekrar ettik; mil

lete hizmet şuurunu şeref sayan insanlar, hadi
selerin ağırlığını görerek mesuliyet almalı ve 
köylümüzün, üreticimizin derdini dindirebile-
cek her tedbir ve tertibin üzerine cesaretle git
mekten asla kaçınmamalıdırlar. 

•Burada fair hakikaitten de, yürekten aıcı du
yarak balhsetmek işitiyorum. Adana - Tarsus ara
sındaki kanal çalışmaları, DSİ tarafından bü
yük bir dikkatle yürütülmektedir; bu bir haki
kattir. Bu arada Seyhan Yukarı Sağ Sahil Ka
nalının, Adana - Tarsus arası kaplaması dahi 
bitirilmiştir. Ancak, köprüleri ve (bana anlatıl
dığına göre) su bırakılmasına engel olmayacak 
bâzı ufak sınaî tesisleri kalmıştır. Bu sahada, 
(baş tarafta da söylediğim gibi) köyler ve köy
lüler gerçek bir kuraklık felâketinin içinde çır-
pınırken, bu kanala bu türlü ciddî olmayan ve 
engel de olamayacak sebeplerle su bırakılma
ması, gerçekten anlaşılır şey değildir. Fikrimiz-
ce, kesin ve teknik bir sebep yoksa, bu kanala 
derhal su bırakılmalı ve bu bölge köylüleri ıs
tıraplarından kurtarılmalıdır. Sayın Bakanın 
bu mevzuya ehemiyetle eğilmesini, bilhassa üre
tici adına, yürekten rica ediyorum. 

Sayın Başkan, büyük gayretlerle kurutulan 
ve Tarsus havalisinde «Aynaz bataklığı» olarak 
isimlendirilen saha, bu yıl, yağmursnzluk sebe
biyle hiç mahsul alınamayacak şekilde büyük 
imkânsızlığa sürüklenmiştir. Drenaj kanalların
dan denize dökülen ve hiç bir hukukî ihtilâfa 
sebebolmayacak sudan, (4 ve 5 numaralı kanal
lardan küçük çapta 800 metre ve 3 300 metre 
birer kanal açılabilirse, köylümüzle beraber ya
pılacak operasyonla, 15 000 dönüm arazi sula
nabilecek ve bu bölge çiftçileri büyük bir ıstı
raptan kurtarılacaktır. 00 drenaj kanalından, 
ençok 500 metrelik küçük bir kanal kazılması, 
3000 dönümlük araziyi sulayacak ve Ağzıdelik 
ve Çayboyu köylülerini açlıktan, kurtaracaktır. 
Ne yazık ki, DSİ elemanları bu kanalın plân dı
şında olması sebebiyle açılamayacağını kesin
likle köylülerimize ifade etmişlerdir. 

Sayın Başkan, sözlerimin başında da ifade 
ettim; millete hizmet fikri faziletlerin en büyü
ğü ve en azizidir. Plân fikrine hiçbir zaman kar
şı olmadık, karşı olmayacağız. Ancak, millet ve 
tarih önünde mesuliyet yüklenmenin, insanoğ
luna şeref ve huzur veren manevî ve sosyal gü-
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cünü de hiçbir şart içinde inkâr etmek mümkün 
değildir. , 

Köylümüz, gerçek bir felâketin, yıkıcı bir 
ıstırabın içindedir ve âcil bir şefkat ve Hükü
metten koruyucu bir alâka bekliyor. Bu türlü 
küçük operasyonların, Türk çiftçisine, millî eko
nomimize getireceği sevindirici neticeleri, vazi
felilerin ellerinin tersi ile iterek değerlendirmek 
istememeleri, bu millete gönül ve fikir gücü ile 
bağlı, ona hizmet aşkıyle dolu memleket evlât
larını gerçekten ve yürekten üzmektedir. 

Sayın Başkan, ekonomimize serbest döviz 
sahasından milyonlarca dolar kazandıran 
«Tarsus Beyazı»'nı yetiştiren bağlardaki asma
ların her birine, köylümüz tarafından uzak me
safelerden binbir zahmet ve meşakkatle getiri
len suyun teneke teneke döküldüğünü sulama
nın böyle yapıldığını söylersem; inanırım ki, 
milletvekili arkadaşlarım, sayın bakanlarımız, 
Başbakanımız ve Başlbalkaraveıkilleırimiz, üreti
cimizin içinde bulunduğu ciddî zorluğu, endişe
yi ve gerçekten tahamül edilmez yükü çok iyi 
anlayacaklardır. 

Hükümetin, zarar gören köylerin Ziraat Ban
kasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının teciline ve vâdesi gelmiş olanlarının tak-
sitlendirilmesine kararlı olduğunu, bu sahada 
çalışıldığını görmekten gerçekten güven duyu
yoruz ve bahtiyarız. Ancak, bu hizmetin, köylü
müze huzur ve güven vermesi için, bâzı önemli 
ve müspet etkisi olacak sahalara da uzatılması, 
kanaatimce düşünülmelidir. 

Birçok vilâyette, gübre alanların Ziraî Do
natıma olan borçlarının bankalarca takibi ve 
tazyiki zamanı yaklaşmıştır. Bu konu üzerine 
derhal eğilmeli ve çiftçilerimizin, bugünkü şart
lar içinde bu parayı ödeyemeyecekleri düşünü
lerek tecili yoluna gidilmelidir. 

Açılan kuyulardan ve yakın mesafelerdeki 
kanallardan alınacak suyun, tarla ve bağlara 
getirilip kullanılmasındaki lüzumlu boruların 
temini için, yeniden bir sulama boru kredisi 
tatbikatı mutlaka ve kesinlikle ele alınmalıdır. 

Sayın Başkan, gezimizde müşahedemiz şu 
olmuştur ki, millet hizmetinde olmanın gerçek 
büyüklüğünü, kalbimizde yaşar, manevî hayat 
anlayışımızla kıymetlendirmeyi bilirsek, büyük 
ölçüde, kuraklığın getirdiği bu büyük zorluğu 

karşılar ve üreticiye yeniden yaşama gücü ka
zandırırız. 

Sayın Başkan, bu yıl serbest döviz sahasına, 
hepinizin bildiği gibi 20 milyon dolarlık naren
ciye sattık. Bir tarafta, Erdemli"de Lamas Çayı 
haini harıl akarken, ötoür tarafta susuzluktan 
gelişemeyen bir narenciye hamlesinden bahset
mek, elbette mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, bağlayınız 
efendim. 

H. CAVİT OKYAYUZ (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Yağmursuzluk bahçelerimizi korkunç şekil
de tehdit etmektedir. Ben DSİ ve Hükümeti bu 
çalışkan insanlara yardıma ve vazifeye davet 
ediyorum. 

Sayın Başkan, bilinmelidir ki, köylümüz, 
yağmur alınamayan yerlerde büyük bir sıkıntı
nın ve ezici bir elerdin içindedir. Hükümetin 
yakın ve kurtarıcı alâkasını bekliyor. 

Başta Hükümet ve bütün vazifeliler Türk 
milletini yürekten sevmenin heyecanıyle hare
ket ederek bu ıstırabı yenebilecek tedbir ve 
tertipleri cesaretle ve yeteri ölçüde ele almalı; 
üreticiyi korumakta hevesli, kararlı ve imanlı 
olduğunu göstermelidir. 

Biz, bu sahada yapıcı bir tutumla hareket 
edileceğine inanarak; Hükümetin, işaret ettiği
miz sahalarda acele olarak faaliyetine ve müs
pet cevabına intizar ediyor ve sayın Meclisimizi, 
Sayın Başkanımızı hürmetle selâmlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özkan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gerçekten, Güney bölgehıizde bu sene ku
raklık sıkıntısı çekilmektedir. Türkiye'nin her 
yerinde olduğu gibi" Güney bölgesinde de, Ba
kanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri eliyle sulama 
kanalları yapılmakta, taşkın sulardan koruma 
tedbirleri alınmakta ve sondaj ile yeraltı sula
rını sulama için kullanılır hale getirme çalışma
ları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, bu yıl da 
1973 yılı Uygulama Programı ölçüsünde yapıla
cak ve gerçekleştirilecektir. 
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Ancak, İm yıl karsı karşıya kaldığımız ku
raklık durumu nedeniyle Hükümet, âcil durum 
arz eden bölgelerde program dışı sondaj ve su
lama imkânlarım geliştirmek için yatırım yap
ma kararını almıştır. 1973 Yılı Programında bu
lunmayan; ancak, âcil durum arz eden bölge ve 
yerlerde sulama kanallarım geliştirmek, yeni 
sondajlarla sulama imkânlarını çoğaltmak için 
bir çalışmanın içine girmiş bulunmaktayız. İm
kânlarımızı kuraklık bölgesinde, kuraklıktan 
doğma sulama noksanlığını giderici tedbirler 
üzerinde toplamış bulunmaktayız. 

Arz ederim efendim. 

5. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın; Ha
tay ve civarındaki kuraklık1, çiftçilerin borçlan 
ve pamuk taban fiyatları konusunda gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Özkan. 
Sayın Özkan'dan sonra Sayın Acıkalım ve 

iSayın Tioşa'ya söz vereceğim. Diğer arkadaş
ların gündem dışı söz isteklerini ileriki birle
şimlerde karşılamaya çalışacağız. 

Arz ediyorum. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Iîaitaıy) — Teşekkür ede

rim Sayın Başikan. 
Sayın Başkan, muhterieim arkadaşlarım; 
ıSaym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı

mızın .beni ide dinledikten sonra topluca cevap 
vermesini çok arzu ederdim; aima Ikemclıileriyte 
derdimi!, ayrıca görüşeceğim liçiın ikinci bir de
fa kürsüye gelmelerine hacet kalmayacaktır. 

Muhite rem arkadaşlarım ben, Adama ve İçel 
gibi Devlet :Su İşlerimin nimçitlerimden fayda
lanmış bir bölgemin ımillctvelkilıi (değilim. Beni! 
Hatay'ın Milletvekiliyim. Her muhterem arka
daşım gibi, ç,c/k yalkm zamanda (kendi bölgeim
deki Icuraiklık meselelerimi ve dolayısıyle ikonnşıt. 
vilâyetlendelci kur alkili kla ilgili hadisıeileri imoele-
idiim. 

Bâzı arkadaşlarım 3 bin, 4 bin dönüm içim 
'kanal istiyorlar. Benim bölgem 1988 yılımda; 
anavatana ilhalkıındam bu tarafa, 200. bin dönüm
lük arazi eker - Amile ovasını görenler gayet iyi 
•bilir - alma burası bilgime Ikadar, devlet nıimet-
ilerimdem istifade ederelk Devlet ;Su İşleri tara
fından yapılan bir sıılaima projesine sahibola-
imamış, bundan nasibini alamamıştır. 

Bir Taihtaiköprü Barajı vardır; Tahtaköprü 
Barajı altı semedir yılam hilkâytosıiinie dönmüştür; 

'gittiğimi her zaımam da bu Tahtalcöprü •Barajı 
•hâdisesini temcit pilâvı gilbi önüme getirirler ve 
'haklı olarak bendem de hesap sorarlar. 

Muhterem ankadaşlarımı, Hatay ve Güney 
illerimiz bu seıne yağmunsuzluk dıolayısıyle Icu-
ralklı'ktan (kavrulmaktadır. Mahsul tamamen ku-
7'umuş ve olmamıştır. Hele bu aylarda pamuk 
eskicileri l>üyük bir sıkıntı i çimdedirler. Kimisi 
tarlayı üç, defa yeniden sürmıcik ve tohumunu 
dklmoik mecburiyetinde kalmıştır. Hete Haziranı! 
ayındaki sulama mesielcsi bir felâket arz ede
cektir. Eğer '(idemin de !Saym Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanımızın buyurduğu gibi) bu sil 
problemine el atılmaz, progriamı dışı sondajlarla. 
alelacele bu artezyen meselesi halledilerek sula
ma işine bir çare bulunmazsa; Yüce Meclisin 
huzurunda şunu itiraf letmıelk isterim, bu sula
madan mütevellit çok kamdı hadiseler duyabili
riz ve basımda okuyabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarımı, çok .muhterem mil-
letvökiili ve balkan arkadaş! arım, çiftçilerin Zi
raat Ban'kası borçlarının ertelıcnnıesinden baıh-
,settiler. Bunu memnuniyetile ^karşıladım; ama 
hemen şunu ifade edeyim ki, borç erteleme bir 
şey ifade etmeyecektir. Borcun faizleri o kadar 
yekûn tutmaktadır ki, bu faizlere bir çare Ibu-
1 ummadığı talkdirde köylünün (borç ertclemme-
sinıden mütevellit) sırtındıa bir ikinci kambur 
yüklenecek ve zaten (mahsul olmadığı içindir ki, 
bu borç senelerce teraiküm etımeik suretiyle, köy
lünün yegâne, ümit kaynağı olan tarlasının satı
mıma Ikadar gidecektir; bunu iyi bilımek lâzım
dır. . 

Muhterem arkadaşlarımı, bııgüıtı Ziraat Bıan-
kasımın (yaptığım etütlere göre) köylüye ver
diği Ikredi belki 20 milyara yalçındır; ama. şunu 
üzülerek ifade edeyim ki, köylünün sırtına bi
nen faiz 50 milyara yalçındır. İ00\ bin lira. almış 
bir vatandaş bug*ün Ziraat Bamikasına. faizden 
dolayı 40'0 küsur bin lira borçludur. Bu faizler 
ikaldırılmazsa, affedilmezsıc; bu istediği kaıdar 
leretel enlmiş olsun, köylüye bir fayda temim >et-
inleyecek, bilâıkis köyliiınün zararıma ve felâke
time sebebolacaktır; bunu bu 'küreliden tescil 
etmek ıM erlim. 

Ayrıca mııhtereim arlkaidaşlarım, eğer, pa
muk taban fiyatları Haziran sonu ve Teimımuz 
başında ilân edilmeyecek olursa; geçen ısene 
Icöylü nazarımda büyük alillerji uyandırmış olan1 
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bu 'talban fiyatlar bu sene hükümetimiz üzeıin-
ıde de çeşitli dedikodulara sebebiyet verecektir 
ve bâzı istismarcıların eline ve dilline fırsat ver
miş-olacağız. 

'Ayrıca ımuihterem artkadaşlarım, Amıik ova
sından .geçen kanal ve nehir vardır. Buradaki 
ısıılar mahkeme kararıyle ve yüzde nispetinde 
köylere taksim [edilmiştir. Bu hususta bilhassa 
İçişleri Balkanıma hitaibetnıclk isterim; bu susuz 
mevsimde, anahkeıme kararlarına tam riayet 
edilerek köylünün su hisseleri tam dağıtılma
yacak olursa ve buna mahallî idareler el at mas -
sa, yine, (sizi temin ederim )çok kanlı olayla
rın meydana geldiğimi bu kürsüden Yüce Mec
lise anlatmak ve söylemek zorumda kalacağız. 

ıS'ayıtnı Başkanını; bütün bu hususları dile 
getirmek ve ısaym hükümetime de bu husus
larda kendi bölgem hakkında bilgi vermek im
kânını bana bahşettiğiniz için teşekkür eder, 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

6. •— Denizli Milletvekili İlhan Açıkahn'm, 
tütün müstahsilinin durumu ve haşhaş tazmina
tının müstahsile ödenmemesi konularında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Açıikalın, tütün müstah
silinin durumu ve haşhaş tazminatınım mıüsltah-
slile ödenmemesi medeni ile <gündem dışı JSÖZ iste
miş bulunuyorsunuz, buyurun. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekili arkadaşlarını; 

Gündem dışı konulmanın çok kısa olan sü
resi içinde, müstahsilin iki önemli sorununu ve 
şu andaki büyük derdini huzurunuzda arz ede
rek Hükümeti uyarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarını, birincisi; dört ay ön
ce piyasası açılan ve alımı yapılan Ege tütün 
piyasasında, tütünlerini tüccara veren köylü
lerimizin derdidir. 

Tütün Kanununa göre, satım muamelesin
den sonraki 10 gün içinde paralarını almaları 
gereken Ege bölgesi tütün ekicilerimin (örne
ğin Denizli ili tütün ekicilerinin) milyonları 
geçen alacakları tüccar tarafından maalesef 
halen ödenmemiştir. 

Hükümet, yeni mahsulün ekimi ve yetişme
si çabasına giren üreticiye; ya tüccarı zorlaya
rak veya avans miktarını artırarak yardım eli
ni acele olarak uzatmalıdır. i 
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Değerli arkadaşlarım, kısaca ikinci konu
mu da arz edeyim. Uzum -süredir sözü edilen 
haşhaş ve tazminatları konusu : 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda çeşitli 
Hükümetler ve çeşitli bakanlar nezdinde yap
tığım muhtelif çalışmaların hiç, birinden tat
min edici sonuç alamadığım için bu konuyu da 
huzurunuza getirmek zorunluğunu duydum. 

Değerli arkadaşlarım mevzu şu : Haşhaş 
müstahsili, haşhaş ekimi yaptığı devrede Dev
letle anlaşmaya giriyor, «Mahsulümü çizmeye
ceğim:» diye beyanname veriyor veya kötü ha
va şartları karşısında mahsulünü bozan, süren 
haşhaş çiftçisi yine beyanname vererek, «haş
haş ekmeyeceğim» diye teminatta bulunuyor. 
Ancak, gerek «çizmeyeceğim» diye Devletle an
laşmaya giren, gerekse .bozan 'bu çiftçiye, iki 
yıl geçmiş olmasına rağmen halen bir tek ku
ruş tazminat verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet ya vardır, ya 
yoktur. Resmen beyanname vererek, «çizmeye
ceğim» diye, Devletle mukavele yapan bu üre
ticilere mutlaka tazminat verilmesi lâzımdır. 
Bu aslında, karşılıklı anlaşmanın tabiî bir so
nucudur. Bu vatandaşlar indinde Devleti, sö
zünde durmaz durumda bırakmak kimsenin 
yetkisi olmamak gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda sayın Ta
rım Bakanlarının ve diğer bakanların verdikle
ri cevaplar halen yanımdadır. «Bu konuda ça 
hşma yapıyoruz. İnşallah, maşallah» la iki se
nelik zaman öldürülmüştür. Değerli arkadaş
larım, «bu konuda çalışıyoruz» cevabı, bugün 
için artık geçerli değildir. Örneğin, kendi ilim 
olan Denizli'deki çalışmalar bir seneden daha 
önce bitmiştir, bu konunun bittiğine dair bel
geler de elimdedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu haşhaş tazminatı 
konusunda sözlerimi bağlarken, neresinden ba
kılırsa bakılsın, çok garip ve bir il imtiyazı, vi
lâyet imtiyazı olan bir konuya da değinmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım mevzu kısaca şudur; 
Denizli, Konya ve Uşak illerinin haşhaş müs
tahsili Devlete beyanname vermektedir. ,Bu be
yannamede «Çizmeyeceğim» diyor veya bozu
yor. Bu anlaşmaya göre, bu üreticilere birtek 
kuruş tazminat verilmiyor. Ancak; İsparta, 
Burdur, Afyon Karahisar ve Kütahya ili müs-
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tahsilleri aynı şekilde «çizmeyeceğini» diye be
yanname veriyor ve tazminat alıyor;, bu üreti
cilere milyonlarca liralık tazminat halen öden
mektedir. Bırakınız, «çizmeyeceğim» diye be
yanname vermesini, «ben ekmeyeceğim» diye 
beyanname veren bu illerin üreticileri el'an 
milyonlarca liralık tazminatı almaya devam et
mektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yedi il aynı ka
rarname ve aynı kanunlarla yasak .içerisine so
kulduğuna göre, bu imtiyazım artık ortadan 
kaldırılması lâzımdır. Denizli, Uşak ve Konya 
illerindeki üreticiler ekici olduklarına dair 
Devletle resmen anlaşma yaptıkları halde bun
lara tazminat vermeyeceksiniz; ama diğer 4 
ilin (bırakınız çizmemiş olanını) ekmemiş ola
nına dahi tazminat vereceksiniz. Bu, ortaya 
çok kötü bir durum çıkarmaktadır. 

'Sayın Hükümetin bu konudaki adaletsizliğe 
son vermesini istirham ediyorum. 

iSaygılarımı sunarım. 
7. — Hatay Milletvekili M. Sait Reşa'nm; 

Hatay ilinin sorunları konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı son söz olarak; 
Hatay Milletvekili Sayın Sait Reşa, Hatay ili
nin sorunları hakkında, buyurun. 

SAİT REŞA (Hatay) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Biraz 'önce sayın milletvekillerinin kurak
lık nedeniyle değindikleri çiftçilerimizin du
rumlarına ben de işaret etmek istiyorum. 

Hatay ili tarım üreticileri kuraklık nedeniy
le büyük ölçüde zarar görmüş ve bu zarar pa
muk ekicileri arasında da başgöstermiştir. 30 
Nisan tarihinde Güneydoğu illerini kapsayan 
bir geziye çıkan sayın üç bakanın Hükümete 
sunduğu raporda, Hatay ilimizde zarar gören 
tarım üreticilerinin durumlarına değinilmediği-
ni üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. 

Hatay'da, en azından 200 bin dönüm saha
daki buğday ve arpa tamamen kurumuştur. Ha
sat mevsiminin yaklaşmış olduğunu da gözö-
nünde bulumdurursak; bu araziye biçer - döver 
girmeyecektir. Hükümetin almış olduğu ka
rar zarar gvörmüş Hatay üreticilerimizin bu du
rumlarını kapsamadığı için üzüntü ile karşılan
mıştır. Pamuk ekilmiş, bitki halindedir.. Kurak
lık nedeniyle toprakta nem olmadığı için ekil
miş pamuklar dahi kurumaktadır. 

'Sayın Hükümetin, Hatay ilinde acilen bir 
tetkikat yaptırıp, zarar gören çiftçilerimize di
ğer illerimizde olduğu gibi yardım elini uzatma
sını rica ediyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyo
ruz. 

ıSaym üyeler, yîne ilimizin Hassa ilçesi Ka-
rafakılı köyünde jandarmaların estirdiği bir 
terör havasınım ilginç içyüzünü anlatmaya ça
lışacağım. 

Hatay ilimizin, Hassa ilçesinin Karafakılı 
"köyü, Suriye - Türkiye sınırından 10 kilometre 
mesafede uzak bir yerdedir. Bu köy halkından 
Mustafa oğlu (dokuz çocuk .babası) 1930 do
ğumlu Maktul Ali; köyün merasında 20 - 22 
Mart tarihleri arasında hayvanlarını otlatmak
tayken, o günüm sabahı saat 10.00 civarında 6 
jandarma eri çoban Ali'nin yanana yaklaişma 
suretiyle, «Bu gece sınırda kaçakçılık olmuş 
ve bu kaçakçılığı da sen yapmışsın» diye saat 
10.00 dan 15.00 kadar fasılasız, hunharca döv
müşler. Ali, dayak korkusundan artık bizar ol
muş, «kaçakçılığı ben yaptim, mallar köyde
dir. Sizi köye götüreyim ve kaçak malları size 
teslim edeyim» diye jandarmaları iknaa çalış
mış. Köylüler, jandarma erleri ile birlikte kö
ye giden Maktul Ali'yi görümce köy meydanı
na dökülmüşler. Ali, o köy kalabalığını gördü
ğü sırada köylülerin arasına atılmış, «Aman 
beni kurtarın, beni öldürüyorlar» diye feryat 
etmiştir. Bu durumu gören köy halkı (bilhassa 
kadınlar) Ali'nin üzerine atılmak suretiyle 
jandarmaların elinden kurtarmaya çalışmışlar
dır. Gözü dönmüş jandarma erleri köy kadın
larını dövmek suretiyle «sınır karakollarına bi
rer kadın lâzımdır» çirkin lâfları sarf etmişler; 
köy halkını ve kadınlarını dövmek suretiyle Ali' 
yi köy halkının yanından uzaklaştırarak, yine 
köy halkının gözüönünde 15 - 20 el ateş ederek 
öldürmüşlerdir. Bu durumu gören o köylüler 
ve civar köylüler galeyana gelmişler ve durtı-
mıu telefonla Hatay Valisine ve Adana Hürri
yet Gazetesi bürosuna bildirmişler. Hadise ma
halline gelen Hatay Valisi, İl Jandarma Ku
mandanı ve Adana Hürriyet Bürosu muhabiri 
durumu tespit ediyorlar. İlgililer, bu çirkin ola
yı kamuoyundan gizlemek için Hürriyet Gazete
si muhabirinin elinden çekilen filmleri alıyor ve 
basın yoluyla bu durumun açıklanmaması için 
derhal neşir yasağı koyuyorlar. 
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Bu olayın kamuoyundan saklanması, sınır 
bölgelerindeki köy halkımızın hayatlarının teh
like altında bulunması demektir. Sınır bölgesin
den gelen sayın milletvekilleri bu durumun da
ha fecisini görmüşlerdir, duymuşlardır; ama sı
nırda şimdiye kadar bu derece çirkin bir olayın, 
cereyan etmediğini, bir sınır çocuğu olarak ifa-

* de etmek isterim. 

Köylülerin uzum aleyhte tezahüratını Hatay 
Valisi zorlukla bastırmış ve jandarma bölük 
merkezine gitmiş oturmuş, «Bu suçlu jandarma
ları adalete teslim etmezseniz ben bu bölükten 
kalkmam,.» diye ısrarla bağırmıştır. «Bu olayı 
bir sivil vatandaş işlemiş olsaydı, siz görevli jan
darma olarak onu adalete teslim etmeyecek 
miydiniz? Neden kendi erlerinizi teslim etmi
yorsunuz?!» diyerek baskı yapmış ve zorla bö
lükten almak suretiyle adalete teslim etmiş
tir. 

Hatay Valisi durumdan son derece üzüntü 
duymuş ve kendisi ile yaptığım özel görüşme
de, eski Başbakan Sayın Ferid Melen ile yap
tığı telefon görüşmesini de bana anlatmıştır : 
«Hudutta jandarmaların bu çirkin hareketleri
nin önlenmesi için derhal hudut valilerini top
lamak; gerekirse Jandarma Genel Kumandanı
nı da bulundurmak suretiyle bu hareketlerin 
önlenmesinde zaruret vardır,» diye Hükümeti 
ikaz etmiştir. 

Sınır bölgesinde yaşayanlara, sabah saat 
06.00 dan 17.00 ye kadar köylerinden tarlaları
na gitme imkânı tanınıyor. Gece hastanız olsa 
da köyden dışarı çıkamıyorsunuz; gece; çiftçi
liğinizi yapamıyorsunuz, hayvanınız dışarda 
kalmışsa onu alamıyorsunuz : Âdeta, bir sıkı
yönetimin özellikle sınır köylerinde hâkimiye
tine bizde müsaade etmiş oluyorsunuz. 

Hükümetten ricamız : Bu meseleye bir an 
evvel elatılsm; hudut valileri toplantıya çağı-
rılsm, Jandarma'Genel Komutanlığı mensupla
rı da o toplantıda bulundurulsun; bu keyfî ha
reketlere bir an evvel bir son verilsin. Masum 
vatandaşlarımızın haksız yere dövülmesine, öl
dürülmesine meydan verilmemesini huzurunuz
da rica ediyor ve ıbekliyorum. 

:Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — İki sunuşumuz vardır, takdim 
ediyorum. 

8. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı" 
nm, köylerimizde yapılan ilkokulların yapımın
da köylü vatandaşların aynı yardımları isteye
rek yapıp yapmadığını tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/121) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Yu
suf Ziya Yağcı'nm Meclis Araştırması önerge
si var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İl ve ilçelerimizde yapılan ilkokullar bilin
diği gibi Devlet tarafından yaptırılmakta ve 
bu yerlerde oturan vatandaşın katkıda bulun
ması için hiçbir zorlama yapılmamaktadır. 

Köylerimizde yapılan ilkokulların yapımın
dan köylü vatandaş taş, kum, çakıl, kerpiç, ki
reç ve tuğla gibi aynı yardımları yapmağa zor
lanmakta aksi. halde köylerinde okul yapılma
maktadır. Öte yandan köy okullarına hademe 
kadrosu verilmemekte, köylü vatandaş sıra ile 
okulu temizleme zorunda bırakılmaktadır. Yi
ne ısıtma ödeneği verilmediği için köy okulla
rında okuyan çocuklar omuzlarında hergün 
okula odun taşıma zorunda bırakılmaktadır. 
Bu hal şehirli ve köylü ayrımı sonucunu doğur
makta ve Anayasamızın men ettiği angaryayı 
devam ettirmektedir. 

Her ne kadar yürürlükte bulunan 222 sayılı 
ilköğretim ve eğitim kanununun 75 nci madde
sinin (a) fıkrası «Yurttaşların isteyerek yapa
cakları taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç ve tuğla 
gibi aynı yardımlar kabul edilir ve değerlendi
rilir» hükmünü taşımakta ise de bu hüküm uy
gulamada angarya ve zor şeklinde tecelli et
mektedir. Köylü vatandaş bu durumdan üzün
tü duymaktadır. 

Köylümüzün bu tür yardımları istiyerek 
yapıp yapmadığını ve bu durumun Anayasanın 
yasakladığı angarya şeklinde uygulanıp uygu
lanmadığını ve en önemlisi köylü - şehirli ayı
rımı gibi bir inancı köylü vatandaşta uyandırıp 
uyandırmadığının anlaşılması bakımından Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve talep ederim. 
17 Mayıs 1973 

Ankara Milletvekili 
_ Yusuf Ziya Yağcı 
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

9. —• Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı' 
um, zamlı hububat fiyatlarının ilânından önce, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan hu
bubat miktarının tespiti ile bu hububatın satı
şından of-isin uğradığı zararı tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis A rast ir ması yapılmasına dair önergesi. 
(10/122) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Yu
suf! Ziya Yağcı'ııın Meclis Araştırması önerge
sini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi .Başkanlığına 
Bakanlar Kurulu zamlı hububat alım ve sa

tım fiyatlarını bir karara bağlamış ve İKI ka
rar 16 Mayıs 1973 günlü gazetelerde yayınlan
mıştır. Çiftçimizin ürettiği mahsulü üretebil
mesi için almak zorunda kaldığı girdilerin pa
halılığı karşısında bu fiyatların üretici köylü
yü memnun etmiş olması mümkün değildir. 

Öte yandan Bakanlar Kurulunun yeni zam
lı fiyatları açıklamasından bir süre önce Top
rak Mahsulleri Ofisi silo ve depolarında bulu
nan hububatın ve 'bunlardan buğdayın bir kı

sım tüccar ve fa.brika sahibine kilo fiyatı 110 
kuruştan satılmak suretiyle ofis depolarının 
boşaltıldığı herkes tarafından bilinmekte ve 
söylenmektedir. Böylece Hükümet yeni zamlı 
hububat fiyatlarımı ilân etmeden ofisin elinde 
bulunan hububatı düşük fiyatla bir kısım tüc
car ve fabrika sahibine satmakla bu şahısları 
Devlet eliyle zengin etme yoluna gitmiş, bu. 
arada Toprak Mahsulleri Ofisinin büyük ölçü
de zararına sebebiyet vermiştir. 

Zamlı hububat fiyatlarımın ilânından önce 
Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan hu
bubatın miktarının tespiti ve bu hububatın 
kaç. kuruş kilo fiyatı ile kimlere satıldığının 
anlaşılması, bu satışlar sonucunda Ofisin zam
lı hububat fiyatlarına göre ne miktar zarara 
uğratıldığının kesinlikle auıla-şılması için Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygı ile arz ve rica 
ederim. 

17 Mayıs 1973 
Ankara. Milletvekili 

Yusuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

Güııdeme geçiyoruz. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı : 889) (I) 

BAŞKAN — Üniversiteler kanunu tasarısı
nın tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına ikinci kez sayın Celâl Sungur'da. 

Kaldığınız yerden devam etmek üzere buyu
run sayın Sungur. 

CGP GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Dün komisyondan ancak 19,30'a doğru gele
bilmek imkânını bulabildiğimiz için, görüşmele
rine başladığımız Üniversiteler kanunu tasarısı-

(I) 889 S. Sayılı basmayazı 22 . 5 . 1973 ta
rihli 113 ucu Birleşim tutanağı sonuna eklidir, 

ııın tümü hakkındaki göriişlerimize başlayıp, bi
ti remenıek durumunda kalmıştık. Bugün ise 
Yüksek Meclise, Üniversiteler kanunu tasarısı 
hakkında görüşlerimizi kısaca arza. çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, dünkü görüşmelerde de 
kısmen bahsettiğim gibi ilk defa rahmetli Ata
türk zamanında 2252 sayılı Kanunla, İstanbul 
Darülfünunu ve ona bağlı bütün teşkilâtların 
İstanbul Üniversitesi adı altında birleştirilme
sinden sonra 1946'da 4936 sayılı Kanunla yeni 
bir üniversiter sisteme dönüş olmuş idi. Ancak 
27 Ekim 1960'da çıkarılan 115 sayılı Kanunun 
13 yıllık tatbikatı, hattâ 1.1,12 yıllık tatbikatı 
göstermemiştir ki, 115 sayılı Kanun, bugün 
Türkiye'mizin ihtiyacına cevap vermemekte; ge
lişen ve gelişmesini tamamlamakta olan, kendi
ni yenilemekte olan üniversitelerimizin ihtiyaç
larına cevap vermemekte, bunun için de bir ye
ni üniversite kanunu hazırlanması zorunluğu 
doğmaktadır. 
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12-Mart tarihinden önce, zamanın Hüküme
tinin sayın Millî Eğitim Hakanı Orhan Oğuz 
bey tarafından hazırlanan ve Meclise sevk edil
mek üzere olan tasan geri kalmış idi. 12 Mart' 
tan sonraki sık hükümet değişiklikleri d olay ı-
siyla da, bu tasarı iki seneye yakın bir zaman 
daha geri kalmış bulunmaktadır. Yalnız, dün 
de Büyük Meclise bir cümle ile arz ettiğim gibi, 
Üniversiteler Kanununun büyük talihsizliği; 
Maarif Vekâletindeki hazırlıkların sayın Millî 
Eğitim Hakanı Sinasi Orel tarafından yapılma
sı; sonra İsmail Arar beyin Millî Eğitim Hakanı 
olmasıyla bu tasarının Meclise takdimi; arka
sından, çok sayın Profesör Sabahattin Özbek 
beyin ise komisyon çalışmalarında bu tasarıya 
istikâmet vermesi; şu anda da, değerli hocam 
sayın Orhan Dengiz beyefendinin huzuru ile bu 
tasarıyı müzakereye başlamış bulunmamızdır. 

Bunun neticesi şu oluyor : Üç dört vekilin 
ardarda değişmesiyle, her vekil kendine göre 
bâzı hareket noktaları alıyor ve bu tasarıda bu
gün bir insicam içerisinde bulunmadan Yüksek 
Meclise gelmiş oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, bugün şu tasarının gö
rüşülmeye başladığı âna kadar üniversiteleri
mizin durumu şu manzarayı arz etmektedir : 

1. — Klâsik üniversite dediğimiz üniversite 
tipindeki üniversiteler ki, bunlar 49:56 ve onu 
tadil eden 115 sayılı Kanuna tabidirler, ve özerk
tirler. 

İkincisi, mütevelli heyetle idare edilen üni
versiteler ki, Orta Doğu tipi üniversitedir. 

Üçüncüsü; özel kanunla kurulan üniversite
ler ki, bunlar da esas itibariyle 49l>6 sayılı Ka
nuna ve onu tâdil eden 115 sayılı Kanuna 
bağlı olmakla beraber Hacettepe Üniversitesi 
gibi, bâzı malî kolaylıkları ve imkânları olan 
üniversitelerdir. 

Bunun dışında bir de, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı üniversiteler mevcuttur ki; bunlar 
idarî özerkliğe sahip değildirler. İdarî özerkliğe 
sahip olmayan üniversitelerimize misâl olarak 
da Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üni
versitesi gibi üniversitelerinizi gösterebiliriz. Bu
ralarda rektörler, tâyin suretiyle Millî Eğitim 
Bakanınca atanmakta ve seçime tâbi tutulma
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; dün Komisyonda bu
lunduğum esnada burada konuşan çok değerli 
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arkadaşlarımın çok kıymetli fikirlerinden kıs
men nıalûmattar olmaya çalıştıktan sonra, o fi
kirleri burada tekrarlamamak yolunu tutacak 
ve mümkün olduğu kadar bu Üniversiteler Ka
nunu tasarısı hakkında görüşlerimi arz edeceğim. 
Ancak, sözlerime girmeden önce, çok sayın Mil
lî Eğitim Bakanımızdan şu hususu verecekleri 
cevapta cevaplandırmalarını bilhassa- istirham 
edeceğim : 

Konuşmakta olduğumuz Üniversiteler Kanu
nu tasarısı bir reform Kanunu tasarısı mıdır; 
yoksa, 20 . 9 . 1971 tarih, ve 1488 sayılı teklifle 
değiştirdiğimiz Anayasanın 120 nci maddesine 
göre bir adaptasyon tasarısı mıdır? Bunu tespit 
etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; gerekçesini tetkik 
ettiğimiz zaman bu tasarıyla getirilmek istenen 
bâzı şeylerin varolduğunu görüyoruz : 

Tasarı ile : tam gün çalışma, üniversite içi 
(siyasal olmayan) etkili bir denetim, öğrencile
rin ve asistanların yönetime katılması, kürsü 
hâkimiyeti yerine bölüm sisteminin ikâme edil
mesi ve Anayasamıza göre, imkân ve fırsat eşi t 
liğinin yüksek öğretimde tüm yurt sathında yük-
yüksek öğretim gençliğine açık tutulması gibi 
gayeler istihdaf edilmektedir. Ancak, maddele
riyle birlikte tetkikini yaptığımız zaman bunla
rın tasarı içerisinde imkân bulamadığını ve bir
takım çelişkilerle de dolu olduğunu müşahede 
etmekteyiz. 

Burada arz ettiğim hususların birçoğunu 
(gerek Millî Eğitim Komisyonunda, gerekse 
Bütçe Plân Komisyonunda) komisyona arz et
mek fırsatını bulup konuştuysak da, fikirlerimi
zi kabul ettiremediğimizden; bu çelişkileri Bü
yük Meclis huzurunda söylemeye ve Büyük 
Mecliste bu tasarıyı, mümkün mertebe en iyi 
tarzda çıkarmak için çalışmaya gayret edeceğiz. 
Çünkü arz ettiğim gibi (görüldüğü üzere) ; sık 
sık üniversiteler kanunu veya üniversite refor
mu yapmak imkânından mahrumuz. Bunun can
lı misâlini sununla da görebiliriz : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hazır
landığında zamanın Başbakanı sayın Demirci, 
üniversitelere yeni imkânlar tanımak, üniversite 
hocalarına da, yargı organmdaki kişilere veril
diği gibi, gösterge üstü ödenekler vermek iste
mişlerdi. Kakat bu kanunun, bilâhare. Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle, üııiver-
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sitelere tanınmak istenen imkânlar, (657 sayılı 
Kanun ve onu tâdil eden 1327 sayılı Kanun tat
bik edilmesine rağmen) bugüne kadar gecik
miş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, dün sayın Başkanın da bir 
hususta bendenizi ikaz ettikleri gibi; Üniversi
teler Personel Kanunu'nun, Üniversiteler Kanu
nu ile çok yakın ilgisi vardır. Çünkü, bu Üniver
siteler Kanununun verdiği imkânlarla, Üniver
siteler Personel Kanunu daha iyi tatbik edile
cek ve bu kanun çok daha iyi değerlenmiş ola
caktır. Bu Kanunlar birbirinin mütemmimidir; 
hattâ, Üniversiteler Personel Kanununu diğerin
den daha evvel çıkarmadığımız takdirde, Üni
versiteler Kanununda aksama olacağı kanısın
da olduğumu belirtmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; bu tasarı bir de, üniver
sitelerimizi yurt sathına yaymak için, özel mad
deleri havi bulunmaktadır. Üniversitelerimizin 
yurt sathına yayıbnası için getirilen maddelerin 
içerisindeki en önemli hususda; kadrosuz do
çentlik, kadrosuz profesörlük, geri kalmış böl
gelerdeki üniversite öğretim üyelerine tazminat 
mevzuunu Üniversiteler Kanunu içerisinde zik
retmiş bulunmasıdır. 

Arkadaşlarım; üniversitelerin yurt sathına 
yayılmasının bahis feonusu olduğu .ahvalde der
hal şu noktaya değinmek zorutnluğundayız : 

Üniversitelerin ve üniversitelere /bağlı veya 
müstakil fakültelerin açılması mutlaka, bâzı 
anaddî olanakların üniversitelere ve üniversite 
mensubu olan -üniversite öğretim üyelerine ve 
yardımcılarına sıağlanmasıiyle mümkün oilacak-
tır. Halen, esıki hiiiküıneitiin sevk etmiş olduğu 
(daha önce, istifa eden hükümetin sevk etmiş ol
duğu) ve bu Hükümetimizin de benimsemiş ol
duğu üniversite personel kamunu tasarısı, üni
versite mensuplarına yeterli maddî olanakları 
sağlamamaktadır. Bundan 4 - 5 yıl evvel Sayın 
Demine! Hükümeti zamanında verilem imkânları 
dahi, bugün üniversite öğretim üye ve yardım
cılarından esirgemektedir. Bu bakımdan bu ta
salının, Sayın Bakan .'tarafından tekrar ele alın
masına ve üniversitelerin cazip hale getirilmesi
ne /mutlak lüzum ve zaruret vardır. 

Aıfkadaşlarım; maddî olanaksızliklar ve üni
versitelerin cazibesizliği yüzünden üniversite
lere eleman bulunmamaktadır, asistan ıgelme-
mektedir. Size birkaç misal vermekle yetine
ceğim ,: 

Meselâ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ni ele alalım. Burada Tıp Tarihi Ensıtütüsü şu 
anda kapanmış durumdadır. Profesörü emelkld 
olmuş, ayrılmıştır, bir tefe asistanı yoktur. Ko
ruyucu Hekimlik Kürsüsünü ele alalını; bir fek 
asistanı yoktur; 2 profesörü, 1 dıoçeıniti vardır. 
Bunlar da etmıcMi olduktan sonra burası da ka
panmak durumunda kalacaktır. 

Şimdi Ankara'yı ele alacak olursak, Ankara' 
da resmî dişçilik okulları var, Dişçilik Fakül
tesi var; özel dişçilik okulları olup da, resmî 
hale getirilen okullar var. Buralara dahi, Anka
ra Üniversitesi Tıp Fakültesindeki hocalar, Ha
cettepe Üniversitesinin Tıp Fakültesindeki ho-
halar yetişememekte, koşamamaktadırlar. Bu
nun yanında, senelerdir iddiasını yapmış oldu
ğumuz bir Gökalp Üniversitesi kurma çabam, 
Diyarbakır Tıp Fakültesini kurma ça/bası üni
versiteler cazip hale getirilemıediğinden hâlâ 
realize edilememiş/tir. 

Onun için, değerli Bakana; üniversiteleri 
cazip hale getirmek için, Personel Kanununda 
mutlaka Üniversite mensuplarına yeni imkân
lar sağlamasına lüzum ve zaruret olduğunu arz 
etmek isterim. 

Arkadaşlar; tasarı, tümü itibariyle birçok 
3'cnilikleri getirmekte; ama arızalar ve çelişki
lerle de mıalûl bulunmaktadır. Meselâ, «full -
time»1 mevzuu, yani «tam gün çalışma» ımevzuu, 
yani üniversite hocalarının tüm' mesailerini üni
versitelere, fakültelere hasretmeleri mevzuu, bu 
tasarıda arızalanmıştır. Kanun hu şekliyle çık
tığı takdirde, tam gün çalışma mevzuu tekrar 
(ileride) Büyük Meclisi işgal edecek konular
dan birisi olacaktır. 

Onun için tasarı görüşülürken değerli arka
daşlarıma tam gün konusu üzerine mutlaka eğil
melerine lüzum ve zaruret olduğunu, tümü üze
rindeki bu görüşmemde arz etmeyi bir vazife 
sayarım. 

Arkadaşlar, bu tasarının getirmiş olduğu 
yeniliklerden birisi olan rotasyon mıevzuuna de
ğinmeden geçmek mümkün değildir. Bu tasarı 
rotasyon mevzuunu getirmekte, yani geri kal
mış bölgelerdeki üniversite ve fakültelere yar
dım sağlamayı gelişmiş üniversitelerden (İstan
bul, Ankara, İzmir gibi üniversitelerden) temi
ni kanunî mecburiyet haline sokmaktadır. Bu 
çok güzel bir şey, 
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Ancak, bunda da bir adaletsizlikle karşı kar
şıdayız. Geri kalmış bölgelerde hangi fakülteler 
açılıyor? Geri kalmış bölgelerde açılan fakülte
ler şunlardır arkadaşlar : Tıp fakülteleri, ve
teriner fakülteleri, ziraat fakülteleri. Bunun ha
ricinde istanbul, Ankara, îzmir gibi gelişmiş il
lerimizde, büyük merkezlerimizde açılmış fa
kültelerimiz var. Şimdi faraza Diyarbakır'daki 
ve Erzurum'daki tıp fakültelerine rotasyona 
tabi tutacağınız tıp fakültelerinin yanında; Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki Hindoloji 
Kürsüsü profesörünü rotasyona tabi tutamaya
caksınız, Sümeroloji Kürsüsü profesörünü ro
tasyona tabi tutamayacaksınız; ama buna mu
kabil rotasyona tabi tutamadığınız halde bun
lar bütün haklardan, üniversitelere verilmiş 
olan haklardan, üniversitelerin tüm öğretim 
üyeleri ve yardımcıları aynı derecede faydala
nacaklardır. 

İşte sosyal adalete uymayan taraf, rotasyo
nun arızalı tarafı budur. Onun için rotaisyona 
tabi olan fakültelerin öğretim üyelerini ve yar
dımcılarını mutlaka üniversite personel kanu
nundan çok daha iyi tahkim etmek zorunluğu 
vardır ki, bu üniversitelerin veya fakültelerin 
ayakta durmaları imkânları sağlanabilsin. 

Arkadaşlar, tasarı tetkik edildiği zaman 
görülecek ki, 4936 sayılı Kanunla onu tadil 
eden 115 sayılı Kanunun hilâfına bu kanunda 
yeni bir asistanlık müessesesi getirilmektedir. 
Bu kanundaki asistanlık müessesesi bundan 
önceik asistanlık müessesesiyle kabili kıyas de
ğildir. Bu kanunda; tıpta uzmanlığını e]de et
miş olan kişilere, diğer fakültelerde de dokto
rasını yapmış olan kişilere asistan ismi veril
mektedir. Ondan öncekilerine tıpta uzmanlık 
öğrencisi, diğer fakültelerde de o fakültenin 
doktora öğrencisi ismi verilmektedir. 

(Şimdi bu, esası itibariyle bir yenilik olmak
la beraber, bu yeniliğin tıp fakültesinde bâzı 
zorlukları vardır. O da şöyledir : 

Tıp Fakültesinde uzmanlık öğrencisi ismini 
verdiğimiz ve ihtisas yapmakta olan tıp dokto
runa tıpta uzmanlık öğrencisi denildiği zaman 
ne olacaktır? Elimizde bir de hashanelerin hiz
met talimatnamesi, hastanelerdeki çalışma mev
zuatı ve Tababet ve Şuabatı 'Sanatlarının Tarzı 
icrasına dair Kanun vardır. Bu asistanlık mıev-
zuu tıp fakültelerinin hastanelerinde kabili tat

bik değildir. O zaman ne olacak? Doktor olmuş, 
ihtisas yapmakta olan, bu kanuna göre tıpta 
uzmanlık öğrencisi dediğimiz kişi gece gelen 
âcil vakaya el atmayabilecektir .asistanlık mev
zuatı karşısında; ameliyat müdahalesini yapma-
yabilec ektir, adlî rapor veremeyebilecektir. 
Çünkü Tababet ve Şuabatma ait Kanun halen 
yürürlüktedir. Bunun neticesidir ki, bu 29 ncu 
maddede mutlaka tıptaki asistanlık mevzuunu 
ıslah etmeye lüzum ve zaruret vardır. 

Arkadaşlarım, bu kanunda üniversitelerara-
kurulda jürilerin teşkili mievzuunda iki ince 
nokta daha vardır. Bunlardan bir tanesi do
çentlik jürilerinin yılda iki defa teşkil edilme
sine dair olan husus, ki bu üniversite profesör
lerini çalışamaz hale getirerektir ve yılda an
cak bir defaya yetişebilmekte olan üniversite 
hocalarının, yalnız işleri doçentlik imtihanla
rında bulunmak olmadığına göre, görev başın
da olan üniversite öğretim üyelerinin mutlaka 
görevlerini aksatmasına sebebolaeaktır. 

ikincisi de, sevk edilen kanun tetkik edile
cek olursa, üniversitelerarası kurulun içerisine 
fakültelerin dekanlarının alınmadığı görülmek
tedir. 

Şimdi bu ne olur arkadaşlar? Üniversiteler
arası kurulda fakültelerin dekanları bulunma
yacak olursa, üniversitelerarası kurul yüksek 
malûmlarınız olduğu üzere doçentlik jürileri
nin teşkilini yapan kuruldur. Şimdi bir hukuk 
fakültesi Roma Hukuku profesörü oraya üni
versitesini temsilen geldi ise, hukuk fakültesin
den gelen bu değerli profesör tıp fakültesinde
ki teşkil edilecek beyin cerrahisi jürisine, gast-
ro - enteroloji jürisine, röntgen jürisine adam 
seçmekte, kura ile adam teşkil etmekte ve bu 
jürilerin teşkilinde yeterli bilginin sahibi olma
yacaktır. 

Binaenaleyh bu üniversitelerarası kurulda 
zaruretin icabı olarak, kanunun tatbikinin 
m/ümkün olabilmesi yönünden ve jürilerin ehli
yetle tespit edilebilmesi yönünden, mutlaka fa
külte dekanlarının da bulunması lâzımdır. 

Gaye şundan buraya gelmiştir ; Eski kanu
nu tetkik ettiğimiz zaman, eski kanunda bir ge
nel kurul vardır, bir profesörler kurulu vardır. 
Yeni kanunda genel kurulun yerine fakülte ku
rulu kaim olmakta; profesörler kurulunun bir
çok görevlerini de fakülte yönetim kurulları 
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almaktadır.'Yani bu kamında, gaye, bâzı kurul
ları biraz daha tenhalaştırmak suretiyle işlerin 
daha süratle üniversitelerden çıkmasına gayret 
etmek imkânlarını aramak çabasıdır; ama üni
versitelerarası kuruldan fakülte dekanlarını 
seçtiğiniz zaman, her fakültenin kendine has 
özelliklerini 'bilecek kişi üniversitelerarası ku
ruldan fakülte dekanlarını seçtiğimiz zaman. 
her fakültenin kendine has özelliklerini bilecek 
kişi üniversitelerarası kurulda olmadığı zamar 
çıkacak kararlar mutlaka arızalı olacaktır. 

Jür i teşkilleri bakımından bu hususa mutla
ka maddei (mahsusu görüşülürken yer vermenin 
lüzum ve zaruretine inanmıaktayım. 

Arkadaşlarım, geçici 1 nci .maddeye vuzu^ 
vermek ve geçici 1 nci maddede mutlaka ısla
hat yapmak zorunluğu vardır, ki bunun için 
de gerekli takririmizi Yüksek Başkanlığa za
manında arz edeceğiz. 

• Arkadaşlar, bir de bu [kanunun ince noktası, 
komisyinlardaki müzakereler esnasında ihmal 
edilmiştir. Bunu bilhassa sayın Bakanın nazarı 
dikkatine arz etmeyi bir vazife bilirim. Bu tasa
rı kanunlaştığı zaman, yürürlüğe girdiği zaman 
kanunun tatbik mevkiine girebilmesi için bâzı 
tüzüklerin ve yönetmeliklerin de çıkması zorun
luluğu vardır, tşte ancak o zaman bu kanun lâ-
yıkı veçhle tatbik imkânını bulacaktır, ama bir 
de düşününüz k'i üniversitelerde çalışmalar de
vam etmektedir, yeni doçentler olmaktadır, ye
ni profesörler olmaktadır ye bunların tâyin iş
lemleri yürümektedir. O halde şu durumla kar
şı karşıyayız: 

Bir. kanun yürürlüğe girecek, diğer eski ka
nun yürürlükten kalkacak. Peki bu aradaki boş
lukta muamelesi, tayin işlemleri devam etmek-
te.olan üniversite öğretim üyeleri .ve yardımcı
larının durumu ne olacak? İşte bu hususu tan
zim etmek için de mutlaka şu hususu belirten 
-bir geçici maddenin bu kanunun sonunda yer 
almasına lüzum ve zaruret vardır. O da; bu ka
nunun yayımı tarihinde herhangi bir fakülte
de boş bir kadroya müracaat etmiş olup da pro
fesörler kurulunca kürsüsü tayin edilerek tayin 
işlemi başlamış bulunan üniversite öğretim üye
lerinin tayin işlemlerinin mutlaka 4936 sayılı 
Kanunu değiştiren 115 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca ve ona bağlı tüzük ve yönetmelikler 
uyarınca tamamlanmasına lüzum ve zaruret var
dır. Aksi halde bu boşluk kalkacaktır. 

Mumterem arkadaşlarım, kanundaki aksa
yan bir çok hususlara ait görüşmelerimizi mad
deler üzerinde yapacağız. Yalnız bu görüşme
lerimizi zamanında yapmadan evvel burada be
lirtmek lüzumunu duyduğumuz bir kaç husus 
vardır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, çıkarmış 
olduğumuz bâzı kanunların acele çıkarılma
sı nedeni ile bâzı eksiklikler ve mevcut Anaya
sa karşısında da Anayasaya aykırılıklar doğmuş 
ve bunlar Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir. Bu kanunu öyle bir kanun halinde çıka
ralım ki Heyeti Umumiyeden, hiç bir boşluğu ol
masın ve bu kanun her ihtiyaca cevap verir ha
le gelsin. Anayasanın bugünkü şekli karşısın
da 61 nci maddenin son fıkrasında Anayasanın 
bugünkü değişik 120 nci maddesine rağmen bir 
Anayasaya aykırılık vardır. Şöyle ki ; son fıkra 
şöyle diyor: «Rektör -hakkında soruşturma ken
disinin katılamıyacağı bir toplantıda Üniversi
te Senatosu tarafından, bu kanuna tâbi üniver
sitelerde rektörlük yapmış veya yapmakta olan
lar arasından seçilecek bir veya bir kaç soruş
turmacı tarafından yapılır ve üniversitelerarası 
kurul tarafından hakkında soruşturma yapı
lan rektörün katılmayacağı bir toplantıda ka
rara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin daha önce almış ol
duğu 4 Mayıs 1972 tarihli kararında da açık
ça belirtildiği üzere, üniversite mensupları ile 
ilgili disiplin işleri üniversitelerin yönetmlerine 
ilişkin bir husustur ve bu işin üniversite dışı bir 
makam tarafından yapılmasını öngören hüküm
ler Anayasanın bugünkü 120 nci maddesinin de
ğişik şekline mugayirdir. Bu bakımdan 61 nci 
maddede mutlaka bir değişiklik yapmak zorun
luğu vardır. 

Keza bu 61 nci maddedeki zorunluğu 69 ncu 
maddede de müşahede ettiğimizi tespit etmek
teyiz. Buna ait mâruzâtımızı da madde-i mah
susu geldiği zaman Yüksek Heyete arz edece
ğiz. 

Arkadaşlarım 65 nci maddede ise, tüm Dev
let memurlarının tâbi tutulduğu bir muamele
den ayrıca bir muameleye tabi tutulma ile üni
versite mensubunu karşı karşıya bırakılmakta
dır. Bu da bir eşitsizliğin sebebi olmaktadır 

Arkadaşlar üniversitelerin yoksul kişilere 
açıklık imkânının bu kanunda da zedelendiği-
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ni, yani fırsat eşitliğinin zedelendiğini, kanunu 
tetkik ettiğimiz zaman tespit etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversiteler üze
rinde Büyük Meclisin titizlikle durması tabiî
dir. Üniversitelerde bir çok olaylar olmuştur. 
Bütün dünyada olduğu gibi, bizim memleketi
mizde de bu olayları yaşadık. Bu olayların şa
hidi olduk, bu olayların üzüntülerini çektik, 
ama bir ince noktayı şurada tespit etmeyi vazi
fe sayarım. 

Üniversiteler anarşik olayların müsebbibi 
değildir arkadaşlarım. Üniversiteler, anarşik 
olayların tatbikat alanı olarak seçtikleri yerler-
'dir. Çünkü eğer özerk üniversiteleri anarşik 
olayların müsebbibi olarak kabul edecek olur
sak, realitelerle tenakuza düşeriz. Şöyle ki, 
özerk olmayan üniversitelerde de, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olan üniversitelerde de, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi mütevvelli heyetle 
idare edilmesine rağmen ve Bakanlığın müte
velli heyeti tâyin etmesine rağmen Orta Doğu, 
Teknik Üniversitesinde de (özerk olmamasına 
rağmen) çok büyük olaylar olmuştu. Binaena
leyh, özerklik üniversitelerdeki anarşik olayların 
sebebi değildir. Bırakın üniversiteleri, özel okul
larda dahi bu işgal, boykot gibi hiç birimizin 
tasvip etmediği ve aşırı solun tahrikleri ve teş
vikleri ile meydana gelen olaylar olmuştur. Ar
kadaşlarım, hafızalarımızı'maziyi yoklamaya gö
türecek olursak bu hadiselerin üniversitelerden 
akademilere de sıçradığını hatırlarız. O da Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı idi, hatta orta ted
risatta, orta öğretimde, orta okulda ve liselerde 
de işgal ve boykot olaylarının başladığını o ta
rihlerde hepimiz hatırlayacağız. 

Binaenaleyh özerklik anarşik olayların se
bebi değil ve üniversiteler anarşik olayların 
meydana getiricisi değildir; anarşistlerin, deli
kanlıların bulunduğu yeri tatbikat alanı olarak 
seçmiş oldukları bir durumdur. Bunun neticesi 
ne oluyor muhterem arkadaşlar? Eğer biz aksi 
tezi kabul edecek olursak, buradaki çok değer
li sayın Parlamenterlerin pekçoklarmm çocuk
ları Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Hacet
tepe Üniversitesinde, Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde ve sair yerlerde okumaktadır. Ama bu 
anarşik olayları kim yapmıştır? Bu anarşik 
'olayları yapan çok küçük cüzî bir azınlıktı ve 
bunlar bindirilmiş kıta idi. Bunlar muayyen 

adamlardı, bunlar Siyasla Bilgiler Fakültesine 
gidiyorlardı, olayları çıkarıyorlardı; oradan 
kalkıp gidiyorlardı Orta Doğu Teknik üniversi
tesine, aynı olayları çıkarıyorlardı, oradan çı
kıp Hacettepe Üniversitesine, geliyorlardı, ay
nı olayları çıkarıyorlardı. Şimdi 150, ilâ 200 ta
ne anarşistin yüzünden tüm Orta Doğu Teknik 
Üniversitesini bizim zedelemeğe, onlar hakkında 
ithamkâr konuşmalarda bulunmaya hakkımız 
olmamak gerekir. Orada çok değerli çocuklar 
var. 5000 ilâ 6000 talebenin içerisinde 150 ilâ 200 
tane anarşist çıkar da onlar orada bu olaylara 
sebebiyet verirse, biz tüm bu üniversiteyi nasıl 
töhmet altında bırakabiliriz? Hacettepe Üniver
sitesinin, öğrencileri ile ne kadar yakından alâ
kadar olduğu Büyük Meclisin malûmudur. Ha
cettepe Üniversitesini orada birkaç yurttaki 
hadiseden dolayı itham etmeğe nasıl hakkımız 
olabilir? Bunlar nihayet 150 ilâ 200 kişiden iba
ret anarşist idi. Binaenaleyh, üniversiteleri bu 
şaibeden uzak tutmak zorunluğunda kaldığımızı 
ve üniversitelerin asla anarşik olayların müseb

bibi değil, anarşik olayların tatbikat alanı ol
duğunu zabıtlara tespit etmeyi vicdanî bir va
zife saymaktayım. 

Arkadaşlarım, bu kanunun bir an evvel çı
karılması için bütün gücümüzle çalışmak zo
rundayız ve encümenlerde de bu kanunun bir 
an önce çıkarılması için çalıştık, çalışacağız. An
cak, bu kanunu eksiksiz çıkarmak zorundayız, 
bu kanunu iyi çıkarmak zorundayız. Bu, Bütçe 
Kanununda tadilât yapıyormuş gibi, ek ödenek 
kanunu getiriliyormuş gibi, «Senesi içerisinde 
ek ödenek kanunu getirilir» deyip geçeceğimiz 
gibi bir kanun değildir. Bu kanun en aşağı Tür
kiye Üniversitelerini 10 - 15 sene idare edecek 
bir kanundur. Onun için bu kanunun içerisinde 
Anayasaya aykırı hükümler bulunmamalı. Bu 
kanun bu seneye, bundan sonraki senelere hi
tap etmeli ve Büyük Meclisin şanına lâyık bir 
kanun olarak çıkmalıdır ki, bununla biz de 1969 
- 1973 döneminde bu Mecliste vazife gören mil
letvekilleri olarak, «şu üniversiteler kanununu 
çıkardık» deyip iftihar edebilmek fırsat ve im
kânını bulalım. 

Arkadaşlarım, bunun üzerinde titizlikle dur
mamın sebeplerinden birisi de şu oluyor: Sözle
rimin başında arz ettiğim gibi, 115 sayılı Ka
nun; yâni 4936 sayılı Kanunu, 27 Mayıs Ihtilâ-
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İmden sonra değiştiren 27 Ekim. 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanım bir reaksiyon kanunu olmuş
tu ve bu reaksiyon kanunu dolayısıyle de pek-
çok aksaklıklar olmuştur. Şimdi biz 12 Mart 
olaylarından sonra b ukanunu çıkartmaya ça
lışıyoruz ve 12 Marttan sonra Anayasanın 120 
ne] maddesindeki tadili yaptıktan sonra, yeni1 

Anayasanın 120 nci maddesi muvacehesinde 
üniversite özerkliğini zedelemeden iyi bir üni
versiteler kanunu çıkarmanın çabasmdayız ve 
bu kanunu çıkaracağız. Çıkaracağımız bu ka
nun da iyi bir üniversiteler kanunu olarak çı
kacaktır; ama maddeler arasında çelişki olma
ması da, Büyük Mecliste kanunun iyi müzake
resi ve üzerine iyice eğilmemizle mümkün ola
caktır. 

Aziz arkadaşlarım, kanunun üzerinde bir de 
üniversitelere elkoyma maddesi önemlidir ki, 
üniversitelere elkoyma maddesi (69 ncu madde) 
özellikle arz etmektedir. . 

Üniversitelere elkoyma maddesinin üzerinde 
en hassasiyetle durmamız icabeden bir madde 
olduğunu, tümü üzerindeki bu görüşmelerimde 
'belirtmeyi bir vazife saymaktayım. Zira, Anaya
sanın 120 nci maddesinin son fıkrasının düzen
lediği elkoyma hali, istisnaî bir rejim getirmek
tedir ve Anayasanın deyimiyle öğretim ve öğre
nim hürriyetlerinin tehlikeye düşüp de bu teh
likenin üniversitece giderilmemesi halinde uy
gulanabilecek pek önemli bir tedbirdir. Hem 
bu tedbirin, hem de tedbirin uygulanacağı ku
rumun önemi nedeniyle Anayasa sadece Yürüt
me Organının kararıyle yetinmemiş, bu kararın 
geçerliliğini TBMM'nin birleşik toplantısının 
onayına bağlamıştır. Ve bu Anayasanın 120 nci 
maddesinde böyledir. 

Bu bakımdan Anayasanın açık ve sınırlayı
cı olarak getirdiği elkoyma sebebine yenilerini 
eklemek hukuken mümkün değildir. Bunun ak
sini yaptığımız zaman, Anayasanın 120 nci mad
desine mugayir hareket etmiş oluruz. îşte bu
nun içindir ki, 69 ncu madde üzerindeki görüş
lerimi tümü üzerinde arz ediyor ve 69 ncu mad
dede mutlaka ıslahat yapmak gerektiği inancı
mı belirtmek istiyorum. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin 
herhangi birisinin, nitelikleri Anayasada belir
tilmiş olan Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kas-
dıyle kullanılması, üniversitenin idaresine el-

I koymak için yeterli sebep olacaktır. Kaldı ki, 
bu fiilin üniversite binaları içinde ve bir üniver
site öğretim üyesi tarafından işlenmesi halinde 
bile, Anayasanımn elkoymak için öngördüğü teh
like halinin ortaya çıktığını kabul etmeye, bu 
tedvin edilip gelen 69 ncu madde muvacehesin-

] de, hukuken ve mantıken imkân yoktur. 

Binaenaleyh, bu maddeyi burada mutlaka ıs
lah etmeliyiz ki, Üniversiteler kanunu Anayasa 
Mahkemesince bozulma tehlikesiyle karşı kar
şıya kalmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa muvace-
j hesinde hassas olmamız gereken bu maddelerin 

inceliklerini de tümü üzerindeki görüşmelerim
de arz ettikten sonra, sayın Bakandan tabia-
tiyle bu arz ettiğim hususlar hakkında ne gibi 
görüşleri olduğunu da öğrenmek lüzumunu duy-

I maktayım. Sebebi, biraz evvel başlangıçta da 
arz ettiğim gibi, Anayasa karşısında bu vakıa
lar durmaktadır. Bu kanun tasarısı Millî Eği
tim Komisyonundan çıktıktan sonra, Türkiye-
mizdeki özerk üniversitelerimiz teker teker gö
rüşlerini yazılı olarak Türk kamuoyuna açıkla
mışlardır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tek
nik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üni
versitesi, Hacettepe Üniversitesi görüşlerini ve 
hu kanun içerisinde ki (Millî Eğitim Komisyo
nundan çıktığı şeklinde) Anayasaya aykırılık
ları açıkladılar. Bunların bir kısmını biz Plân 
Komisyonunda tashih etmek imkânım bulduk. 
Ancak, imkân bulamadığımız, yukarıda bahset
tiğim 61, 65, 66, 69 ncu maddeler giibi madde
leri de Genel Kurulda ıslah etmek zorunluğu 
vardır. Eğer bu maddeleri ıslah etmiyecek olur
sak bir Anayasal durumla karşı karşıya kala
cağımızı belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorum ki, Bü
yük Mecliste bu kanunun bir an evvel çıkması 
için bir arzu vardır, aynı arzu ile ben de meş
buyum ve konuşmalarımı sureti katiyede uzat
mak değil, yalnız bu kanunun tâ en başında, 
ilk 4 kişilik alt komisyondan itibaren vazife gör
müş olan bir arkadaşınız olarak, Millî "Eğitim 
Komisyonunda ve Plân Komisyonunda da çalı
şan bir arkadaşınız olarak iyi çıkmasını arzu et
tiğim için bu hususları belirtiyorum ve Türk ef
kârı umumiyesi bu kanuna bâzı hususlarda çok 
önem vermektedir. Meselâ «tam gün» mevzu-

I unda önem vermektedir. 
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Bu kanun tasarısında tam gün mevzuu Türk 
efkârı umumiyesinin istediği tarzda gelmemiştir. 
Bunu burada mutlaka düzeltmek imkânını ara
malıyız. Alt Komisyonda iyi getirdik, ondan son
raki komisyon çalışmaları esnasında bu bozuldu. 

Ben, sözlerimi daha fazla uzatmayacağım 
(«İnşallah, inşallah» sesleri) Üniversiteler Kanu
nu tasarısının Türk milletine, Türk halkına ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan temenni ediyo
rum. 

Bu Kanunun, üniversitelerimizin, ilmî çalış
malarında faydalı olmasını temenni ediyorum. 
Çünkü, üniversitelerimiz bu kanunla iyi çalışacak 
olurlarsa, yarının gelecek hükümetleri yeni üni
versiteleri Türkiye'nin sathına yayacaklar, yeni 
yeni üniversitelerimiz doğacak, fakülteler doğa
cak ve yüksek öğrenim yurt sathına yayılacaktır. 
Bundan dolayı herkes bu Mecliste bahtiyar ola
cak, ben nâçiz arkadaşınız da bu 450 kişiden bi
risi olarak bahtiyarlık duyacağım. 

Onun için arkadaşlarım, Kanunun tekrardan 
memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını ve 
Tanrının, Türkiye'yi bir kere daha anarşistlerin 
barınağı, komünistlerin barınak aradığı yer ol
maktan uzak tutmasını temenni eder, büyük Mec
lise saygılarımı sunarım. 

iffşKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
ikinci kez Sayın Nuri Eroğan, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, ifadenizden an
lıyorum; yalnız gruplar ikinci defa söz istediği 
için, ikinci kez konuşma imkânları sağlandığı tak
dirde, üçüncü kez söz kalırsa, zatıâlinize söz ver
mek mecburiyetindeyim. Arz ederim. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Konuşulan Kanun tasarısı üniversitelerimize 
reform getirecek bir tasarıdır. Acaba bu haliyle 
bu Kanun tasarısı bunu yapmaya imkân verecek 
midir? Yahut ta üniversitelerde istediğimiz ısla
hat mümkün olacakmıdır? Biz bu kanıda değiliz. 

öyle ise bu kanun nedir? Bu kanun tasarısı; 
birtakım ihtiyaçları karşılamak, birtakım müna
sebetsizlikleri ref'i def eylemek için ihtiyaçla
rın cevaplamışıdır. 

Bizi buraya getiren nedir? Bir adam çeşmeye 
yönelirse, susamış demektir. Bizi bu kanunun ha
zırlanmasına sevkeden sebep te, şu misali bir defa 

daha vermiştim; Vaktiyle bir Profesör Arndt var
dı. Türkiye'yi şöyle tarif etmişti: «İçine adam 
düştükten sonra üzerine kapak yapılan kuyu» de
mişti. Başımıza birtakım dertler geldikten sonra 
tedbirler alıyoruz. Nasıl? Üniversite Reform Ka
nunu yapıyoruz. 

Esasında istediğiniz ne? Üniversite birtakım 
anarşik olayların merkezi olmuştur, bundan mem
leketi kurtarmak.. Buna karşı üniversite; «Yok, 
çünkü biz muhtarız, biz kontrol edilemeyiz» di
yor. Eh, anarşik olaylar var, zabıta girsin bura
ya, tedbir alalım... «Hayır, buraya polis giremez.» 
Daha türlü sebepler, anarşinin yuvalanması olan-
yerler halinden üniversiteyi çıkarmak arzusu, ih
tiyacı, zarureti bu kanunu getirdi. Diyoruz ki, 
bu kanun tasarısı, bu haliyle belki bunları önle
yecektir, ama bu kanuna reform demek mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Kanun tasarısı 
gerçekten şu sebeple hazırlanmıştır: «Üniversite 
anarşik olayların dışında bırakılmalıdır. Birtakım 
tedbirler getirelim.» Bunları getirirken, üniversi
tede yapılması lâzım gelen bâzı ihtiyaçlar da var. 
Hocaların tâyini, terfileri, doktora tezinin hazır
lanması, kabulü, rektör seçimi, dekan seçimi gibi 
teferruat... Bunları da bu araya sokuverelim den
miş ve bu tasarı getirilmiş; ama esaslı bir deği
ş/klik getirmemektedir. Bu kanunun, tatbikatıyle, 
"iniversitelerin çok üzücü olaylara sebep olmak
tan çıkarılmasına yardımcı olmasını gönlümüz ar
zu eder. 

Muhterem arkadaşlar, asıl üzerinde durula
cak konu; Türk gencinin bugün üniversitelerde 
arzuladığı tahsili yapamamasıdır. Asıl dert bura-
da. Doktor olmak isteyen bir çocuğu, siz coğraf
ya fakültesine koyarsanız, o, istediği mesleği se
çemeyecektir, arzusu dışında bir mesleğe girmiş
tir. O öğrenimi yaparken avaredir; sokakta top
lantı var, nümayiş var derseniz kolaylıkla gider. 

Asıl üniversite reformu, bu çocuğu, istediği 
tahsili yapma imkânına getirecek şekilde yapılır. 
Yoksa kader, talih, şans ile bir adama, bir gen
ce meslek seçimi zorunluğunu verdiniz mi, o ço
cuğu sokak hareketinden geriye zor çekebilirsi
niz. 

Muhterem arkadaşlar; temas etmek istediğim 
diğer bir konu da, «Paralı öğretim» meselesidir. 
Bu konu ilk bakışta calibi dikkat ve tasvip ^"e -
eek niteliktedir; ama doğuracağı ve getireceği sa-
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kıiıcalar da dikkatten uzak tutulmamak lâzım ge
lir. 

Nedir onlar? Muhterem arkadaşlar, şimdi de
necek ki, «Biz, parası olandan bunu alacağız, 
parasız olana vereceğiz.» Haklı bir mütalâa, doğ
ru bir mütalâa; ama bu parası olandan alacağız, 
parasız olana vereceğiz şeklindeki istek, arzu ve 
direktifin ölçüsü ne olacak? Tipik bir misâldir; 
bir bardak suyu olan içer, iki bardak suyu olan 
yüzünü yıkar, üç bardak suyu olan yemeğini pi
şirir sonrakilerle de çamaşırını yıkar, evini si
ler. E, burada hangi ölçülerle hareket edeceğiz? 
Kim fakirdir?.. Efendim, nihayet 3 000 liradır... 
Beyler, 3 000 lira bugün hafiftir; yarın, çok kısa 
bir zamanda, çok daha hafif hale gelecek, hemen, 
«Bu üçbin lira azdır, beşbine çıkaralım» diyecek
siniz; ama o üçbin lira pek çok kimse için az ol
duğu halde, bâzı kimseler için çok olabilir. 

Şimdi, fakir olana, okuma olanağı olmaya
na vereceğiz bu imkânı diyorsunuz. Bunu bu şe
kilde yapmaktansa, başka yollar aramak daha mu
vafık olur. Bir kere, tahsilde bir hayli zorluk
lar, ölçüde bir hayli zorluklar, dağıtımda bir 
hayli zorluklar, gene dağıtılacak olanların tespi
tinde bir hayli zorluklar olacaktır. Bunların ye
rine bâzı müesseseler konulabilir ve zaten Dev
let de burs verme yolunu tutmuş. Bu burs ve 
kredi imkânlarını genişletelim. 

Denecek ki, «bu bir tahsisi varidat olur. Ko
yalım millî eğitim vergisini.» Bundan ayrıldık 
zaten. Hatırlayacaksınız; sigara, kibrit gibi Tekel 
maddelerine birtakım zamlar yapılmıştı; «bunlar 
bir fonda toplanarak zelzele gibi âfetlerde kul
lanılacak» dendi. Ayırdık tahsisi varidattan, bu
rada da böyle bir şey yapalım, muayyen ölçüde 
kazancı olanlardan millî eğitim vergisi alalım. 

Şimdi, siz herkesten veya varlıklı olanlardan 
bu parayı almaya kalkarsanız, o zaman Anaya
sanın getirdiği «fırsat eşitliği» söz konusu olmaz. 
Kim ne derse desin 1961 Anayasasının dibacesin
den sonuna kadar en mükemmel maddesi, ifade
si, mânası bu fırsat eşitliğidir. Bu fırsat eşitliği 
ortadan kalktığı zaman ne olacaktır? O zaman 
parası olmayan ve illâ bu parayı vereceksin de
nen adam sokağa gidecektir, yahut para alma im
kânı olduğu halde (yardım alması lüzumlu ol
duğu halde) şu veya bu sebeple alamayan soka
ğa gidecek ve o zaman sokakta yeni bir hareket 
başlayacaktır. Üniversiteye girmek istediği halde 

I sadece maddî sebepten dolayı giremeyenler gru
bu türeyecek karşımızda. 

Muhterem arkadaşlarım, tedbir almakta gayet 
acayip yolları seçmekte yektayız galiba. Hatırla
yacaksınız, bir tarihte şeker kıttı, hükümet tedbir 
aldı, şekerin fiyatını (memur ve dar gelirliler 
hariç) 530 kuruşa çıkardı. Esbabı mucibe de şu; 
şeker istihlâkini azaltmak. Tabiî bu bir yan ted
bir olacaktı, şimdi de üniversiteye tehacümü bi
raz tahdit için bir tedbir gibi geliyor bu yol bana, 
bunun başka şekilde izahını kabul etmem. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Okul
ları kapayalım o halde, daha iyi olur. 

NUEİ EROĞ-AN (Devamla) — Sayın Demi-
rel'in güzel bir sözü vardır; «Türkiye Cumhuri
yetinde, okul kapanmaz, okul açılır»; Sayın Tos
yalı «okulları kapayalım» diye bir temenni izhar 
etti, ben de ona cevap olsun diye söyledim bu 
sözü. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben o 
mânada söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ediyorum 
I müdahale etmeyiniz. 

NURİ ERO&AN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, paralı öğretim müspet bir tutum 
değildir. Üniversitede yer yoktur sebebiyle dışa-
rıda dolaşan çocukların adedine bir de parfsı ol-

I mamak yüzünden üniversitelere giremeyenler ade
di eklenecektir. Bu kanun bir üniversite reform 
kanunu değildir ve üniversitede bir köklü deği
şiklik yapamayacaktır. Sadece birtakım tedbirler 
getirmektedir ve bu tedbirlerin kanunla getiril
mesi kâfi değildir. Ancak; ciddî, sağlam ve sert 
bir tutumla tatbik edilecek hükümler gerekir. De
falarca tekrarlamışımdır, işi ciddiye alırsanız me
seleler hallolur. Ama; «kanuna koyduk ve bu iş 

I halloldu» derseniz ümit ettiğiniz, memleketin ar
zu ettiği, iştiyakla beklediği neticeleri alamazsı
nız ve üniversiteleri bugün (örfî idare dışında 
söylüyorum) bulunduğu ortamdan kurtarmanız 

I mümkün olamaz. 
Grubum adına yüce Parlâmentoyu saygı ile 

selâmlarım. 
I BAŞKxlN — Yeterlik önergesi gelmiştir, oku

tuyorum efendim. 

I Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu üzerindeki görüşmele

rin kifayetini saygı ile arz ve teklif ederim. 
Antalya 

I ihsan Ata öv 
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BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Yar
dımcı, buyurunuz efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Üniversiteler Kanunu tasarısı üzerinde iki 
gündür müzakereler devam etmektedir. Konuşan 
arkadaşlarımızın kimi tasvipkâr, kimi tenkitkâr 
sözler sarf ettiler. 

Bu Kanun Millî Eğitim Komisyonundan uzun 
bir çalışma neticesinde çıkmıştır. Konuyu izah 
etmeden önce hemen şunu açıklamayı gerekli bu
luyorum; reform kelimesini kullanmayacağım, 
çünkü reformu sevmiyorum. Zira reformu lügat 
mânasıyle kullanıp ortaya atıyoruz ve ondan 
sonra da binbir belâya mâruz kalıyoruz. Halbu
ki reform bir mefhumdur, o sebeple reform ke
limesini kullanmayacağım. 

Burada hedef şudur: Biz üniversitede rahat 
bir tedrisatı hocalara nasıl yaptırabiliriz, biz ev
lâtlarımızı bugünkü ilmin ışığında nasıl mükem
mel bir surette yarma hazırlarız? En başlı nok
ta buradadır benim kanaatime göre. 

Eğer kifayet verilmemiş olsa idi, uzun za
man bu müzakerelerde bulunmuş bir arkadaşınız 

olarak, tâ hristiyanlıkta ve müslümanlıkta üni
versitelerin nasıl başlayıp, ortaya çıktığını ansik
lopedik bilgilerle mücehhez olarak sizlere takdim 
edecektim. Ama neyleydim ki, kifayet takriri ve
rilmiştir. 

Eğer kifayet takririni kabul etmezseniz, bu 
konularda izahat vermek ve yüce Meclisi tenvir 
etmek isterdim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

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

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...' kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, alman karar gereğince tasarının 
tümü üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar 
maddeler üzerinde değişiklik önergeleri verme im
kânı vardı. Şimdiye kadar yüze yakın önerge ve
rilmiş bulunuyor. Son gelen otuza yakın öner
genin tasnifinin yapılabilmesi için oturuma ya
rım saat ara veriyorum. 

Kapanma ısaaii : 17,10 

İKÎNCİ OTURUM 

Açılıma saati : 17,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Veihlbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — 114 ncü Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Üniversiteler Kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Üniversiteler Kanunu tasarısı üzerinde sayın 
üyeler tarafından verilen önergeleri takdim edi
yorum. 

Üniversiteler Kanunu tasarısı üzerinde 
verilen önergeler 

Madde önerge Sahibi 

1) Mehmet Arslantürk 
2) Orhan Vural, Hayrettin Uysal 
3) Celâl Sungur. 

Madde 

3 

5 

6 

1 
2) 
1) 
2) 
•i) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Önerge Sahibi 

Mehmet Arslantürk 
Hayrettin Uysal 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Mehmet Arslantürk 
Hayrettin Uysal 
Enver Akova 
Necati Çakıroğlu, Rasim Cinisli 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
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Madde 

7 ~ 

10 

11 
13 
14 
17 

19 

1) 
2; 
i ; 
2) 
3) 
4) 
1) 
1) 
1) 
1) 
2) 
3) 
4) 
1) 

DOĞAN Kİ 
kan, madde 10' 
da olacak. 

BAŞKAN -
efendim. 

Madde 

20 

22 
26 
27 

29 

30 

32 

37 

38 

D 
2) 
3) 
1) 
D 
D 
2) 
D 
2) 
3) 
4) 
D 
2) 
D 
2> 
D 
2) 
D 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 
7) 

Önerge Sahibi 

1 Hayrettin Uysal 
1 öelâl Sungur 

Doğan Kitaplı 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
Esat Kıratlıoğlu 
Mehmet Arslantürk 
Doğan Kitaplı 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Mehmet Arslantürk 

TAPLI (Samsun) — Sayın Bas-
da okunan önergem Ek Madde 10' 

— 0 şekilde taıvzih etmiş olalım 

Önerge Sahibi 

llyas Kılıç 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Mehmet Arslantürk 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Mehmet Arslantürk 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
îlyas Kılıç 
Sabahattin Savcı, Mustafa Fev
zi Güngör 
Arslan Topçubaşı 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
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Madde 

40 

46 

48 
57 
60 

61 

65 

66 

69 

71 

73 

74 

82 

83 

Geçici 
Madde 1 

Geçici 
Madde 2 
Geçici 
Madde 3 
Geçici 
Madde 10 
Yeni 
Geçici 
Madde 

50 — 

1) 

2) 
1) 

D 
D 
D 

i ) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
1) 

1) 
2) 

D 
2) 
3) 

D 
2) 

1) 

D 

D 

D 
2) 

Önerge Sahibi 

Sabahattin Savcı, Mustafa Fev
zi Güngör 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal, Arslan Top
çubaşı 
Hayrettin Uysal 
Mehmet Arslantürk 
Mehmet Arslantürk, Hayrettin 
Uysal, Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 
Enver Akova 
Necati Çakıroğlu, Rasim Cinisli 
Hayrettin Uysal 
Hayrettin Uysal 
Sabahattin Savcı, Mustafa Fev
zi Güngör 
Necati Çakıroğlu, Rasim Cinisli 
Sabahattin Savcı, Mustafa Fev
zi Güngör 
Gıyasettin Karaca 
Hayrettin Uysal 
Sabahattin Savcı, Mustafa Fev
zi Güngör 

Hayrettin Uysal 
Celâl Sungur 

Hayrettin Uysal 

Hayrettin Uysal 

Doğan Kitaplı 

Celâl Sungur 
Celâl Sungur 
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M. SALİH YILDIZ (Van) —Sayın Başkan 
bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yıldız. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Celâl Sungur 
tarafından verilen önergeler hiç bir şekilde gru
bumuzu ilzam etmemektedir, hiç birisi efendim. 
Malûmaten arz ediyorum. 

BAŞKAN — Zaten takdim edilen önergeler
de herhangi birinin grup adına verildiğine müte
dair bir işaret yok efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, üzerinde değişiklik önergesi verilmiş olan 
maddeleri önergelerle birlikte komisyona geri is
tiyoruz. Bunları tetkik edelim; alman karar gere
ğince üzerinde önerge verilmemiş maddelerin ko
nuşulmasına, oylanmasına geçebilmeyi temin için. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Üzerinde önerge verilmiş bulu
nan maddelerin, verilen önergelerle birlikte ko
misyona havalesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'Üzerinde önerge verilmiş bulunan maddeler 
ve önergeler fkomisyona takdim edilmiştir. 

Üzerinde önerge bulunmayan maddelerin 
ıgörüşmelerine başlıyoruz. 

2 nci maddeyi takdim ediyorum. 
Üniversitenin tanımı : 

Madde 2. — Üniversiteler, fakülte, bölüm, 
bürtsü, yüksek okul, okul, enstitü ve benzeri' 
kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerk
liğe ve kamu tüzıel kişiliğime sahip yüksek bi
lim, araştırma, öğretim ve yayım birlikleridir. 

Her üniversite kendisine bağlı kuruluş ve 
birimlerde 'bir bütündür. Bu üniversitenin genel 
ezerikliği ve tüzel kişiliği içinde bu üniversiteyi 
oluşturan fakülteler de bu kanun hükümlerine 
\giöre tüzel kişiliğe sahiptir. Üniversiteye bağlı 
diğer kuruluşların tüzel kişiliğe sahibolması 
üniversite senatosunun kararına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuıyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

4 neü maddeyi okutuyorum. 
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I İKİNCİ BÖLÜM 

I ÜniVersitelerüstü kuruluşlar 

I Devlet denetimi ve gözetimâ 

I, - Yüksek öğretim Kurulu 
I Tamımı : 

Madde 4. — Yüksek öğretim Kurulu; «Yük
sek öğretimin bütünlüğü anlayışı içinde çağ-

I daş bilim ve teknolojinin gereklerime ve Devlet 
I Kalkınma Plânının temel ilke ve politikalarına 
I uygun olarak yüksek öğretim alanına yön ver

mek amacı ile, gerekli inceleme, araştırma ve 
değerlendirmeleri yapmak, yüksek öğretim ku
rumları arasında koordinasyonu sağlamak, uy
gulamaları izleyerek yetkili makam ve mercile
re önerilerde bulunmakla görevli bir kuruldur. 

BAŞKAN —• Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
I Görev ve yetkileri : 

Madde 8 — Üniversite Denetleme Kurulu, 
Devletin gözetimi ve denetimi görevini yerinle 
getirmek üzere : 

ıa) Üniversitelerin veya bir üniversiteyle 
bağlı olmayan fa/kültelerin organlarından veya 
'bu kurumlarda görevli kişilerden, gerekli gör
düğü hallerde, yazılı veya sözlü bilgi istemek; 

,b) Üniversite veya bir üniversiteye bağlı 
olmayan fakültelerde görevli kişilerin disiplin 
yeya ceza kovuşturması açılmasını gerektiren 
fiilileri için kovuşturma açılmasını yetkili ma
kamlardan istemek; bu konuda yetkili organ
larca alınan displin kararlarına karşı ünversi^ 
ıtelerarası kurula itirazda bulunmak; onlbeş gün 
içinde gerekli kovuşltormaya başlanmadığı veya 
aksine bir karar alınmadıkça başlanan kovuş
turma en geç üç ay içinde sonuçlandırılamadığı 
takdirde, doğrudan doğruya üniversite öğretim 
üyelerinden soruşturmacı tayin ederek sonu
cu, gereği yapılmak üzere yetkili organa ilet
mek, 

e) Üniversitelerin veya üniversiteye bağlı 
ıkurum ve kuruluşların veya bir üniversiteye 
bağlı olmayan fakültelerin idaresine el konul
masını gerektiren hallerde Bakanlar Kurulumı 
haberdar etmek; 

ç ) Üniversitelerin işleyişi konusunda her 
I yıl Başlbalkanlığa rapor vermek; 
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öörev ve yetkisine sahiptir. 
Millî Eğitim Bakanı,- .gecikmesinde sakınca 

•gördüğü hallerde, en -geç bir hafta içinde demet
leme kurulunun tasvip ve takdirine sunmak üze
re, kurul adına yukarda yazılı görevleri yap
maya ve yetkileri kullanmaya mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rımıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kaıbül edilmiştir.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkam, kâtibin oturarak okumasını teklif 
©diyorum. 

BAŞKAN — Alınan karara göre, maddeler 
üzerinde görüşme yapılmadığına göre sayın kâ
tip üye yorulacaktır. Bu bakımdan, oturarak 
okuması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

9 mcu maddeyi okutuyorum. 

III - Üniversitelerarası kurul 
Tanım ve görevi : 
ıMadde 9. —• Üniversitelerarası kurul, yük-

ısek. öğ'retim plânlaması içinde, üniversiteler ara
sında akademik yönden koordinasyonu sağla
mak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını 
karalayacak tedbirleri almak, üniversitelerin 
tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük ta
sarıların ve aynı nitelikteki yönetm'elikle'rti ha
zırlamak ve bu kamumda belirtilen diğer iışleırl 
yapmakla görevli bir kuruluştur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle ay
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Üniversite yöneitim kurulu : 
Madde 12. — Üniversite yönetim kurulu, 

rektörüm başkanlığında, öğrettim görevi başında 
bulunan bir öndeki rektörle rektör yardımcıla
rından, fakülte dekanlarından, doğrudan doğ
ruya üniversiteye bağlı yüksek okul müdürle
rinden kurulur. Kanun, tüzük ve yönetmelikler 
IhükümİCTİnin ve semato kararlarınım uygulan-
imasımı sağlayacak karar ve tedbirleri alır. Rek
törün göreceği bütün işlerde kendisine yardım 
'eder. 

Üniversite yönetim .kurulunun raportörlü
ğünü, oya katılmaksızın, üniversite genel sek-
rr eteri yapar, 

[BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş-

't:V\. 

Yönetim Kurulu : 
Madde 16 — Fakülte yönetim kurulu, deka

nın başkanlığında, öğretim görevi başında bu
lunan bir öıneeki dekanla, dekan yardımcıların
dan vıo fakülte kurulunca üç yıl için seçilecek 
üç profesör ve iki doçentten kurulur. 

Usulüme göre seçilmiş bir asistan temsilci
si de kurulun üyesidir. Bu temsilci, öğretini 
üyelerinle ait konularda kurula katılmaz. 

Yönetim kurulu kanun, tüzük ve yönıeıtme-
liklerde fakülte kurulunun açıkça yetkili kıılım-
madığı bütün konularda karaır verir. Tüzük VG 
yönetmelikler hükümlerinin ve fakülte kurulu 
kararlarının yerine getirilmesini sağlayacak 
tedbirleri alır, dekanın göreceği bütün işlerde 
kendisine yardım eder. 

Yönetim kurulu, öğrencilerin yazılma, çı
karılma, diğer fakültelerden naklen gelenlerin 
kabulü, ders intibakları ile öğretim ve sınavlara 
aidolan işlemleri hakkında karaır verir. Bu ka
rarlara itiraz mercii fakülte kurullarıdır.. 

Asistanlar dışımdakli öğretim yardımcıları ile 
öğrencileri doğrudan doğruya ilgilendiren ko
nuların fakülte yönetim kurulunda görüşülme
sinde, asistanlar dışındaki öğretim yardıımeıları-
nm temsilcileri ile öğrencilerim fakülte kurulun
daki temsilcileri davet edilerek bilgilerinle mü
racaat olunur. 

Fakülte yönetim kurulu, kürsü, bölüm ve 
diğer birimlerim tekliflerini dikkate alarak büt
çeyi hazırlar ve ödemeklerin dağıtımını yapar. 

Yönetim Kurulunun raportörlüğümü, oya ka
tılmaksızın, fakülte sekreteri yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etrmeyenler.. Kabul edilmâış-

tîlı'.. 
Dekan : 
Madde 116. — Dekan, fakülte kurulu tarafın

dan, fakültenin aylıklı profesörleri arasından, 
üç yıl için salt çoğunlukla seçilir. Dönem süre
si bitem dekan yeniden seçilebilir. Fakat aradan 
ibir seçim dönemi geçmedikçe aynı şahıs ikj dö
nemden fazla dekan olamaz. 

Dekan fakülte tüzel kişiliğinin ve fakülteye 
Ibağh kurumların tüzel kişiliklerinin temsilcisi
dir, fakülte kurullarıma başkanlık eder, karar
larını uygular. 

Dekan, fakültenin genel yönetimini, bölüm, 
kürsü, enstitü, lâboratuvar, fakülteye bağlı 
yüksek okul, okul ve diğer kurumların düzenli 
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••çalışmasını ve öğretim üyelerine ve yardımcıla
rına verilmiş olan her türlü görevlerin gereği 
ıgilbi yerime getirilmesini sağlar ve bunun için 
her zaman gerekli denetlemeleri yapar. Delkan, 
demetlemeleri sırasında 'göreceği aksaklıkları 
'giderecek tedbirlerin alınmasını sağlar. Dekan 
ıher ders yılı sonunda fakültenin genel durumu 
ve işleyişi hakkında rektöre bir rapor verir. De-
Ikaın, kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı 
takdirde ilgililerle birlikte sorumlu olur. 

Dekan, fakülte kurulunun kararlan ile yö
netim kurulu kararlarını, mümkün olan en kı
sa zamanida çoğaltarak bütün öğretim üyele
rine gönderir. Fakülte kurulunum teklifi ve 
Senatomun onayı üzerine, dekanın aylıklı profe
sörler arasından seçilen bir veya iki yardımcısı 
bulunur. 

Delkan yardımcılarını, dekanın gösterece
ği bir miilsli aday arasından fakülte kurulu se
çen'. Bu seçim, her delkan seçiminden sonra ve 
ytöınıetiım kurulunun diğer üyelerinin seçimim
den önde yapılır. 

Dekan yardımcıları, dekanın tespit edece
ği işleri görür. 

Dekan, işi başında bulunmadığı zaman, de
kan yardımcılarından birini vekil bırakır. De
kan yardımcısı olmayan fakültelerde, dekan, 
yönetim kurulu üyelerinden bir profesörü vekil 
tayin 'edebilir. 

Vekâletten idare, altı aydan fazla sürerse 
veya dekan seçim süresi dolmadan görevinden 
ayrılıma onun seçim süresini doldurmak üzere 
yemi bir dekan, seçilir. 

'BAŞKAN— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş

tir.. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

I - Genel hükümler 

öğretim üyeleri, ve görevleri : 
Madde 18. — Üniverste öğretim üyeleri, üni

versitelerde öğretim üyesi kadrolarında görevli 
veya sözleşmeli üniversite doçentleri ve üniver
site profesörleridir. 

Üniversite öğretim üyelerinin nitelikleri, ta
yinleri, meslekî halkları ve görevleri, jbu kanun 
hükümleriyle bunlara aykırı olmayan genel hü
kümlere bağlıdır. 

23 . 5 . 1973 0 : 2 

öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlar
dır \ 

a) Üniversite öğretim kurumlarında tâlim-' 
sel araştırmalar ve yayımlar yapmak; 

b) Üniversite kurumlarında bilimsel taraf -
sizlik içinde eğitim ve öğretim işlerini yapmak, 
pratik çalışmaları uygulamak, proje hazırlama
larını ve seminerleri yönetmek; 

«) Bölümdeki veya kürsüdeki asistanların 
yetişmelerine yardımcı olmak; 

ç)i Haftanın en az iki günü, belli saatlerde 
öğrencileri kabul ederek anlara gerekli alanlar
da yardım etmek Ve yol göstermek -

İd)1 Ünilversiteılerarası Kurulca veya Üniver
site ve Fakülte organlarınca verilecek görevleri 
ifa etmek; görevli olduğu kurul ve-komisyonla
ra katılmak, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş

tin'.. 
Yabancı memleketlerde alınan Doçentlik un

vanı a 
Madde 21. — Doktor unvanını veya tıpta uz

manlık yetkisini aldıktan sonra yabancı mem
leketlerde doçent unvanı veya yetkisini almış 
olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile ya
bancı memleketlerde öğretim ve araştırma ku
rumlarında çalışmış olmak şartryle «Üniversite 
Doçenti» sayılmak için Üniversitelerarası Kuru
la başvurabilirler. Başvurmayı takibeden ilk 
toplantıda Üniversitelerarası Kurul, Üniversi
te doçentlik sınav jürileri seçiminde uygulanan 
usul uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon 
adayım belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını 
inceleyerek bir ay içinde tahlilî bir rapor hazır
lar. Üniversitelerarası Kurul, müteakip ilk top
lantısında bu raporu müzakere eder ve adaya 
«Üniversite Doçenti» unvanının verilip verile-
mıeyeceğini karara bağlar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyla
rımıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

III - Üniversite Profesörlüğü 
Aranacak şartlar : 
Madde 23. — Üniversite profesörleri, üni

versite doçentleri arasımdan «Üniversite do
çentlerinin profesörlüğe yükseltilmesi hakkında 
Tüzük» uyarınca seçilir. Üniversite profesörlü
ğüme seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır : 
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a) Üniversdite doçenti unvanıann kazandık
tan sonra profesörlüğe altanacağı bilim dalı ite 
•ilgili bir işte, son bir yılını üniversitede kadrolu 
doçentlikte geçirmiş olmak şartıyle, en az beş 
yıl; bu şarft mevcudolmadığı takdirde, eın az ye
di yıl çalışmış bulunmak. 

b)1 Üniversite doçenti unvanını kazandık
tan sonraki dönemde yaptığı çalışıma ve yayın
larla ilmî yeterliğini ortaya koymak. Aday ça
lışma veya yayınlarından birini,, ya da özellikle 
bu'maksatla hazırlayacağı bir eseri profesörlük 
tezi olarak belirtir. 

e)1 Üniversite doçenti unvanını kazanırken 
20 nıoi madde uyarınca sınavını verdiği yalbancı 
ıbilim dilinden başka bir yabancı bilim dilinde 
inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduğunu 
ıbiı* sınavla belirtmiş olmak. 

Bu sınav, yabancı dilden, ilgili bilim dalin-
da yazılmış bir mıetnin Türkçeye çevrilmesi suiıe-
ıtiyle yapılır. Doçenftlilk dil sınavlarında ilgilile
re tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hülküm-
ler, profesörlük için yapılan dil sınavlarında 
da uyugulamrr. 

Doktor unvanının veya tıpta uzmanlık yeit-
•kiısini aldıktan veya aynı nitelikte ya da daha 
üstün bir bilimsel unvan kazandıktan sonra ya
bancı memlıekeitlerde profesör unvan ve yetkisi
ni almış olanlar, en az iki yıl bu unvan veya 
yötikj ile yabancı memleketlerde öğretim ve 
•araştırma kurumlarında çalışmış olmak ve. dok-
ıtor unvan veya tıpta uzmanlık yetkisinin kaza
nılmasından itibaren yedi yıl geçmiş bulunmjaik 
şartıyle üniverisıte profesörü sayılımaik için ge
rekli şartları haiz olduğunu tespit ettirmek üze
re üniverısibelararası kurula başvurabilirler. 
(Başvurmayı takilbeden ilk toplantıda Ünilveırsi-
tleleraraisı Kurul «Üniversite doçentlerinden 
profesörlüğe yükseltilmeleri hakkında Tlüzük» 
uyarınca biı? komisyon kurar. Bu komisyon ada
yın' belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını in
celeyerek bir ay içinde tahlilî bir rapor hazır
lar. Üniversitelerarası kurul müteakip ilk top
lantısında bu raporu müzakere eder ve adayın 
üniversite profesörü unvanını almak için gerek
li şartları haiz olup olmadığına karar verir. 

Bu şekilde profesörlük unvanını kazanmış 
olanlar üniversitede sözleşmeli olarak da çalış
tırılabilir. 

BAŞKAN — Maddıeyî okunan şekli ile oyla-
nni'za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

Profesıörlüğe tayin : 
Madde 24. — İdeal kadrolarda açık bulu

nan veya açılan profesörlük kadrosuna tayin, 
Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı 
üzerime müşterek kararname ile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyla-
rınüza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul- edilmiştir.. 
IV - öğretim üyelerine ilişkin orltak hükümler 

^öğretim üyesi seçimi ve profesıörlüğe yükisel-
ıtilme t 

Madde 25. — Üniversitelerde öğretim göre
vi alacak doçent ve profesörlerin seçimlerinin 
ne yolda yapılacağı, kendi alanlarında 'bilimsel 
araştırmalar için gerekli derecede hangi eski 
veya yemi dilleri bilmeleri icabeittiği «Üniver
siteler öğrettim üyelerinin seçimleri ve profesıör
lüğe yükseltilmeleri hakkında Tüzük» 'te belir
tili]?. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyla
rımıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir.. 

BEŞtNOt BÖLÜM 

Öğretim yardımcıları 
Tanım : 
Madde 28. — Üniversite öğretim yardımcı

ları, asistanlar, öğretim görevlileri, araştırma 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler-
dif. 

Üniveıraite öğretim yardımcılarının nitelik
leri, tayinleri, meslekî hakları ve görevleri bu 
kanun hükümleri ile bunlara aykırı olmayan ge
nel bükümlere bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi' okunan şekli ile oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir.. 

Asistanların görevleri : 
Madde 31. — Üniversite asistanlarının baş

lıca görevleri şunlardır : 
a) Gerekli bilimsel çalışmaları yapmak; 
ıb)( Fakülte ve yüksek okullarca hazırlana

cak asistan eğitim yonetmteBğine uygun olarak 
'bölüm veya kürsü kurulunca tespit edilecek 
esaslar çeı-çevesiınde öğretim üyelerinin gereHcM 
göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulun-
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BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyla
rınıza sunuyorum... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
NAOİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, 
bir şey var efendim. Bir ters mâna çıkıyor. 5 
nıei fıkrada; «.Toplantılara katılması» şeklinde 
olmuş, «toplantılara katılmaması» şeklinde ola
cak. 

BAŞKAN — «Asistan temsilcisi kendisi ile 
ilgili toplantılara katılamaz.» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
NAOİ ÇEREZCİ (Niğde) — Hayır, müsaade 

eder misiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ .M. 

NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Ondan bir evvelki 
fıkra... 

BAŞKAN — «Temlsilcinin seçilmemiş olma
sı....» okuyun efendim, lütfen. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — «....veya toplantıla
ra katılmaması, ilgili kurulun çalışmalarına en
gel teşkil etmez.» 

BAŞKAN — «Katılması», «katılmaması» ola
cak. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ M. 
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan ve komisyo
nun uyarısı... 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Ço
ğunluk yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ocalkçııoğlu, 
ne diyorsunuz? 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Yok
lama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçildi efendim. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Geç

meden söyledim efendim. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum., dedim 

efendim. 
38 neü maddeyi okunan ve komisyonun tav

zih e.tlbiği şekilde oylarınıza sunuyorum.. Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir.. 

ımak, kendisine verilen görev ile ilgili terdim©, 
inceleme, araştırma, uygulama ve yayın vazife
lerini vaktinde ve düzenli yapmak, öğrencilerin 
çalışma, araştırma ve uygulamalarına yardım 
-dtaıelk* 

e)' Üniversite veya fakülte organlarınca ve
rilecek görevleri yapmak. 

Asistanlar, öğretim görevliliğine ilişkin 34 
neü maddede ki şartlar uyarınca başka bir üni
versite veya bağlı oldukları üniversitenin fakül
te veya diğer öğretim kurumlarında ders ver
mekle görevlendiri'lelbillirler. 

ç)i Asistanlar, üniversite dışında özel veya 
resmî hiejbir iş görmezler. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyla-
ırıniiza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir.. 

Asistanların yönetilme katılmaları : 
Madde 33. — Asistanlar, fakülteleri Yöne

tim Kuruluna bir temsilciyle katılırlar. 
ITemsilci, fakültenin asistanları arasından, 

bir yıl için, gizli oyla, bir yedeğiyle birlikte se
çilir. Temsilcilerin seçilmiş sayılalbilmeleri için 
fakülte kadrosunda bulunan asfetanlamn en az 
yansından bir fazlasının seçime katılmış olması 
şarttır. 

Bir asistanın temsilci olarak seçilebilmesi ve 
tömsilcli'ğinin devamı için, taksirli suçlar hariç 
'olmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inziba
tî bir ceıza almamış bulunması gereklidir. 

Görev süresi dolan temsilcinin bir dönem 
daha yeniden seçilmesi mümkündür. 

Temsilcinin seçilmemiş olması veya toplan
tılara katılması iligili kurulun çalışmalarına en
gel teşkil etmez. 

Asistan temsilcisi, kendisiyle ilgili toplantı
lara katılmaz. Bu takdirde, toplanitılarâ yede
ği davet edilir. 

Asistan temsilcisi, kaltıldığı toplantılarda oy 
hakkına sahiptir. 

(Seçimlere ilişkin şikâyetler, ilgili fakültenin 
ytönetim kurulunca incelenir ve kesin karara 
bağlanır. 

Asistan temsilcisinin seçimleriyle ilgili di
ğer hususlar bir yönelttmeiikle düzenlenir. 

Üniversite veya bir fakülteye bağlı yüksek 
•okul Yönetim Kuruluna asistan temsilcisinin 
(katılması, yukarıdaki esaslar dahilinde yürütü-
lttr. 

I I - Diğer Yardımcılar: 
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri: 

Madde 34. — Üniversitelerin bu kanun gere
ğince görevlendirilmiş öğretim üyesi bulunma
yan dersleri için geçici olarak veya herhangi 
Ibir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık istteyen ko-
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nula/rımın öğrettim, ve uygulanmışı için geçici 
olarak başka bir resmî görevde çalışan veya ser
best meslek sahibi bulunanlardan, kendi uz
manlık alanlarıodaki çalışma ve eserleriyle ta
kınmış kimıseler «öğretim görevlisi» unvanı 
d'le geçici olarak görevlendirilelbilirler. 

. Bir ibölüm veya kürsümün araştırma, incele
me ve deıneyliemine yardımcı olarak kadro ve
ya sıöz'leşnue ile çalıştırılmak üzere araştırma gö
revlileri tayin edilebilir. 

'öğretim görevlileri veya araştırma görevli
leri f-akiült'e kurulunun teklifi ve senatonun ona
yı ile mlümhal öğretim üye ve yardımcısı kadro

larından birine, unvan vıerilmeksiziın tayin olu
nurlar. öğretim .görevlilerinin görevlerime de
vamlarınım gerekip gerekmediği hususu iki yıl
da bir ilgili kurullarca yeniden gözden geçirilir 
ve görevlerime devamı gerekli görülmıeyemlerim 
işlerine iki ay içinde son verilir. 

Bunların görevlerine son verilmesi de tayin-
lenimdelki usule bağlıdır. 

öğretim görevlilerime gerektiği takdirde, se
nato kararıyle aylık yerine, ders saalti başına üc
ret ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekliyle.. 

III. — YOKLAMA 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ekse
riyet yoktur Sayın Başkan, yoklama yapılma
sını istiyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastam<om<u) — Oyla* 
maya geçildi efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı ben takdir ede-
Tİm efendim, lütfen çok istirham ediyorum. 

ıSaıyın Ocakçıoğlu, Sayın Çolakoğlu, Sayın 
Bayitürk, Sayın Üsltündağ ve. Sayım Uysal; beş 
kişi talelbetmiştir, yoklama yapılacaktır. 

MUSTAFA FEVZt GÜNGÖR (istanbul) — 
Beş kişi gelerek hergün aynı şekilde uygulama 
yapıyorlar... 

BAŞKAN —• Başkanlığın yapacağı hiçbir 
şey yokıttoır, Sayın Güngör. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, geçien seferki sözümü tekrar ediyoruım: 
Başkanlık vazifesini yapsın, burada eksik olan
ları cezalandıırsm. Devam etımıeyenler Parlâmen
toya hâkim' olamazlar, biz saaJt 20.00'ye kadar 
çalışmalara devam etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı lütfen oiturunuz 
yerinize, sıüylediğ'imiz sözlerin hiç bir hukukî 
manâsı yoktur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Fev
kalâde vardır Sayın Başkanım; gelmeyecekler, 
'Meclisi çalıştırmayacaklar, böyle şey olmaz, bu
na politika da denmez. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tosyalı, asabileş-
meyin, oturun yerinize. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bura
ya gelen arkadaşlara da işkence ediyorlar... 

Sayım Tosyalı çok rica ediyo-BAŞKAN 
ıram!... 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunmayanların 

isimi erimi tekrar okutuyorum*. 
!(Yokla)mada bulunmayanların isimleri Bio-

lu milletvekillerine kadar okıındu.) 
İSMET KAPISIZ (Yoıgat) — Yoklama iste

yenler var mı? Salonda yoklar. 
BAŞKAN — Birinci yoklamada varlardı 

«fendim.. 
TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Yokla

ma devam ediyor Sayın Başkam. 
BAŞKAN —. Efendim, ben el kaldırmak su

retiyle sayabilirdim; lütfedin, zaltem çoğunluk 
oluyor efendim, lütfedin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Yoklama sonu
na kadar salonda bulunmaları lâzım gelir Sayın 
Başkam. 

'(Yoklamada bulunmayanların isimleri Di
yarbakır milletvekillerine kadar okumdu.) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başikan, 
müsaade eder misiniz efendim ? 

İçtüzük yoklama isteyen milleıtyekillerinin 
salonda hazır bulunmasını âmirdir. Salonda 
yoklar efendim. 

BAŞKAN —• Aslımda çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere devam ediyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — MJüsaa-
de ederseniz bir hususu belirtmek istiyorum. 

Yoklama isteyen Halk Partililer maç seyre
derken biz burada Devlet hizmıeti yapıyoruz. 
Yok olanlar hakkında lütfen mmamıele yapın. 

— 856 — 
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iHaÜtalardır böyle dervam ediyor. Yokluk varlı
ğa hükmediyor. 

BAŞKAN —• Sayın Tosyalı, nutuk çelkmıeye 
lüzum yoktur Sayım Tosyalı. 

Bir zühul oldu çok özür dilerim, yoklamaya 
davam edeceğim. B'en, netice hâsıl oldu faırzedi-
yordum, yoklama neticesi çoğunluğun bulun
madığı görülüyo'r. Bu bakımdan devanı edece
ğiz. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Sayın Başkan, İçtüzük hükümlerine göre yok
lama isteyen arkadaşlarım.... 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerini ben size 
arz edeyim Sayın Güngör. Birinci yoklamada 
(yoklamaya dahil oldular, şu haliyle ikinci yok
lamada çoğunluğun bulunup bulunmadığını an
layabilmek için devam edeceğim, lütfen. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İsitanibul) — 
İçtüzük hükümleri yoklama isteyen arkadaşla
rın salonda bulunmalarını âmirdir. 

BAŞKAN — Tüzüğü olduğu gibi, hukukî 
değeri ile tatbik ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayım ' 
Başkan, «Çoğunluk var» dediniz. 

, İSMET SEZGİN (Aydın) — Yoklamanın bi-
rinıoisi, ikincisi diye birşey olmaz. Rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bültün mesele şu
dur : Yoklama ilsıteyen beş sayın üyenin yoklama
ya dalhil olmasıdır. Yoklamaya dahil oluncaya 
-kadar salonda bulunmaları lâzım gelir. Beş sa
yın üye salonda bulunmuştur. Kendi isimleri 
okunup birinci yoklama bittikten sonra beşimin 
de isimleri zapta dereedilmiştir. Sonradan ayrıl
mış olabilirler. Şayett... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
«Çoğunluğumuz var» dediniz. Lütfen gündeme 
devam edelim. 

BAŞKAN —• Sayın Kapısız, müsaade buyu
run lütfen.. 

Sayın Kapısız, «Bir zühul oldu» dedim. Bu
radaki sözü yanlış işittim. Sonradan Kanun
lar Müdürü ile geldiğinde görüştüm; haliha-
zurda çoğunluğun mevcut 'bulunmadığımı, bu ba
kımdan yoklamaya devam edilmesi lâzımge'ldi-
ği hususunu önerdi. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
'Sayın Başkan.... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfederseniz sö
zlümü bitireceğim. 

Şmdi eğer birinci yoklamada çoğunluk bu
lunmuş olsaydı meselle bitmiş olurdu. Çoğunlu
ğun mevcudolmadığı belirtildiğine göre, birinci 
yoklamada bulunmayanları ikine defa okuma 
mecburiyetimiz vardır. Bu bakımdan devam ede
ceğim Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, talepte bulunan arkadaşlarımızın salonda 
mevcut 'bulunmayışları talebin düşmesini ge
rektirir. Nitekim uygulama böyle, olmuştur. Ar
kadaşlarımız yoktur ve talep düşmüş demektir; 
yoklamaya devam edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfederseniz 
mâruzaten a<rz eıttim. 

(Şimdi birinci yoklamada burada bulundular 
ve isimleri zapta dereediMi. Birinci yoklamanın 
hitamına kadar da burada mevcut idiler. 

İSMET SEZGİN (Aydım) — Sayın Başkan, 
İçtüzükte «Birinci yoklama, ikinci yoklama» di
ye bir şey yok. 

BAŞKAN — Devam edeceğim Sayın Sezgin. 
Usnlî muameleye devam ediyorum. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, siz «Ekseriyet var» dediniz, 

BAŞKAN — Bir zühul oldu efendim. 
Ben, yönettiğim Meclisin aldığı kararların 

üzerine gölge düşmesini istemem. Ben, işaretle
diğim duruma, göre çoğunluğun okluğu zehabı 
ile o şekilde beyanda bulundum; ama Kanun
lar Müdürlüğü tarafından tavzih edildi ve yok
lamaya devam edeceğim. 

(Yoklamada bulunmayanların isimlerinin 
okunması Diyarbakır milletvekillerinden baş
lan arak tamam] andı.) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler 
işaret buyursunlar. 

Saym Satır, Sayın Bölükbaşı, Sayın Bilgin, 
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Saym Ahmet Güner. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 
Başkan, yoklama isteyen Cumhuriyet Halk Par
tili Milletvekilleri burada yok. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, hukukî muame
leyi tam anlamıyle yerine getiriyorum, onda 
müsterih olunuz. 

OSMAN T ARI (Balıkesir) — Saym Başkan, 
bir dakikanızı rica ediyorum, müsaade buyurur 
musunuz ? 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tan. 
OSMAN TAM (Balıkesir) — Efendim, yok

lamanın 2 nci kısmın yarısında ekseriyetimizin 
bulunduğunu beyan buyurdunuz. Bu, hassasi
yetinizin güzel bir ifadesidir ve memnuniyet ve
ricidir. Ancak, arkadan «Kanunlar Müdürünün 
ikazı üzerine, ikazından sonra» diye tekrar be
yan buyurdunuz. Halbuki Kanunlar Müdürü
nün usulî müşavere vazifesinden başka vazife
si yoktur. îkaz vazifesine sahibolmadığma göre, 
onun verdiği ikaz üzerine tekrar yaptığınız mu
amele usule aykırdır. Bunun usule aykırı oldu
ğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Her insanın hata edeceği gibi, 
Başkanlık Divanını işgal eden şahsın da hata 
edeceği mukadderdir. Ben, hüsnüniyetle çoğun
luğun bulunduğunu söyledim. Yalnız, o sırada 
Kanunlar Müdürüne sordum, «bir zühul mü ol
du» diye. Kanunlar Müdürünün bana söylediği 
mesele bu oldu. (Gürültüler) Lütfen efendim, 
müdahale buyurmayınız. Yoklama işlemi bitmiş
tir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Maliye 
Bakam geldi, Sayın Başkan. («Sadık Tekin 
Müftüoğlu geldi» sesleri) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiş olması
na rağmen, Sayın Müftüoğlu'nu ve Sayın Er-
dem'i yoklamaya dahil ediyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yokla
ma isteyen ve yoklamaya katılmayıp «bastır 
Ankaragücü» maçına giden Cumhuriyet Halk 
Partili üyleleri lütfen tespit edin, ilân edin. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, orada boşu bo
şuna söylenip duruyorsunuz, manasız oluyor, 
çok rica ediyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(8. Saym : 889) (Devam) 

BAŞKAN — 34 ncü madde okunmuştu. 

34 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Okutmalar, Uzmanlar, Çeviriciler 
Madde 35. — Okutmanlar, dil dersleri veya 

eski dillerde yazılmış metinlerin ']:j2.ümlenmesi 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 
Başkanım, yoklamaya gelmeyenler, maaş alma
ya da gelmesinler... 

BAŞKAN — Lütfen, Saym Tosyalı. 
HASA NTOSYALI (Kastamonu) — Bugün 

Ankaragücü maçına giden Cumhuriyet Halk 
Partililer tespit.... 

BAŞKAN — Lütfen, Saym Tosyalı.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkan, usulüne göre... 
BAŞKAN — Saym Tosyalı, size bir ihtar 

vermek mecburiyetinde kalıyorum. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kimin 

vazife... 
BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum, Sa

ym Tosyalı. (Lütfen. («Müdafaa için söz iste 
Tosyalı» sesleri) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Usul 
hakmda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun yerinize, oturun lüt
fen. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam 
ediyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kendi
mi müdafaa ve usul bakımından söz istiyorum, 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum, Saym 
Tosyalı. Yaptığım muamele tamamen hukukî ve 
usulidir. Sizinle hukuk tartışmasına girecek de
ğilim. Oturun, oturun lütfen yerinize. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica 
ediyorum. 

gilbi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilen
lerdir. Bunlar ilgili Yönetim Kurulunun teklifi 
ve Senatonun karan ile tayin olunurlar, durum
larına ve genel hükümlere göre aylık veya üc
ret alırlar. Okutmanlara, gerektiği takdirde, ay
lık yerine Senatoca belirtilecek miktarlar üze
rinden ders saati başına ücret ödenebilir. 

Uzmanlar, laboratuvarlarda, kitaplıklarda, 
enstitü, klink ve atelyelerde öğretimle doğru
dan doğruya veya dolayısıyle ilgili olan ve özel 
(bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle 
görevlendirilen yardımcılardır. Bunlar, ilgili 

ŞLER (Devam) 
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Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kara
rı ile geçici olarak tayin olunurlar. Uzmanların 
görevlerine devamlarının gerekip gerekmediği 
hususu iki yılda bir ilgili kurumlarca yeniden 
gözden geçirilir ve görevlerine devamları gerek
li görülmeyenlerin işlerine iki ay içinde son ve
rilir. Aylık veya ücretleri genel hükümlere göre 
verilir. 

Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde 
geçici veya sürekli olarak çalıştırılan yardım
cılardır. Bunlardan fakültelerde, fakültelere 
Ibağlı kurumlarda çalışanlar, fakülte yönetim 
kurullarının kararı üzerine, doğrudan doğruya 
rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar, üniver
site yönetim kurulunun kararı üzerine rektörün 
onayı ile tayin olunurlar. Aylık.veya ücretleri 
genel hükümlere göre verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kahul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcı

ları 
Madde 36. — Üniversitelerde sözleşme ile 

ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim 
üyeleri ve yardımcıları fakülte kurulunun tek
lifi ve senatonun onamı ile tayin olunurlar. 

'Sözleşme süresinin bitmesi dışında bir se
beple işlerine son verilmesi de aynı usule bağlı
dır. Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu 
kanunla aylıklı öğretim üyeleri ve yardımcıları 
için konulmuş olan hükümlere bağlıdırlar. 

İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarının 
olumlu mütalâası bulunduğu takdirde ayrıca 
Bakanlar Kurulu kararı alınmadan yabancı uy
ruklu öğretim üyeleri ve yardımcılarının tayini 
yoluna gidilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 

Üniversitelerin uygulama alanına yardımı 
Madde 39. — Üniversite dışındaki kuruluş 

veya kişilerce üniversitelerden veya fakülteler
den talebedilecek ilmî mütalâa, proje, araştır
ma, tahlil, muayene, tedavi ve benzeri hizmetler, 
bu konuda senatolarca yapılacak yönetmelik 
esaslarına bağlı olmak üzere, üniversite içinde 
veya hizmetin gerektirdiği yerde görülebilir. 

Bu hususta alınacak ücretler üniversiteler veya 
fakülteler döner sermayesine gelir kaydedilir. 
Hizmeti yapan öğretim üyelerine ve yardımcı-
asistanlarma verilecek ücretin tabi olacağı esas
lar döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. Bu 
suretle tam gün çalışanlar Üniversite Personel 
Kanununa göre verilecek tazminat ve yan 
ödemelerden faydalanırlar. Geliri döner serma
yeye yatırılmak üzere tam gün çalışanlar, ilgili 
fakültelerin görüşü alınarak Senatolarca hazır
lanan yönetmelikte tespit edilen esaslara ve sa
atlere göre çalışabilirler. 

Döner sermayesi bulunan üniversite kurum
larında, bu kanun hükümleri dairesinde tanı 
gün çalışan öğretim üyelerine ve yardımcıları
na her ay, döner sermaye gelirinden, en çok bir 
aylık ve yan ödemeleri tutarmea ücret ödene
bilir. 

Döner sermayeli üniversite kurumlarına bü
yük katkıda bulunan öğretim üyelerine ve yar
dımcılarına her ay ayrıca bir prim verilebilir. 
Bu primin kademelerini Fakültelerde fakülte 
kurulu, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı 
kurumlarda üniversite senatosu tespit eder. Bu 
pirimin en yüksek kademesinin tutarı bir maa
şın ve yan ödemenin tutarını geçemez. 

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

41 nci maddeyi okutuyorum. 

Bilimsel Denetim 
Madde 41. — Öğretim üyelerinin bilimsel 

bakımdan denetlenmeleri onların yayınları, eği
timi ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur. 

Her kürsü ve bölümün öğretim», seminer, bi
limsel araştırma, uygulama ve yayın çalışmala
rı her yılın Nisan ayı içinde kürsü, bölüm baş
kanlıklarınca 'bir çalışma raporu halinde, De
kanlığa bildirilir. Bu çalışma raporu o kürsü 
veya bölümün o yılki, çalışma süresi içinde 
programlaştırdığı çalışmaları ve sonuçlarını 
kapsar. Kürsü ve bölüm başkanları tarafından 
hazırlanan bu rapora, kürsü ve bölüm öğretim 
üyeleri kişisel görüşlerini ekleyebilirler. 

Fakülte Kurulunu teşkil eden üyeler sayısı 
yeterince bastırılan ve dağıtılan bu raporlar 
hakkında fakülte kurullarında görüşme yapılır. 
Bu görüşmeler Mayıs ayının ilk yarısı içinde 
başlar ve en fazla bir ay içinde bitirilir. 

— ©59 — 
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Her 'çalışına raporu üzerinde ayrı ayrı konuş
ma açılarak, teker teker karara varılır. Fakül
te Kurulunea yeterli görülmeyen kürsü, bölüm 
başkanları, öğretim üyeleri ve yardımcılarmın 
durumu, kurul tutanakları da ekli olarak, De
kan tarafından Senatoya 'bildirilir. iSenato ye
tersizlik sebebini kuracağı bir komisyon aracı
lığı ile en geç bir ay içinde inceleterek sorum
lular hakkında : 

1. Kürsü ve bölüm başkanlığından uzak
laştırma, 

,2. Kısa süreli durdurma, 
3. Uzun süreli durdurma cezalarından biri

sini verebilir. 
Bir öğretim üyesi veya yardımcıları hak

kında fakültesince iki defa yetersizlik kararı 
alınmışsa, hu kimseye Senatonun da üçte iki 
çoğunluğu ile karar venmesi halinde, görevin
den çekilmiş sayma cezası uygulanır. 

Her öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının, 
yayınlarının ders notları bilim ve başvurma ki
taplarının, yurt içinde veya dışındaki bilimsel 
kongrelerde yaptığı tebliğ veya katkıların birer 
suretlerini kürsü, bölüm, Dekanlık ve Rektör
lüğe vermek zorundadır. Malı imkânsızlık nede
niyle yayımlanmayan eserlerin daktilo ile ya
zılmış birer kopyası verilir. Eser sahibine, Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun tanıdığı haklar 
saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimlsel yayınları için 
ilgili kürsü, bölüm, Dekanlık ve Rektörlükte 
özel arşiv tutulur. Üniversitelerarası kurul ve : 
her 'üniversitenin senatosu bu kanunda belirti
len hususların dışında başkaca idarî ve bilimsel 
denetim esasları getirmeye ve uygulamaya yet
kilidir. 

BAŞKAN —Maddeyi okunmuş şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kahul edilmiştir. 

42 nei maddeyi okutuyorum. 

Doçentlik jürileri ve profesörlük komisyonları 
raporlarının aleniliği 

Madde 42. — Üniversite doçentliği ve »üni
versite profesörlüğü unvanlarının verilmesine 
ilişkin jüri veya komisyonlarca hazırlanan kişi
sel ve ortak raporların 'birer örneği, aday talep 
ettiği takdirde kendisine verilir. Doçentlik ve 
profesörlük takdim tezi ile birlikte raporlar, 
jüri ve komisyon kararları, isteyen öğretim üye

lerinin inceleyebilmeği için fakülte dekanlıkla
rında bulundurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kahul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yedinci Bölüm 

Yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve 
ilk tâyinler 

Madde 43. — Yeni üniversiteler ve fakülte
ler yüksek öğretim plânlaması çerçevesi içinde 
kurulabilir. 

Üniversiteler ve hir üniversiteye bağlı olma
yarak açılacak fakülteler, kuruluş kanunların
da aksine hüküm bulunmadıkça bu kanun esas
larına göre kurulur. 

Bir üniversite içinde yeniden fakülte, yük
sek okul ve okul açılması, fakültelerin veya 
okulların birleştirilmesi, ya da kaldırılması se
natoların teklifi ve Millî Eğitim Bakanınm ona-
mı ile yapılır. 

Üniversite ve fakülteler, kendilerine bağlı 
olmak üzere, yeni enstitüler, bilim, araştırma, 
öğretim ve yayım kurumları açmaya yetkilidir. 
Bunların yönetim şekilleri bağlı oldukları üni
versite veya fakültelerce belirtilir. 

Bu madde uyarınca açılacak fakülte, yük
sek okul, okul, enstitü ve kurumlardan yeni 
ödenek ve kadro alınmasını gerektirenler için 
genel usullere uyulur. 

Bir üniversite içinde açılacak yeni fakülte
lerin kuruluşunda istekleri ile görevlendirile
cek öğretim üyeleri senatoların, yeni bir üni
versitenin veya bir üniversiteye bağlı olmaya
rak açılacak fakültelerin kuruluşlarında istek
leri ile ilk görevlendirilecek öğretim üyeleri, 
Yüksek Öğretim Kurulunun tale'bi ve Üniversi
telerarası Kurulun seçimi ile tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kahul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete geçmesi 

Madde 44. — Biri profesör olmak üzere en 
az yedi öğretim üyesi en az iki yıl için görev
lendirilmiş bulunmadıkça bir fakültenin kuru
luşu tamamlanmış sayılmaz ve o fakülte faali
yete geçemez. 

İki fakülte faaliyete geçmedikçe bir üniver
site kuruluşunu tamamlamış olmaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

45 nci 'maddeyi okutuyorum : 
Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin 

organları 
Madde 45. >— Kuruluşunu tamamlamış fa

kültelerin dekan ve yönetim 'kurulları, aylıklı 
ve görevli bütün öğretim üyelerinden kurulu 
fakülte kurulunca seçilir, ilk yönetim kurulu, 
dekanın başkanlığında, yedi öğretim üyesinden 
kurulur. 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin 
dekanları rektörlere, yönetim kurulları üniver
site yönetim kurullarına, fakülte kurulları se
natolara bu kanunla verilmiş görevleri kendi 
fakülteleri için yaparlar., 

Fakülte kurulunda en az beş profesörü bu
lunmayan fakültelerle bir üniversiteye bağlı 
almayan fakültelerde profesörlüğe yükseltilme 
işlemleri üniversitelerarası kurulun görevlendi-
deceği üniversite ve fakültelerce müştereken 
yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 

Yeni kurulacak üniversitelere öğretim 
üyesi yetiştirilmesi 

Madde 47. — Yeni kurulacak üniversite
ler için öğretim üyesi yetiştirmek üzere mıevcut 
üniversitelere ek kadrolar tahsis edilir. Bu 
kadroların 'kullanılması ile ilgili esaslar, üniver
sitelerarası kurul tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. Bu kadrolara atanan 
doktorda ve tıpta uzmanlık öğrencileri doktora 
yaptıktan veya tıpta uzmanlık yetkisi aldıktan 
sonra ıkadrolarıyle. birlikte ilgili bulundukları 
yeni üniversiteye nakledilirler ve Üniversiteler
arası kurul müsaade etmedikçe yetiştirildikleri 
ünievrsitede geçirdikleri sürenin iki katı süre 
ile bağlı oldukları üniversitede çalışmadıkça 
başka bir üniversitede görev alamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

49 neu maddeyi okutuyorum : 

(Sekizinci Bölüm 

Memurlar ve diğer (görevliler 

Rektörlük ve fakülte örgütleri 

Madde 49. — Her üniversitede rektörün 
emrinde ve üniversite yönetim örgütünün ba
şında bir genel sekreter ile hizmetlerin ıgerekli 
kıldığı müdürler, hukuk müşavirleri ve bunla
rın maiyetlerinde büro ve iç hizmet işlerini yap
mak üzere memurlar ve diğer görevliler bulu
nur. 

Üniversite ve fakültelerin hukuk müşavir
leri ve avukatları ile hukuk servisinde çalışan 
diğer personeli, mahkemelerle icra dairelerince 
hüknıolunup tahsil olunan avukatlık ücretin
den 10 . 2 . 1929 gün ve 1389 sayılı Kanun ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 2 nu
maralı Kanun hükmünde kararname ile değişik 
146 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yarar
lanırlar. 

Bu personel arasındaki iş bölümü, rektörün 
onayından sonra uygulanmak üzere genel sek-
reterlerce yapılır. Saymanlık, özlük işleri, yazı 
işleri ve kitaplık müdürlükleri dışında yeni mü
dürlükler üniversite yönetim kurulunun teklifi 
ve senatonun uygun kararı ile genel hükümlere 
göre kurulabilir. 

Her fakültede dekanın emrinde ve fakülte 
yönetim örgütünün 'başında bir. fakülte sekre
teri ve maiyetinde büro ve iç hizmet işlerini 
yapmak üzere gereği kadar /memur ve diğer gö
revliler bulunur. Bunlar arasındaki iş 'bölümü 
dekanın onayından sonra uygulanmak üzere 
fakülte sekreterlerince yapılır. 

Bir üniversiteye bağlı olmıayan fakültelerle, 
bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehir dı
şında 'kurulan fakültelerde bir hukuk müşavir
liği ile hesap ve muhasebe işleri bürosu bulu
nur. 

Üniversiteler genel hükümlere göre sözleş
me ile personel çalıştırabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Rektörlük ve fakülte personelinin tayinleri 

Madde 50. — Üniversite Genel Sekreteri 
ile müdürler, Üniversite Yönetim Kurulunun 
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teklifi üzerine, fakülte sekreterleri ise Fakülte 
Yönetim Kurulunun 'teklifi üzerine rektör ta
rafından tayin olunurlar. Üniversite Genel Sek
reteri ile fakülte sekreterlerinin yüksek öğre
nim diplomasına sahibolımaları şarttır. Özel 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde, .sözleşmeli teknik personel kul
lanabilirler. Bu görevlendirme, rektör veya de
kan tarafından yapılır. 

'Saymanlık müdür ve memurları Maliye Ba
kanlığınca tayin olunurlar. 

Aylıklı memurların 'tayinleri fakültelerde 
dekanların, üniversite merkez örgütünde genel 
sekreterin teklifi üzerine rektör tarafından ya
pılır. 

Yardımcı hizmetler sınıfına girenlerden rek
törlüğe bağlı olanları, genel sekreterin inhası 
üzerine rektör, fakültelere bağlı olanları fa
külte sekreterinin teklifi üzerine dekan tayin 
eder. 

(Memurların atanmasına ilişkin olarak üni
versitelerin kendi kanunlarında mevcut bulu
nan ve bu madde ile bağdaşmayan özeli hüküm
ler saklıdır, 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özlük hakları 
Madde 51. — Üniversite ve fa<kü1teler'e bun

lara bağlı kurumlarda çalışan memur ve diğer 
görevliler hakkında bu kanun ile belirtilen hü
kümler dışında aksine hüküm bulunmadıkça ge
nel hükümler uygulanır. 

»BAŞKAN •— Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm 
Öğretim ve öğrenciler 

Üniversitelere giriş ve üniversite öğrenciliği 

Madde 52. — Üniversitelere giriş, insangü-
eü plânlaması, üniversitelerin kapasiteleri, öğ
rencilerin yetenekleri ve Yüksek Öğretim Ku
rulunun önerileri dikkate alınmıak suretiyle 
üniversitelerarası Kurulca düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık kollarında bir mes
lek ve diploma sahibi olmak için üniversite ku
rumlarından birinde, Öğretim ve (Sınav Yönet

melikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamam
layarak veya kaydını yenileyerek öğrenim ya
panlar üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uz
manlık çalışması yapanlara doktora veya uz
manlık öğrencisi denir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 
Öğretim 

Madde 53. — Üniversitelerde, fakülte ve 
diğer kurumlarda, bu kuruluşların özellikle ve 
ihtiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel 
'bilimsel, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve dok
tora düzeylerinde yapılacak öğretim ve verile
cek diplomalar, üniversite veya fakülte kurul
larınca hazırlanan öğretim plânına ve bu plân
daki sıra ve şartlara göre öğretim ve sınav yö
netmeliklerinde düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim ya
pan farklı üniversite kuruluşlar arasında ya
tay ve dikey geçişlerin ne yolda yapılacağı, 
üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu kuru
luşlar arasında 'öğrenci dağılıımı dengesiyle sos
yal şartlar gözönünde tutularak üniversiteler
arası kurulca düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dalları'?da öğretim ya
pan farklı üniversiter kuruluşlarda öğretim, 
metot, kapsam ve öğretim süresi bakımından 
benzerlikler olması ve böyle bir öğrenimden 
^•onra kazanılan unvanların aynı veya kazanılan 
hakların eşdeğer olması hususu üniversiteler
arası kurulca düzenlenir. 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim yapanlar, 
32 nci maddenin 1 nci fıkrası ile doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrenimi yapanlara sağlanan hak
lardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğrenim süresi 
Madde 54. — Bir öğrenci 'kural olarak, üni

versite içerisindeki öğrenimini, içinde bulundu
ğu öğretim kademesi için öngörülen normal öğ
retim süresinin en fazla yarısı kadar ek bir sü
re içerisinde bitirmekle yükümlüdür. Bu süre 
içerisinde öğrenimlerini, ilgili- yönetmeliklerin 
belirttikleri meşru ve makbul ve sebebolmak-

562 — 
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sızm tamamlayamayan veya tamamlaya maya-
cakları anlaşılan öğrencilerin üniversite ile iliş
kileri kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğrencilere yardım 
Madde 5 5 . — Üniversite senatoları, bütçe

leri ödeneğinden lisans, lisans üstü ve doktora 
veya uzmanlık öğrencilerine yapılacak her tür
lü yardımlarda uygulanacak esasları koymaya 
yetkilidir. Senatoların bu konudaki kararları, 
üniversite, fakülte veya yüksek okul yönetim 
kurullarınca uygulanır. 

Devlet adına üniversitelerde yatılı veya 
burslu olarak yetiştirilecek öğrencilerin sayıla
rı ve genel şartlar dışında aranacak özel kabul 
şartları, üniversitelerin düşünceleri de alınmak 
suretiyle her yıl ilgili bakanlıklarla Millî Eği
tim Bakanlığı arasında kararlaştırılır ve üni
versitelere öğrenci yazılması başlamadan en az 
bir ay önce bildirilir. 

Yatılı veya burslu olarak Devletçe üniversi
telerde okutulan öğrencilerin yazılma, lâboratu-
var, tasdikname, sınav, diploma ve sair hare 
ve ücretleri ilgili bakanlıklar veya idare1 erce 
ödenir. 

Burslar, öğretimi kumm1arımn kapa^itele-i 
ve kalkınma ıVânlan hedef1 eri' dikkate alına
rak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, den
geli bir sakilde d a ğ d ı r . 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal hizmetler 
Madde 56. <— Üniversiteler, Yüksek öğretim 

Kurulunun yapacağı plân ve programlar uya
rınca, öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının 
korunması, beslenmie, çalışma, dinlenme ve 
boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihti
yaçlarını karşılamak ve bu amaçla, ilgili ka
mu kuruluşları ile de işbirliği yapmak suretiy
le, öğrenci ve mezunlarına üniversite içinde ve 
dışında iş bulma servisleri kurmak ve çalınma 
şartlarını düzenlemek, mediko - sosyal 'merkez
ler, yurtlar, öğrenci kantin ve lokantaları aç
mak, top^ntı ve sinema, tiyatro salonları, vspnr 
salon ve sahaları, kamp yerleri temin etmekle 
ve bunlardan öğrencilerinin en iyi şekilde ya-
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rarlanmaları için gerekli tedbirleri almakla g'ö-. 
rcvlidirler. 

Birden fazla üniversitenin bu alanlarda müş
terek plânlama ve malî yardımlaşma suretiyle 
ortak kuruluş meydana getirmeleri 'de müm
kündür. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
seki'de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin yönetime katılmaları 
Madde 58. — Öğrencilerle ilgili konularda, 

gereken hâllerde ve fakülte kurulu karar ver
diği takdirde dinlemek amacıyle bir öğrenci 
temsilcisi seçilir. Temsilci fakülte yönetim ku
rulunun gözetimi altında, yılda bir kere fakül
te öğrencilerinin en az % 60'ınm iştirakiyle ya
pılacak seçim/lerde gizli oyla ve bir yıl süre için, 
yedeği ile birlikte seçilir. 

Temsilci seçilebilmek için, ilgili Sınav Yö
netmeliğine göre normal süre içinde sınavları
nı başarmış olmak, adlî veya inzibatî bir ceza 
almamış bulunmak gerekir. Birinci sınıf öğ
rencileri temsilci seçilemezler. 

Temsilciliği süresince, taksirli suçlar hari-
c d inak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inzi
batî bir ceza alan öğrenci temsilcisinin temsil
cilikle ilişiği kesilir. 

S'eçimlere ilişkin şikâyetler ilgili fakültenin 
yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara 
bağ1 a m r. 

()ğ"enci temsilcisinin seçimleri Ve ilfir'li di-
<rer hususlar bir yönetmelide belirtilir. Üniver
siteye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul ku
rulla rina öğrenci temsilcisinin katılması yukar-
daki esaslar dahilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Bölüm 

Disiplin ve Ceza İşleri 
Uygulanacak hükümler 

Madde 59. — Öğretim üye ve ya.rdır.ncıları 
i1 o Üniversite veya Fakültelere bağlı olarak 
kurulan öğretim ve araştırma kurumlarında 
öğretim ve araştırma görevi alanların ve mıe-
murlarm disiplin işlerinde bu kanun ve Devlet 
Memurları Kanunu hükümleri, öğrencilerin di
ş i l i n işlerinde bu kanun ve Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği 'hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

itiraz 
Madde 62. — Yönetim kurullarının disip

lin kararlarına karşı ilgililerce senatoya, kara
rın bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde iti
raz edilebilir. Senatoca verilen kararlar kesin
dir. Yargı yolu .açıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurların disiplin işleri 
Madde '63. — Üniversite ve fakültelerle bun

lara bağlı kurumlarda görevli memurların disip
lin işlerinde soruşturma yaptırma yetkisi, fakül
telerde dekanlara., rektörlükte rektörlere aittir. 
Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanununun 
125 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde ya
zılı cezalar, fakültelerde dekanlar, rektörlükte ve 
'üniversiteye bağlı kurumlarda çalışanlar için 
rektörler tarafımdan; (ç), (d) ve (e) bentlerinde 
yazılı cezalar fakültelerde yönetim kurulları, 
rektörlükte ger*el sekreterin başkanlığında üniver
site personel ::şleri ve yazı işleri müdürlerinden 
kurulu (Memurlar Disiplin Komisyonu) tarafın
dan verilir. 

Bu cezalar'"ı karşı 15 gün içinde üniversite yö
netim kuruluna iştirak edilebilir. 

Fakülte sekreterleri ile üniversitedeki memur
ların ve disir-iin komisyonu üyelerinin disiplin 
işlerinde soruşturma rektör tarafından yaptırılır. 
Bunlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun 
125 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde ya
zılı cezalar rektör tarafından; (ç), (d) ve (e) 
bentlerinde yazılı cezalar üniversite yönetim 'ku
rulu tarafından verilir. 

Rektör tarafından verilen cezalara -karşı 15 
gün içinde üniversite yönetim kuruluna; üniver
site yönetim kurulu tarafından verilen cezalara 
karşı aynı süre içinde üniversite senatosuna iti
raz edilebilir. 

Diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu 
hükümleri uygul anır. 

Disiplin soruşturmasında hakkında soruştur
ma yapılan kimseye savunmasını yapma imkânı 
verilir. Tanınan süre içinde sözlü veya yazılı sa
vunma yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiş 
sayılırla:1. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktiril-, 
meksizin yapılıı ve karara bağlanır. 

Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir ve 
uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunduğu 
•şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğlencilerin disiplin işleri 
Madde 64. — Üniversite içinde veya dışında 

üniversite öğrencileri sıfatına, şeref ve haysiye
tine aykırı harekette bulunan; üniversitenin sü
kûn ve huzurunu ve çalışma düzenini bozan; üni
versite mensuplarının şeref ve haysiyetine veya 
şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranış
larda bulunan öğrencilere; bu kanun ve «Üniversi
te Öğrenci Disiplin Yönetmeliği» uyarınca: Uyar
ma, kınama, bir haftadan bir aya kadar üniversi
teye devamdan menedilme, bir veya iki yarı yıl 
için üniversiteye devamdan menedilme veya üni
versiteden çıkarma cezaları verilir. 

Bir fakülte binasında ve eklentilerinde veya 
bir fakülteye tahsis edilmiş diğer yerlerde işlenen 
disiplin suçlarında kovuşturma yapmaya o fakül
te dekanı ve ceza vermeye o fakülte yönetim ku
rulu yetkilidir. Rektörlük binasında ve eklenti
lerinde doğrudan doğruya üniversitelere bağlı ku
ruluşlara tahsis edilmiş yerlerde ve üniversitenin 
fakültelere tahsis edilmemiş yerlerinde, ya da 
üniversite dışında işlenen disiplin suçları hakkın
da kovuşturma yapmaya rektör, ceza 'vermeye de 
üniversito yönetim kurulu yetkilidir. 

Kovuşturma ile yetkili dekan veya rektör, 
bir veya birkaç soruşturmacıya soruşturma .yap
tırarak sonucunu ilgili yönetim kuruluna İha va
le eder. 

Rektör veya dekan, doğrudan doğruya uyar
ma cezası verme ve gereken hallerde tedbir ola
rak hakkında soruşturma yapılan öğrenciyi üni
versite binalarına girmekten menetme yetkisini 
haizdir. Bu tedbirin bir haftadan fazla sürebil
mesi için bu hususta yönetim kurulunun karar 
vermesi gerekir. 

Disiplin soruşturmasına muttali olunduktan 
sonra en geç bir hafta içinde başlanır ve bir ay 
içinde sonuçlandırılır. 

Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sa
vunma imkânı verilir. Tanınan süre içinde sa
vunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeç
miş sayılır. 

— ©64 — 
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Di'hiplin cezaları -ilgili öğrenciye yazı ile bil-
dirilir ve durum, kendisine burs veya kredi ve
ren 'kuruluşlara da duyurulur, üniversiteden 
çıkarma dışındaki cezalar kesindir. Üniversite
den çıkarma kararlarına karşı 15 gün içinde 
Senatoya itiraz 'edilebilir.- Kesinleşen ceza öğ
rencinin dosyasına ve kütüğe işlenir. Üniversite
den çıkarma knrarı bütün üniversitelere 'bildiri
lir. Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğren
ciler, aradan beş yıl geçmesi ve cezayı veren or
ganın müsaade etmesi şartıyle ünievrsite giriş 
imtihanlarına katılabilirler ve öğrenimlerine ye
niden başlarlar 

Yukardaki esaslar üniversite veya fakültele
re hağlı yüksek okul ve okullarda da kıyasen uy
gulanın. -

BAŞKAN —• Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyomm. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmişfir. 
Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili 

Madde 67. — Fakültedeki dikenin sarsılma
sı ve kamu hizmetlerinin görülmes'nin güçlenme
si hallerinde iç düzeni korumak için gerekirse, 
dekan dersleri ve çalışmaları üç gün için kısmen 
veya tamamen tatil edebileceği gibi aynı süre 
için fakülteyi tamamen de kapatabilir. 

Dekan bu yetkisini kullanınca en kısa za
manda fakülte yönetim kurulunu toplantıya ça
ğırır, yönetim kurulu tatil veya kapatma kara
rını kaldırabi^-ceği giıbi bir hafta daha uzatabi
lir. Daiha uzun süre tatil veya kapatma 68 nci 
maddedeki, hükümlere bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kalbul edilmiş t iı. 
Üniversitelerin kapatılması veya çalışmaların 

tatili 
Madde 68. — Üniversitedeki kamu hizmeti

nin tamamen veya kısmen güçleşiiği hallerde, iç 
düzeni korumak için gerekli olan hallerde rektör, 
bir veya birkaç fakültenin ders ve çalışmalarını 
kısmen veya tamamen bir hafta için tatil ede
bileceği gibi, bir veya birkaç fakülteyi, ya da 
üniversiteyi kapatabilir. 

Rektör bu yetkisini kullanınca en kısa za
manda üniversite yönetim kurulunu toplantıya 
çağırır. Yönetim kurulu tatil veya kapatma ka
rarını kaldırabileceği gibi, gerekirse, diğer fa
kültelere de Kşmil edebilir ve durumu her ay 

yeniden incelemek şartı ile, tatil veya kapatma 
süresini, bir yıla kadar uzatabilir. 

Kapatma kararı en büyük mülkî âmire der
hal bildirilir. 

Kapatılmış olan fakülte ve üniversite bina
ları ve eklentileri güvenlik kuvvetlerince mu
hafaza al tına. alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmişm'. 

ONİK1NCİÎ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Genel Esaslar 

Madde 71. —• Üniversitelerin bütçeleri, ge
nel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara 
uygun olarak yürürlüğe konulur ye denetlenir. 
Üniversjte Merkez örgütü ile doğrudan doğruya. 
üniversiteye bağlı kurumların ve her çeşit yatı
rım. harcamalarının ita âmiri rektördür. Rektör 
diğer görevlilere ita amirliği }*etkisini uygun 
gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahakkuk mdmurla-
i'inı rektör tayin eder. Fakültelerin ita amirli
ği yetkisini uygun ögrdüğü ölçüde tanıyabilir. 
Tahakkuk memurlarını dekanlar tayin eder. İta 
amirliğine ilişkin olarak üniversitelerin kendi 
kanunlarında mevcut bulunan ve bu madde ile 
bağdaşmayan özel hükümler saklıdır. 

üniversitelerin bütçe tekliflerinde yatırım
lara ve bu yatırımlara ilişkin diğer harcamalara 
ait ödeneklerin yüksek öğretim kurulunca ha-
zırlanan genel plân esaslarına uygun olması 
şarttım. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kalbul •edilmiş'-ir. 

Üniversitelerin gelir kaynakları 
Madde 72. — Üniversitelerin ve bunları oluş

turan fakülte ve kurumların gelir kaynakları şun-
lardii.' : 

a) Her v l bütçeye konacak ödenekler; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve kurumlar

ca yapılacak yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağb ku

rumlarca alınacak hare ve ücretler; 
ç) Yayın catı§ gelirleri; 
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumların taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri; 
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e) Döner sermayeli işlerden elde edilecek: 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler. 
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Özlük hakları 
Madde 75. —• Üniversite öğretim üyesi ve yar

dımcılarının Ölzük hakları konusunda bu kanunda 
(belirtilmeyen hususlar Üniversite Personel Kanu
nunda düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmişi r. 

ONÜOÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Üniversiteye Dönüş 

Madde 7G. —• Üniversite öğretim üyesi veya 
yardımcısı iken Bakanlar Kurulu üyeliğine, 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine veya Milletve
killiğine seçikvck üniversiteden ayrılanlar dı
şında geçirdikleri süreler hesaba katılmak \e 
buna -göre aykk dereceleri yükseltilmek', kadı o 
ve meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile il
gili hükümler saklı kalmak şartıyle '1)11 kanun 
hükümlerine göre üniversiteye dönebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler. . Etmeyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

Oylama ve kararların açıklanması 
Madde 77. —• Bu kanunda sözü geçen jüri ve 

kurullarla^ fakülte ve üniversite kurullarında ve 
Senatoda her liye oyunu kabul veya ret yolunda 
vermekle ödevlidir. ÇekiıiRer oy ret sayılır. Ka
nunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde öngörülen 
seçimler ve tâyin kararları gizli oyla yapılır. 

Fakülte kurulunda nisabın hesaplanmasında 
yurt dışında görevlendirilmiş bulunanlar sayıya 
katılmazlar. 

Organların kararlarını yalnız rektör veya de
kanlar ile yetki verecekleri kimseler açıklayabi
lirler. Organlarda yapılan konuşmaları, alman ka
rarları, özel b'r maksada dayalı olsun veya olma
sın organ dışına sızdırarak veya yayarak, organ 
üyeleri lehinde veya aleyhinde 'davranışlara yol 
açtığı anlaşılan üyeler hakkında disiplin cezası 
uygulann1. 
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BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler. . Etmeyenler... 
Kabul edilmiş':ir. 

Madde 78. —• Üniversite öğretim üyeleri ve 
yardıcıları siyasî partilere üye olamazlar. 

Bu kanunun yayımlandığı tarihte siyasî par
tilerde görevi devanı eden öğretim üye ve yar
dımcılarının partilerinden bir hafta içinde istifa 
etmedikleri takdirde üniversitedeki görevleri so
na erm'. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sıınuyonım. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

Protokol işleri 
Madde 79. — Üniversite profesörlerine, her 

türlü protokol işlerinde, Yargıtay üyelerine, rek
törlere, Yargıtay Başkanına, dekanlara, daire 
başkanlarına eşit protokol ve ilgili işlemler uy
gulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

/Siciller 

Madde 80. — Üniversiteler ve fakültelerle 
bunlara bağlı kurumlarda görev alanların sicil
leri, üniversite özlük işleri müdürlüklerinde tu
tulur. Bunların bütün özlük işleri genel hüküm
lere göre üniversiteleree yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

İzinler 
Madde 81. — Üniversite öğretim üyeleriy

le yardıımcılarmın ve memurlarının izin işleri 
Devlet Memurları Kanununun genel hükümle
rine bağlıdır. 

Rektör, iznini senatodan alır, ve Millî Eği
tim Bakanının bilgilerine sunar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Yüksek Öğretim Kuru
luna ve Üniversitelerarası Kurula üye seçimi, 
işbu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir 
ay içinde yapılır. 

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri se
çilinceye kadar bu görevi Ankara Üniversitesi 
Genel Sekreteri yapar. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun öngördüğü 
tüzük ve yönetmelikler ile bu kanunun hüküm
lerine uymayan tüzük ve yönetmelikler, bu 
kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç 
.altı ay içinde yeniden düzenlenir. 

Mevcut döner sermaye yönetmeliklerinin 
ise uygulanmasına üç yıl daha devam olunabi
lir. 

jBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 6. — J3u kanunun yürürlüğe 
ıgirdiği tarihte üniversite dışında resmî çalışma 
saatleri içinde işleri olan öğretim üyeleri iki 
yıl içinde bu işleri tasfiye etmek zorundadır
lar. Bu müddet içinde üniversitedeki yönetim 
tgörevleri devam eder. Bu süre sonunda işleri
ni tasfiye etmemiş olanlar üniversiteden ayrıl
mış sayılırlar. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üni
versite dışında işleri olan üyelerden isteyen
ler iki yıllık süre içinde belli çalışma saatlerin
de haftada on saati aşmamak üzere, üniversite 
tazminatı almamak ve üniversitedeki görevleri
ni aksatmamak şartiyle bu işlerini görebilirler. 

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

Geçici Madde 7. — Bu kanuna göre ensti
tü, bölüm veya kürsülerin yönetim ve çalışma
ları senatolarea kararlaştırılacak esaslara gö
re düzenleninceye kadar mevcut kürsü profe
sörleri, bölüm ve enstitü yöneticileri Yönetme
liklerindeki süre sonuna kadar, yönetmelikle
rinde bir hüküm yoksa bu kanunda yazılı sü
re ile görevlerine devam eder. 

BjAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 8. — Üniversite öğretim üye 
ve öğretim yardımcılarının aylık, ücret ve öde

nekleri hakkında bu kanunun 75 nci maddesiy
le öngörülen üniversite personel kanunu yürür
lüğe konuluncaya kadar, bu konudaki hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

jBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 9. — Bu kanunun 33 ncü ve 
58 nci maddeleri hükümleri, bu maddelerde 
öngörülen seçim yönetmelikleri yürürlüğe ko
nulduktan sonra Üniversitelerarası kurulun ay
rıca kararlaştıracağı tarihte uygulanmaya baş
lanır. 

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

Geçici madde 10 da Sayın Kitaplı'nın be
yanına göre önergesi mevcuttur, geçiyoruz. 

Geçici madde Tl. — Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte üniversite ve buna bağlı öğretim 
kurumlarında öğrenci bulunanlar mezun olun
caya kadar ücret ve harçlar bakımlından eski 
statüye tabi tutulurlar. 

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

Üzerinde önerge bulunmayan ve fakat yü
rürlük maddeleri olan kısımlar hususunda gö
rüşme yapmayacağız. Diğer üzerinde önerge 
verilmiş bulunan maddeler görüşüldükten son
ra © maddelere dönülecektir. Bu bakımdan 
Üniversiteler Kanununun tümü üzerinde görüş
meler bitmiş, maddeler üzerinde verilen öner
geler, önerge verilen maddelerle birlikte Ko
misyona havale edilmiş, üzerinde önerge bu
lunmayan maddeler görüşülmüştür. 

Vakit geçmiş olduğundan 24 Mayıs T973 
Perşembe günü saat 15.00 de toplanacak Bir
leşik Toplantıdan sonra toplanmak, üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.40 

— Ö67 — 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

^KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarımın soranla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinim ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekili 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 Meeis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekli 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) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 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) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
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) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'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) 

9. — 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) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'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) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay 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) 

(X,) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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12. — Bursa Milletvekili' İSadrettim Çan- j 
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) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlanyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — 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) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

16. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
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) 

17. — Manisa1 Milletvekili Mustafa Olk ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 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 
inergesi (10/31) 

18. — 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 Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
inergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşl'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) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesil 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dairi 
önergesi (8/15) I 

22. — Nevşehir Milletvekili iSalâhattin Baik-I 
ki Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının! 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi-l 
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumul 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dairi 
önergesi (10/33) I 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'mJ 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi-l 
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüzl 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-l 
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88ı 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırmasıl 
açılmasına dair önergesi (10/34) I 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ınmJ 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olu rai 
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını öıJeJ 
mek, turizm kredilerinin dağılmasındaki aksakJ 
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac'jyJ 
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir gel 
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/1.6; I 

25. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı 'nml 
Millî Eğitini sistemimizdeki aksaklıkların v J 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi ec'inl 
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaırnJ 
ca bir genel görüşme açılmasına daıi^ önergesi 
(8/17) ' I 



26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anayasam 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme a k 
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargıllı'nm, 
G-enel sağlık sigortasının memleketimizde tatLik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 xıci maddesi ııva
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatLİk 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anay^a-
nın 88 nei maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. —• Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zam?uı-
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tara/..n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kasibamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimle*in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ın, 
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 daiv önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et-j.ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 



42. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47 j 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkanımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesp.t etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi u\a-
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacvvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt> Jis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-ını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabil meşini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbiılerir ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikam um olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek mnl-sa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. '10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — 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) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda almaeak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzıere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: teblikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Manas Milletvekili İbraihiım öztürk'ün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettfin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, gençliğim 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan-
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek nıaksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sinop Milletvekili Vahit Bozatlı'mn, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmnan Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili ibrahim öztünk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekilli Vahit Bozatlı'mn, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 ned mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, tmar 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 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarmca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üz&re 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili1 ibrahim 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 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara MilletvekaM Suna Tunal ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
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 anıa-
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri» 
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun 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) 

73. — Konya Milletvekili Özel Ölçmen'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) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in 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) 

75. — Adıyaman Milletvekilli Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisinle etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim 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) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi! 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) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılının, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit efcmıek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal 
Çilesizin, 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) 

80. — İçel 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) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kaysıeri 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) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meelis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim 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) 

85. — İzmir Milletvekili Kemali Önder ile 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) 



8.6. — Uşak Milletvekili Fahri1 Uğrasızoğ-
lu'nun, TET'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) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'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) 

88. — Afyan Karahisar Milletvekili iSüley-
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) 

8.9. — Ankara Milletvekili 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) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — İçel Milletvekili (Jetin Yılmaz'in, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle . Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
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Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — 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) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'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) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

97. — İçel 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) 

98. — 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) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'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) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi belen
ime düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Part i Grubu iadına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargulı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Miletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılh'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerimi yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmıaz'ın, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Arastınması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — 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) 

117. — 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) 

118. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvdkili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Mililetvefeifli Çetin Yıknaz'ın, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
S8 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettün Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'-
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

130. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'-
m, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini 
zamanında yapmalarını temin etmek maksadıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/56) 

131. — İçell Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ar
sa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu önle
mek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/116) 
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132. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin j 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztcpe'nin, köylü 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek ve kredi imkânının sağlanması bakımın
dan gerekli tedbirleri almak maksadiylc Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/57) I 

133. — Konya milletvekilleri Necati KaJlaycı-
oğlu ile Özer Ölçmen'in, haşhaş ekiminin yasak
lanması sonucu köylülerimizin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağla- I 
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/58) 

134. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, yap
ma gübreler ile tarım ilâçlIarı konusunu incele
mek, bu alanda şikâyet konusu halline getirilen I 
ithal, imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi 
zarara sokan girişimler yapılıp yapılimadığmı I 
tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma- I 
sına dair önergesi. (10/118) 

135. — Ankara MilHetvekilİ iSuna Tura! ile 
iSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, Türk -
Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir geneli görüşme açıllması-
na dair önergesi (8/59) 

136. — (Sakarya milletvekilleri1 Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'ni'n, öğret-
ım'enlerin içinde bulunduğu koşullan bütün I 
kapsamı ile incelemek ve gerekli imkânların 
sağlanmasını temin etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/117) 

137. — Afyon Karahisaıl Milletvekili) Sü
leyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un, tarım girdilerini bir düzene sokmak 
ve toplumumuzun sıhhatli 'ekonomik ve sosyal 
'bir bünyeye kavuşturulmasını temin etmek 
için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açıllmasına dair önergesi (8/80>) 

138. — Niğde Milletvekili Mevlût Oeakçıoğ-
lu'nun, DeıVlet idaresindeki aksaklık sebepleri
nin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli! bir 
kamu hizmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin ça- I 
relerini aramak ımaksadıyle Anayasanın 88 nci I 

maddesine göre bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/119) 

139 — Manisa Milletvekili Yeli Bakırlı'nm, 
Türk halıcılığının bugünkü durumunu tesbit ve 
istikbâlini tâyin etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/120) 

140. —. Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, bankaların finansman konusunu 
açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanunî ted
birlerin alınmasına olanak sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi. (8/61) 

141. - - Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne ka
dar uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının 
değerlendirilmesi bakımından Anayasanın 88 
nci madesi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/62) 

142. — İçel Milletvekii Çetin Yılmaz'm, çi
mento ve demir üretim ve tüketimi konusunda 
toplum zararına olan aksaklıkları tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/63) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR/GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amaciyle 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 Feyzioğlu 
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) 
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3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz

mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — îzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş-
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekilli Hamda 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinim 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'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 Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakarımdan söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, içel' 
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. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka

demisinde meydana geîeri olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpasa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

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' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman 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 Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy Işıl eri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'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'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
canm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 
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27. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

29. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güll-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

30. — Ankara MSHetvekili Osman .Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

31. — Ankara Milletvekili İbrahim üüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

32. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (G/106) 

33. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

35 .— Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

36. — 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) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt golünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü.sorusu (6/111) 

38. — Ankara Miletveikİli İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

39. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

40. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nitn, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

42. — Çorum Milletvekili CaMt Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

43. — Gaziantep Milletvekili Şinasi ÇoHak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirme bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

44. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

45. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi İsjgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

47. — 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) 

48. — Erzuruım Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyaeağma- dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 



49. — Erzurum Mületvekili: Gıyasettin Ka-
raea'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyıasetıtin 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) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

53. — Erzurum MületvekaM Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

54. — Tokat MilİJeftvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/136) 

55. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

56. — Konya Milletvekili irfan 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) 

97. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

'5İ8. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkmlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

59. — Ankara Milletvekili Şkıasi özdeıı-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku-
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lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

60. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz-
iü sorusu (6/144) 

81. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

62. —• Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

63. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan ileri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy iş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

64. — Ankara Milletvekili Şinasl Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

65. — Çorum Milletvekili CaJıit Angı'nın, 
.-nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

66. — Ordu Milletvekili Menıduıh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgdld beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

67. — Ankara Milletvekilj/ Osman Soğukpı-
tıar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

68. —• Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
NTew - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

70. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah-
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sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu*van ı 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

71. — İstanbul Milletvekili İbrahim Aibak' 
in, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
'öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

72. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

73. — 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) 

74. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

75. — 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) 

76. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MiMî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

77. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğükpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

79. — Samsun Mületvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

80. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) I 

81. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

82. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) ı 

84. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

85. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1960 - 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) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de-1 
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardıml 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) I 

87. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm,*Kal 
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku-l 
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dairi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlüj 
sorusu (6/178) 

88. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesindel 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatışJ 
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutuna 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlıu 
sorusu (6/180) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in] 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yapJ 
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim BaJ 
kanından sözlü sorusu (6/181) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'mJ 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başbaj 
kandan sözlü sorusu (6/182) 

91. — Ankara Milletvekili Osman S'oğukpı] 
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara] 
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu 
Ummadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so, 
rusu (6/185) 
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92. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in-
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (G/186) 

93. — 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) 

94. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'um, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

95. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

96. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sağlık ve SovSyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

97. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedil iş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

99. — Antalya Milleitvefcili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

100. _ İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

101. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

102. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

103. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du

rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu f6/197) 

104. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne daiı Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

105. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi 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) 

106. — 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) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aralın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm 
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) 

109. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
mazın, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

110. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

111. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'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) 

112. — Tunceli Milletvelkfiili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

113. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö-
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vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

114. — Denizli Miletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

115. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru 
su (6/210) 

116. — Antalya Milletvekili' ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularım. 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/21V» 

117. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

118. — Sinop Milletvekili Hilmi tşüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213) 

119. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop iıli Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Bursa - Uludağ'daki mdilllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

122. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli tlyas Kılıç'ın Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

123. — izmir Milletvekili Münir DaüdaL'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

124. — istanbul Milletvekilli Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

125. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri

mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

126. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yoıl - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutullduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

127. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

128. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

130. — Çanakkale Milletvekili Zekiye G-ül-
sen'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

131. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

133. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

134. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

136. — Malatya Miletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Eektörü Prof. Er-
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dal inönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Hain
di Hamamcıoğlu'nıın, haşhaş ekiminin yasak-
lanraasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

138. — 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 (fi/235) 

139. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu C6/236) 

140. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

141. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
ağlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

142. — Erzurum Milletvekili -Cevat Önderin, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

143. — Denizli Miletvekili İlhan Açıkalmiıı, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

144. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

145. — Denizli Milletvekili İlhan Aeıkalın'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üj'eden 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 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 ı»ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen. 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçiei Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
fliçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu,"Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

X 5. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : "21 . 5 . 1973) 

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 ııuma-
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ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılm-asma dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
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, 10/6; (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 (N10/16) 
(S. 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 Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu Tl/594) (S 
sayısı : 311'e 2 tıci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet. 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkıudaki G27 sayılı kanuna geçici bir madde 

eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 . 2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
alisyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 
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14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfîıkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 21 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi îşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı-ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Bııldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt

ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 3G8, 368'e 1 nei ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması, hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 . 1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
-113'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
Kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada-
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let Komisyonu raporu (2/2S6, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma talihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin m en'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğla,Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğhı er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Harııdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Ilamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 .1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş EiRekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özelin özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osımanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Balh'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'dcn doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayı!;lı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
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Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

43. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtana tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

44. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. iSayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

45. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 . 1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

46. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon rapora ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ok; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya^ Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân 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 Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 
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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 Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uncr'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta 
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada 
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 

2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 3 0 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân 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) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nen 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-
aun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon rapora (1/142; 
L/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
-1037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
llû'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 
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13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve G57 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıl) Kanunla eklenen ek geçici 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 .12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanuna teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 382'ye 1 nei ek ve 3G2'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine. Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1917 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesin in 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 

ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadı in ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 



(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptın] ması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına ç.arptırıi-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(•S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 
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32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidhı Demirbağ'ın ölüra cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet K o 
misyonu raporu (3/417) (S, Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 

'• sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo-
mı raporu (3/«)84) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 

| ve 27 . 12 . 1972) 
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38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
«Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 noü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tar ih i : 2 4 . 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (:S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarthi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Bağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. —'4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü. Akkan'un, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 



52. — Reşjatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtımda 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Malîye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
(raporları" (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hollanda Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kamun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân' komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu Öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı-. 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

26 — 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevlerî 
35 blo'k B - 16'da oturan Rahımi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı vo Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtıma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo~ 
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, izmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Beliğ Beler ve izmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973.) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve G-örevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
O Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili ismet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, içel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, içiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 



66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarımdan 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kamına ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtana tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuru
luş Kaidroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

»< • » 

(1/817.) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 neu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (ıS. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
mımın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaüdıri'ljmıasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Milî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurallı 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

(Millet Meclisi 114 ntei* Birleşim) 




