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1. — Aydın Milletvekili Nakit Mente
şe ve 13 arkadaşının, Silyasî Partiler Kanu
nu ile seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler
eklenmesi
hakkında
ki 'kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Aııa :
yasa ve Plân komisyonlarından 3'er üye-
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don kurulu 118 No. lu Geçici Komisyon
rapora (2/904) (S. Sayısı : 920)
400,515:518
2. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohum
luk Yerilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesihin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve
Plân komisyonlarından 4'cr üyeden kuru
lu 117 No. lu Geçici Komisyon rapora
(1/849) (S. Sayısı : 922)
400:408
3. — 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı
Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan
mahallî idare selin 1 erinin yenliden dü
zeni enm esi hakkında kanun tasarısı ve
İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonları
raporları f ( 1/838) (S. Sayısı : 928)
408:428
4. — 1312 sayılı Tüııküye Elektrik Ku
rumu Kanununun 36 ncı maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri, Ma!:'ye ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından 3'er
üyeden kurulu 1.12 No. lu Geçici Kondis
yon raporu (1/825) ('S. Sayısı : 9'04)
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6. — Türk Uçak .Sanayii Anonim Or
taklığı kanunu tasarısı ve Tiaret, Sana
yi ve Teknoloji Adalet, Millî Savunma ve
Plân komisyonlarından 3'er üyeden kuru
lu 110 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/803) (S. (Sayısı : 879)
440:450,519:522
7. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker ve 2 arkadaşının., Atatürk Orman
Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 met
rekarelik kısmının Ankara Belediyesine
satılması hakkında kanun teklifi ve
Tarım, İçişleri ve Plân koalisyonları ra
porları (2/737) S. .Sayısı (895)
450:460
<8. —- Bâzı orman suçlarımın affına ve
mumlardan mütevellit idare şamsî halkla
rının düşürülmesine dair Kanun ile Cuımhur'başkammın geri gönderme tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (2/641) (S.
Sayısı : 919)
460:475
9. — Nevşehir Milletvekili Hüsamet
tin Başer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assulbay Üstçavuş Ali Mutlumun Özel affı
hakkında kanun teklifine dair Cumihuıiyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan
deği• siklik hakkımda Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/54'5;
Cuimhuriyet Senatosu : 2/47) (Millet.Mec
lisi S. Sayısı : 718, 718'e- 1 ııci ek ve 718'e
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı' :
266)
475:476
10. — Faruik'oğlu ;19i50 doğmulu Mete
Yatmaz'in Affı hakkında kanun tasarısı
ma dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve Cumhuriyet .Senatosunca ya
pılan. değişiklik hakkında Millet Meclisi1
Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/704; Cumhuriyet Senatosu
:
1/197) ('Millet Meclîsi S. Sayısı : 839 ve
83'9'a 1 nci ek; Cmmthuriyet Senatosu S. ,
Sayısı : 265)
476
11. — Cumhuriyelt Senatosu İstanbul
Üyesi Bifat Öztürfkçine ve Cumhuriyet Se-
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natosıı Malatya Üyesi Haimdli Özer'im, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinim değiştirilmesi,
•bâzı maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçi
ci maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve
106 nci maddelerinin değiştirilmesi ihakkımda kanun teklifi erin e dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumihu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi 41 sayılı Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 2/5S1,
2/680; Cumhuriyet Senatosu : 2/50) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 856 ve 855'e 1 nci
eki; Cumhuriyet (Senatosu (S. Sayısı : 259) 476:
478
12. — 1973 yıılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyionu raporu (Millet Mec
lisi : 1/860; C. Senatosu 1/219) (.M, Mec
lisi S. Sayısı : 931; C. Senatosu S. Sayı
sı :286
478:479,523:5216
13. —• 11973 yılı Bütiçe Kamumuna bağlı
(A) işaretli cetevelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/859;
C. Senatosu : 1/218) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 932; C. Senatosu S. Sayısı : 287) 479:480,527:
530
14. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile 'hu
kanuna bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısında ya
pılan değişikliğe dair C. /Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/858; C.
Senatosu : 1/2,17) (M. Meclisi S. SayıSı :
933; C. Senatosu S. Sayısı : 285)480:483,531:534
15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünal di mm, Adama Ümiversıiltesinim kuruluşu hakkımda 'kanun teklifi
ile Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve
13 arkadaşının, Çukurova Üniversitesi
kuruluş kanunu teklifleri ve Millî Eğitim
ve Plân. komisyonları raporları (2/553,
2/891) (S. Sayısı : 905)
483:495,535:538
i'1'6. — Eskişemir Milletvekili Orhan
Oğuz, Seyfi Öztürk ve iki arkadaşımın,,
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Anadolu Üniversitesi kanunu teklifi ve
Millî Eğitim ve Plân 'komisyonları Rapor
ları (2/894) (iS. Sayısı : 907)
495:498,539:542
17. — Sivas Milletv.ek.ilii Vahit Bozatlı
ve Kadri Eroğan ile Enver Akova ve 2
arkadaşının, Sivas Cumhuriyet Üniversi
tesi kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve
Plân 'komisyonları
raporları
(2/8126,
2/827) (vS. Sayısı : 9,11)
458:506,543:546
18. — Diyarbakır Milletvekili Sâbaibattiıı Savcı ve 39 arkadaşının, Diyarbakır
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Üniversitesi kuruluş kanunu teklifi ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları/ ra
porları ,(2/897) ı(ıS. Sayısı 929) 506:509,547 :<550
19. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145
arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli .San
dığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/682) (S.
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek)
509 :513
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Adana Milletvekili Cavit Oral, pamuk taban
fiyatları;
Ordu Milletvekili Kemal Şensoy, Ordu İli
nin çeşitli 'bölgelerinde meydana gelen sel fe
lâketi ile fındık fiyatları ve,
Afyon Kar'ahisar Milletvekili Ali İhsan Ulubalhşi de haşhaş ekimi konularında gündem dışı
birer demeçte bulundular.
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Yedek
Subaylığa zamanında alınmamak suretiyle za
rara uğrayan gençlerin durumlarının düzeltil
mesi hakkında kanun teklifi» (2/901)'hin ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan 4'er üye
alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Kbınıüsyonda görüşülmesine dair önergesi ile,
Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, «506
sayılı Sosyal '.Sigortalar Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi» (2/912)'nin
havale edilmiş olduğu komisyonlardan 7'şer
üye alınmak suretiyle kurulacak 'bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (öner
genin üye sayısını tespit eden kısmı» hariç tu
tulmak üzere) kaibul olundu.
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, «Köy
muhtarlarına maaş hağlanmiası hakkında ka
nun teklifi» (2/406) niin İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince gündeme alınmasına dair öner
gesi reddolundu.
Açık oya sunulan;
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutaly ile
Hatay Miillettvekili Hüsnü Özkan'ın. 3J98 sayılı

Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin
son fıkrasının kaldırılması hakkımdaki kanun
teklifi (2/745) ($. Sayısı : 883 ve 883'e 1 nci
ek) nin Millet Meclisince reddolunan metninde
C. Senatosunca yapılan değişikliğin benimsen
diği hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu
raporunun, oyların ayrımı sonunda kabul edil
diği ve teklifin kanunlaştığı,
İzmir Milletvekili Burhanettin A'suffcay'm
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayıb 'Sıkıyönetim
Kanununun 26 ncı maddesine 1 .fikra eklenme
sine dair kanun teklifi (2/855) (,S. Sayısı : 906)
ile,
27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanu
nunun 'bâzı maddelerinin değiştirilm>esiine ve
•bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına
dair kanun tasarısı (1/798) (ıS. Sayısı : 888)
nin ise kaibul edildikleri açıklandı.
•6813(1 sayılı Onman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna bir ek
madde eklenmesine dair .kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine,
5237, 5422, 6969, 7336 ve 766 sayılı kanunlarla
konu getirilen kaynak olacağı orman köylerini
kalkındırma fonu teşkili ile orman köyleri kal397 —
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kımdmma kooperatifleri kurulması hakkında
kanun tekli'finıin Cumhuriyet Senatosunca değiştiirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen
nııet-ni halkkında Karma Komisyonu rapora ile
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kaırma
Komisyonu metinleri (1/583, 2/572, 2/315) (S.
Sayısı : 584, 584 ve 695'e 4 ncü ök) nin Gelen
Kâğıtlardan gündeme alınarak, 48 saat geç
meden ve öncelikle görüşülmesi hususları oylan
dı. Karma Komisyon ve C. Senatosuna ait
•mdtMer reddolunaraık, M. Meclisinin madde
(metinleri açık oya sunuldu; oyların aynını so
nunda kafoul edildikleri ve tasanaııın kanunlaş
tığı açıklandı.
Karayolları Genel Mdüürlüğü 1'973 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun .t'asarıisrnda yapılan
değişiikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1/856)
(8. Sayısı : »26) ile,
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (1/855) (S. Sayısı : 927) Gelen
Kâğıtlardan;
1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H)
cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesine
bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/841) (S. Sayısı : 923) ve,
M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı Büt
çe Kanununa bağlı 101 nci programda değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/848)
(S. Sayısı : 924) ile,
M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı Büt
çe Kanununun Millet Meclisi kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/883)
(S. Sayısı : 925) nin Gelen Kâğıtlara ek'ten
gündeme alınarak 48i saat geçmeden ve öncelik-
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le görüşülmeleri onaylandı; maddeleri kabul
olunarak tümleri açık oya sunuldu. Oyların ay
rımı sonuçlarına göre kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı.
Aydın Milletvekili. Nahit Menteşe ve 13 ar
kadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/904) (S.
Sayısı : 920) nin de Gelen Kâğıtlardan günde
me alınarak, 48 saat geçmeden ve öncelik .ve
ivedilikle görüşülmesi onaylanarak teklif üze
rinde bir süre görüşüldü.
Birleşime saat 20,57'de 3 dakika ara verildi.
Başkan
Sabit Osman Ava

Kâtip
Kayseri
M. Şevket Doğarı

Kâtip
Gaziantep
Muhittin Sayın
îkinci

Oturum

Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve
bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun teklifi üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, tümünün açık oya sunulacağı bildi
rildi
2 1 . 6 .1973 Perşembe günü saat 15,00'te top-,
lanılmak üzere Birleşime saat 23,55'te son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Manisa
Fikret Turhangü
M. Orhan Daut
Kâtip
Kayseri
Şevket Doğan

II, - GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin
Savcı ve 39 arkadaşının, Diyarbakır Üniversi
tesi kuruluş kanunu teklifi ve Mîllî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (2/897) (S. Sayı
sı : 929) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1973) (GÜN
DEME)

2. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve
5 arkadaşının, 775 sayılı Gecekondu Kanunun
dan sonra yapılan izinsiz inşaatların yıktırılmaması ve kamu hizmetlerinden yararlanma
ları hakkında kanun teklifi ve İçişleri, İmar ve
İskân, Adalet ve Plân komisyonlarından 3'er
üyeden kurulu 116 No.- lu Geçici Komisyon ra-

— 393
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poru (M. Meclisi : 1/860; C. Senatosu : 1/219)
(M. Meclisi S. Sayısı : 931; C. Senatosu S. Sayı
sı : 286) (Dağıtma tarihi : 21 . 6,. 1973) (GÜN
DEME)

porıı (2/898) (S. Sayısı : 930) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1973) (GÜNDEME)
3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/859; C. Senatosu : 1/218)
(M. Meclisi S. Sayısı : 932; C. Senatosu S. Sayı
sı : 281) (Dağıtma tarihi : 2:1 . 6 . 1973) (GÜN
DEME)
4. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-

5. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısında yapılan değişikliğe da
ir C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe _
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/858;
C. Senatosu : 1/211) (M. Meclisi S. Sayısı : 933;
C. Senatosu S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi :
2 1 . 6 .1973) (GÜNDEME)

trm<i

BİRİNCİ OTURUM
Acıkma Sasati : 15,00
BAŞKAN : Sabit Osman Avcı
KÂTİPLER : Şevket Doğan

(Kayseri), Muhittin iSaytn (Gaziantep)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 131 nci birleşimini açıyorum.
m . - YOKLAMA
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır,
görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama
yapılacaktır. Sayın üyelerin anahtarları çevir
dikten sonra beyaz düğmelere basmalarını rica
ederim.

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
i. — Açık bulunan Anayasa

Mahkemesi 2

asıl üyeliği için yapılacak seçime dair
ve Adalet komisyonlarından

Anayasa

kurulan Karma Ko

misyon tezkeresi ve aday listesi (3/1094) (S. 8aym

: 921)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa
Gündemin sunuşlar kısmında yer alan seçi
min gelecek birleşime ertelenmesini arz ve tek
lif ederim.
Aydın
Nahit Menteşe
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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V. - GÖRÜŞÜ LEN İŞLER
İ. — Aydın Milletvekili NaiJıit Menteşe ve
13 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından 3'er üye
den kurulu 118 No. lu Geçici Komisyon raporu
(2/904) (S. Sayısı: 920)
BAŞKAN — Bir açık oy vardır; teklif üze
rindeki görüşmeler tamamlanmış, vaktin ge
cikmiş olması dolayısıyle açık oylama işlemi bu
güne bırakılmıştı. Teklifin tümünü açık oyları
nıza arz ediyorum. Muvafıksa kupalar sıralar
arasında dolaştırılsın efendim. («Muvafık» ses
leri.) Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve
sonradan kürsü önüne bırakılacaktır.
2. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç
Tohumluk
Verilmesi hakkındaki
5254 sayılı Kanunun
3
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarından
4'er üyeden kurulu 117 No. lu Geçici Komisyon
raporu (1/849) (S. Sayısı : 922) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü gündemde bulunan 922 S. Sayılı,
Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk verilmesi
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun. 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair 922 esas sayılı Kanun
tasarısının önem ve müstaceliyetine binaen 48
saat beklemeden ivedilikle ve gündemdeki diğer
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Ahmet Nusret Tuna
Tarım Bakanı
BAŞKAN — Gündemde bulunan bu tasarı
nın 48 saat geçmeden görüşülmesi hususu tek
lif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilik teklifi var, önceliği oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 922 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.

İvediliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Rapor basılmış ve dağıtılmış bulunduğundan
raporun okunmaması hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istemiş
tim Sayın Başkan, görmediniz.
BAŞKAN — Affedersiniz, maddede vereyim
Sayın Şener.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştiril meşine dair kanun tasarısı
Madde 1. — 8 . 7 .1948 tarihli ve 5254 sa
yılı Muhtaç çiftçilere Ödünç tohumluk verilme
si hakkındaki Kanunun 1 . 3 . 1 9 5 0 tarihli* ve
5580 sayılı, 2 . 7 . 1 9 5 1 tarihli ve 5807 sayılı,
20 . 7 .1953 tarihli ve 6182 sayılı ve 30. 6'. 1955
tarihli ve 6572 sayılı kanunlarla değiştirilen 3
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Değişik madde 3. — 1 nci maddede yazılı
maksadı -sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası, Tarım Bakanlığı emrine yıllık
miktarı 150 milyon lirayı geçmemek kaydıyle
% 9 faizli (450) milyon liralık devvar tohum
luk kredisi açar, bu krediden bir yılda kullanı
lanı (150) milyon liradan aşağı olduğu takdir
de artanı ertesi yıl için tahsis edilecek olan
(150) milyon eklenerek kullanılabilmek, fakat
daha ertesi yıla intikal ettirilmemek kayıt ve
şartıyle yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerin
deki tohumluk kredi bakiyesi tutarı (450) mil
yon lirayı aşamaz.
Açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılamadığı
takdirde evvelki yıl borçlarından yapılan tah
silata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senet
lere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerinde
ki kredi miktarı (450) milyon lirayı buluncaya
kadar tohumluk tevziatı yapılabilir.
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BAŞKAN •— Sayın Ahmet Şener, buyurun
efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
5254 sayılı Kanuna göre, muhtaç çiftçilere
dağıtılacak tohumluklar dolayısıyle getirilmiş
olan bu tasarının, bugün bilhassa âfetlerden za
rar görmüş olan köylülerin sıkıntılarını gider
mek için çok önemli bir vazife göreceği kanı
sındayım. Şahsen bu kanun lehindeyim. Ancak,
150 milyon liradan 450 milyon liraya çıkarma
nın da buna yetmeyeceği kanısındayım. Bunu
Komisyonda da söyledim.
Sayın Başkan, 75 bin ton tohumluk buğda
yın organize edilmesi gerektiğini Bakanlık uz
manları Komisyonda belirtti. Aslında, Ziraat
Bankasının uzmanlarını dinlediğimiz zaman, uz
manlar, bu konuda 343 milyon liralık donmuş
ve Maliyeye intikal etmiş kredilerin olduğunu
belirtmişlerdir. Bunlar tohumluk kredilerdir.
109 milyon lira ise, bu kredilerde tahsile vabes
tedir, bunlar köylünün Ziraat Bankasına olan
tohumluk kredi borçlarıdır.
Muhterem arkadaşlarım; bunları topladığı
mız zaman 452 milyon lira etmektedir; ama Ta
rım Bakanlığı ile Ziraat Bankası der ki, «Bu
donmuş olan 443: milyon lirayı doğrudan doğru
ya Maliye Bakanlığı vatandaştan tahsil etmeye
cek ; ancak, kendileri Ziraat Bankasına bunu
ödeyecektir. Bu donmuş bir borçtur, Maliye yal
nız 109 milyon lirayı tahsil edecektir; ama siz
şimdi, senede 150 milyon lirayı geçmemek üzere
kredi açıyorsunuz. Bu krediden temin edilecek
olan meblâğ; âfet, don, sel, yangından mütevel
lit olarak zarar görmüş olan vatandaşlara to
humluk kredisi olarak tevzi edilecek. Bu kredi
yi verirken, benim kanaatim odur ki, bugün
Türkiye'de hali hazırda ve senelerin vermiş ol
duğu imkânlara göre tohumluk miktarının ne
kadar olması lâzımdır dendiği zaman, bunu Ta
rım Bakanlığı ile Ziraat Bankası, geçen sene şu
kadar verdik bu senede ona kıyasla vereceğiz,
diyecektir.
Muhterem arkadaşlarım; Doğu bölgemizde
havalar bu sene kurak gitmiştir. Doğu bölge
mizde ekilen mahsulden, ektiğiniz tohum ka
dar verim alamayacağınız yerler vardır. Bu hâ
dise ortadayken, bunu organize edecek olan
Tarım Bakanlığı ve Ziraat Bankasının çok dik
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katli olması gerekmektedir. Çünkü, gelecek se
ne, bu sene, bilhassa, yazlık, ve sonbahar ekimi
için verilecek tohum miktarının benim kanaati
me göre sertifikalı olması gerekir. Eğer sertifi
kalı olmayıp 140 ilâ 160 kuruşa sertifikalı to
hum alınacak olursa, bu paranın yetmeyeceği
kanısındayım; ama Komisyonda sayın üyeler ve
uzmanlar bunun yeteceğini söylemişlerdir.
Sayın milletvekilleri; kanun yapıyoruz. Be
nim anlattığım 343 milyon lira Maliyeye inti
kal etmiş olan borçlar olduğuna ve 109 milyon
lirası da tahsil edilmediğine göre Ziraat Banka
sı bunu vatandaştan alacaktır. Bu 452 milyon
lira ediyor, siz burada 450 milyon lirayı aşma
mak üzere imkân veriyorsunuz. Benim kanım
odur ki, bu mümkün değildir. Ama, kendileri de
söylüyorlar; kuraklığın, âfetin ne zaman gele
ceğini, tohum imkânlarının sağlanıp sağlana
mayacağını tespit etmek halihazırda mümkün
değildir.
Aslında ben bu kanun tasarısının getirdiği
esprinin lehindeyim, buna müspet oy da vere
ceğim; ama bunun daha iyi organize edilmesi
zarureti vardır. İlerde gerek hükümetler ve ge
rekse çiftçi vatandaşlarımız bu konuda muta
zarrır olmasınlar. Bundan kaç. çiftçi mutazarrır
olmaktadır, ne kadarının tohumu yetiyor, ne
kadarının yetmiyor, bütün bunlar tespit edile
rek ona göre bunu tanzim etmek gerekir. Aksi
takdirde, benim kanaatime göre bu kredi yet
mez.
Sayın Başkan, bunda bir noksanlık daha
vardır, bu bir Hükümet teklifi olarak gelmiştir.
Hükümet bir kararname ile faizleri % 6'dan,
% 9'a çıkartmıştır; ama burada Sayın Komis
yon bunun farkına vardı. Yaptığımız hareket
doğrudur, fakat Sayın Maliye Bakanlığının bu
faizin % 6'dan 9'a çıktığı zaman bütçeye ne ka
dar inikas ettiğini resmen söylemesi gerekir.
Biz kanım tasarısını yukarıda değiştirdik,
söz hakkım mahfuzdur diye konuşuyorum. Ama
bu faizleri % 6'dan % 9'a çıkarmakla doğru
bir şey yaptığımız kanısındayım, fakat kanım
tasarısı olarak gelirken bunu % 6 olarak göster
mişlerdir. Eğer % 6'dan muamele görürse bun
dan Ziraat Bankası zarar görecektir.
Ziraat Bankasının bu zararını önlemek için
biz bunu, yani Hükümet teklifini % 6'dan
% 9'a çıkarttık. Bu konuda hükümet olarak
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Maliye Bakanlığının bize gerekli izahatı verme
sinde zaruret görürüm.
Saygılar sunarım Sayın Başkan.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — önergeniz var Sayın Başer,
önergenizde konuşursunuz...
Başka söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sa
yın Kemal Güneş.
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Ben istemiş
tim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Pardon efendim, Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grubu adına Sayın Hüsnü Öz
kan, buyurunuz efendim.
C. G. P. GRUBU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN
(Hatay) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ;
Sayın Şener arkadaşımla beraber bu Ko
misyonda beraberdik. Bilhassa Güney ve Gü
neydoğu bölgesinde kuraklıktan ve âfetlerden
zarar gören köylülerimize bugünkü yardımın
üç misline varan bir yardımı Hükümet teklifi
olarak Komisyona getirdikleri zaman, biz Ko
misyon üyeleri olarak hem memnun olduk, hem
de bu Komisyonda kendi katkımız bulunacağı
için köylü adına iftihar ettik.
Ama görüyorum ki, buradaki konuşmalar
da bâzı noksanlar var. Bu bakımdan huzurunu
zu bunun için işgal etmiş bulunuyorum.
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 1948
yılında 5254 sayılı Kanunun 3 neü maddesiyle
Tarım Bakanlığı lehine Ziraat Bankası, âfetler
den zarar görmüş muhtaç köylüye tohumluk
kredi verilmesi için 18 milyon lira tahsis etmiş
durumda. Günün ihtiyaçları, gelen hükümetle
rin lüzum görüşü üzerine bu miktar 150 milyon
liraya kadar çıkarılmış ve bu çıkarılış o zaman
ki faiz hadlerine göre de % 6 üzerinden tespit
edilmiş durumda; fakat bu faizin hiç bir suret
le köylüye intikali mevzu bahis de değil. Ma
liye Bakanlığı, kendisi bu faizi Ziraat Bankası
na ödemek suretiyle köylüyü hiç bir faizin altı
na sokmadan, yalnız verdiği tohumluk kredinin
senelik karşılığını almak üzere bir kredi açmak
lüzumunu hissetmiş ve bu krediyi bu kanun ta
sarısının çıkacağı şu güne kadar 150 milyon li
ra olarak tespit etmiş durumda.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu tasarı yü
ce Mecliste kabul edildiği takdirde, hiç bir su-
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retle köylüye faizi intikal etmeden bu kredi
450 milyon liraya çıkarılmakta ve her sene 150
milyon lirası kullanılmak üzere Hükümete, bil
hassa Tarım Bakanlığına, Ziraat Bankası ile be
raber olmak üzere yetki verilmektedir.
Bu şu demektir :
Muhtaç köylüye, âfetlerden zarar gören köylü
ye her sene 75 bim ton tolramluk buğday veıvlecekfcL'.
Şimdi muhterem 'arkadaşlarım, 'Sayım Şener'in
'dediklerini Ziraat Bankası yetkilileri ile Komis
yonda görüştük. Evet (bugün Ziraat Bankasının
343 millyan lira Maliyeye devredilmiş hesabı ve
109 milyon lira da çiftçiden tahsil edecek alacağı
nı'ovcuıt. Bunun mteemuu 452 milyon lir'a tutmak
tadır. Bu, Komisyonda ısrarla soruldu. Yetkili
lerden alınan cevap şudur: «Biz hesabı Maliyeye
devrettik. Bu demek değildir M, bu kredi açılmaz.
Biz bu krediiyi açarız ve her sene lâzım olan 150
milyon lir'a yi rahatlıkla Hükümettin ve dolayısıyle
Tarım Bakanlığının emrinde muhtaç köylülere
tohumduk kredi olarak verme imkânını 'Sağlarız.»
Hattâ Komisyonda şu da ifade edildi mübterem arkadaşlarım:
Bugüne kadar tespit edilen 150 milyon liralık
tavan Hükümetlerim lüzum görmesi üzerine nasıl
M 450 milyon liraya çılrarılımışsıa; ibu 450 'milyon
luk kredi de (Bugün kanun kabul edildiği zamkın
muhtaç köylülere 'açılacak kredi) 3 misline kadar
çıkarılabilir. Bu suretle Maliyeye devredilen
borç dışında ve köylüden tahsil edilmesi lâzım ge
len 109 milyon liralık alacağım dışımda, bu (ihti
yaç görülen para rahatlıkla kullanılabilir ve bu
suretle de muhtaç köylülerimize maliyet fiyatı ola
rak 160 kuruş veya daha düşük bir fiyatla tohum
luk buğday verilme imkânı sağlanmış olur, den
di.
Yüce Komisyonumuz sizlere niyaıbeten bütün
bu bilgileri aldıktan sonra kamunu oy birliği ile
kabul etmek 'suretiyle öncelik ve ivedilikle huzu
runuz© getirmiş bulunduk r.
Muhterem arkadaşlarımı, hakikaten bu sene
Türkiye'miz talihsiz bir sene yaşamış bulunmak
tadır; gerek Güneydoğu, gerekse Güney bölge
linde büyük bir kuraklık hüküm sürmüş, bunu
takip eden son yağışlarda birçok
yerlerde
mahsule büyük zararlar vermiştir.
Bu ba
kımdan huzurunuza gelen
bu
kanun çık
tığı takdirde köylü, bilhassa âfetlerden zaraır
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gören köylümüz büyük bir rahatlığa kavuşacak ve
btı suremle de 'biç olmazsa faiz ödemeden bu sene
sonunda tohumluk kredisini almak 'imkânını sağ
lamış olacaktır.
Şimdi faiz hadlerine geliyorum: Muhterem
arkadaşlarım, »bunu şöyle İfade edeyim: Faizin
muhtaç köylümüzle hiçbir 'ilgisi yoifetur. 'Bu faiz
Tarım Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında ve
Maliyenin de aracılığı ile birbirlerine transfer
edilecek ve 'Maliyeden çıkacak bir paradır.
Son banka, faMeriınin (ayarlanmasından sonra
440 sayılı Kanuna göre çalışan. Ziraat Bankası,
faiz haddini % 9'a çıkardığı için, bu bakımdan
kend'kJinlin 440 sayılı Kanuna tabi olan bir mües
sese olarak kâr ve zarar durumunu düşünerek,
'bugüne kadar % 6 olarak aldığı faizin % 9^a çı
karılmasının Komisyonumuzda gerekçeli izahını
yapmış r e Komisyon da bunu uygun bulmuştur.
Bu hiçbir suretilte köylüye intikal edecek 'bir M z
şekli değildir. Bunu bilhassa tespit etmek isteriz.
Bu faiz Hükümetin muhtaç çiftçilere bir yardımı
olarak düşünülmüştür; yalnız (anaparasını köy illi
den tahsil edeceği bir kredi fonudur. Bunun komuoyunca, bilhassa muhtaç köylülerce, kredi ala
cak köylülerce çok iyi bilinmesi gerekir. Verile
cek tohumluk kredinin faiizi Mç bir suretle köylü
ye intikal etmeyecektir. Bu faiz Maliye Bakanlı
ğı tarafından köylüye bir yardım olarak Ziraat
Bankasına ödenecektir. Köylüden, yalnız verilen
tohumluk kredisinin anaparasının tahsili cihetine
gidilecektiı*.
Sizleri bu suretle kanunun 1 ncü maddesi hak
kında aydınlatmış ıbulunuyorum. Beni dinlediği
niz için hepinize teşekkür ederim.
Saygılar sunarım. (O. G. P. sıralarından al
kışlan.)
BAŞKAN —• Sayın Kemal Güneş Adalet Par
tisi Grubu adına, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL
GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri;
Hükümetimizin, bilhassa ekstrem bir yıl
olan 1973 yılının tohumluk ihtiyacının ve Türk
köylü ve çiftçisinin gerek hububat ziraatında,
gerek pamuk ziraatında ve gerekse çeşitli bitki
tohumlarının, sertifikalı tohumlukların çiftçiye
zamanında, faizsiz ve her türlü masrafları Dev
lete aidolmak üzere verilmesi hususunda böyle
bir kanunu getirmesinde çok büyük bir isabet
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olmuştur. Buna grubum adına başta teşekkürü
bir vazife bilirim.
% 70'i köylü ve çiftçi olan ve büyük çoğun
luğu hububat ziraati ile geçinen, bühasa Orta Anadolu ve Güney - Doğu - Anadolu Bölgesi
çiftçilerimizin böyle bir ekstrem yılda sertifikalı
tohumluk ihtiyacının bugünden endişeli olarak
düşünmesi ve onu nasıl karşılayacağı hakkında
tereddüt husule geldiği bir anda; bu kanun, çık
tığı andan itibaren Türk çiftçi ve köylüsüne bü
yük bir ferahlık sağlayacaktır.
Sertifikalı tohumluğun memleketin büyük bir
ihtiyacı olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir.
Mahsûlün artımında asgari % 10 fayda sağlayan
sertifikalı tohumluk, şimdiye kadar Türk çift
çisinin ihtiyacı olan miktarın gayet dûnunda
kalmış. Maalesef bâzı kredi noksanlıkları ve
kredi işlemezliği yüzünden çiftçi ve köylülerimi
ze zamanında intikal ettirilememek* suretiyle,
Türk ekonomisi hububat ziraatinde geçmiş yıl
larda zarar görmüştür. Bu kanunun çıkışından
sonra, bilhassa kredinin 50 milyondan 150 mil
yona çıkarılması; ayrıca her yıl çiftçi üzerinde
birikecek borcun 150 milyondan 450 milyon gibi
yüksek bir meblâğa baliğ olması çiftçide büyük
ferahlık yaratacaktır. Çiftçiye faizsiz ve aynî
kredi olarak verilmesi de> bilhassa alman kredi
nin kredi müesesesi olarak iyi işlemesini sağla
yacak ve böylece almanan tohumluklar doğru
dan doğruya Türk çiftçisinin bizzat tarlasına
gidecektir.
Sertifikalı tohumluğun şimdiye kadar en
yüksek rakamı, 400 bin ton civarında bir mik
tarla çiftçiye intikal etmiş durumda idi. 150
milyondan 450 milyon liraya çıkarılan bu kredi
ile 400 bin ton tohumluğun 1/5'i kadar bir mik
tarın Tarım Bakanlığı eli ile Türk çiftçi ve köy
lüsüne aynî olarak intikalinde, bilhassa yıllar
ca çekilen sıkıntı izale edilmiş olacak ve böylece
Türk köylü ve çiftçisi artık Devlet kapılarında,
Tarım Bakanlığının kapılarında, Devlet Üretme
Çiftliklerinin kapılarında bekleme durumundan
kurtarılmış olacaklardır.
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(Bu vesile ile, böyle olumlu bir kanuna gru
bumuz adına müspet oy vereceğimizi belirtir, he
pinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın
Bakanı buyurun efendim.
-
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TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA
(C. Senatosu Kastamonu Üyesi) —: Muhterem
arkadaşlarım; bu yıl maalesef basta Güney ve
•Güneydoğu olmak üzere Anadolu'muzun bâzı
bölgelerinde kuraklık vardır.
Bu, çeşitli gündem dışı konuşmalarla Yük
sek Heyetinize intikal ettirildi ve biz de konuş
malarımızda muzdarip vatandaşlarımızın ya
nında olacağımızı, Hükümetin her türlü tedbi
ri alacağını ifade etmiştik.
Bu cümleden olmak üzere, elimizdeki 5254
sayılı Kanunda eski yıllardan kalma, muhtaç
çiftçilere dağıtılmak üzere yıllık 50 (milyon ol
mak üzere 150 milyonluk bir kredi imkânı var
dı. Bu imkânın noksan olduğunu görmek sure
tiyle üç misline çıkarmış bulunuyoruz.
Muhterem Ahmet Şener arkadaşım, bu ka
nunu tasvip etmekle beraber, «Acaba bu yeter
mi?» gibi bir tertddütte bulundular.
Şunu ifade edeyim ki, bu 450 milyon liralık
kredinin, 109 milyonu geçen yıllar borçlarına
ayrıklığı takdirde, geriye 341 milyon lira (kul
lanıma imkânı kalmaktadır. Bu yıllara kadar ol
dukça şiddetli kuraklık olduğu yıllarda kulla
nılan miktar 51 milyon lira civarındadır.
Binaenaleyh, 450 milyon liralık i mikanın ih
tiyacı karşılayacak şekilde olduğunu takdir et
tik, bize intikal eden tohumluk talebi de 72 bin
ton civarındadır. Bu miktar inşallah kullanıl
mayacaktır.
Bu münasebetle şunu da "arz edeyim; kurak
lık dolayısiyle hayvan yemi için 200 milyon lira
ve yiyecek için 200 milyon lira, ayrıca Ziraat
Bankası fonlarında ayrılmış durumdadır ve bu
durumda ihtiyacın karşılanacağını ifade etmek
isterim.
Faiz mevzuu :
Arkadaşlar, bu tasarı tek maddeli bir değiş
tirmeyi ihtiva ettiği için burada tereddüt husu
le geldi. 5254 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
de, muhhtaç vatandaşlara verilecek tohumlu
ğun faizsiz, masrafsız olduğuna dair açık hü
küm var.
Binaenaleyh, bu tohumluğun dağılması için
zaruri olan masraflar ve faizler Tarım Bakan
lığı ile Ziraat Bankası arasındaki bir muamele
ile halledilecektir. Biz, Ziraat Bankasının ihti
yar edeceği sigorta ve dağıtma masraflarını ve
;% 9 faizlerini her yıl bütçemize bu hususta
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ödenek koymak suretiyle ödemekteyiz. Vatan
daşa masrafsız ve faizsiz tohum verilecektir, bu
ise ihtiyacı karşılayacak vaziyettedir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Huzurunuza getirilen kanun yerinde ve isa
betli olmuştur. Türkiye ikliminde görülmeye
cek derecede büyük bir şanssızlık sonucu, Gü
ney ve Güneydoğu bölgesi, hemen hemen tari
hinde görülmemiş bir kuraklığa mâruz kalmış
tır.
Bunun yanında, Konya'nın birçok bölgeleri
oralardan farksız kuraklığa mahlıkûmdur. Bu
Pazar gittiğimde kurak bölgeleri gezdim, çift
çiler hasseten tarlaya götürdüler, değil attıkla
rı tohumun bitmesi, ot bitmemiş, atılan tohum
da adeta çakıl gibi sert bir hale gelmiş. Ekilen
yerleri köylü yeniden sürmek, nadas edip, se
neye inşallah hayırlı mahsul alırız, düşüncesiy
le ümidini gelecek yıla bağlamıştır. Zaten ga
rip rençberin öldüğü zaman karnını yarmışlar,
karnından 40 tane gelecek sene çıkmış; kimi
sene tohumu bitmez, kimi sene yağmur olmaz,
kimi sene gübresi olmaz, kimi sene de süremez
gibi... Bu sene de, kurak bölgeler için büyük bir
talihsizlik senesi oldu.
Muhterem Hükümetin getirdiği ve 150 mil
yonun 450 milyona çıkarılışını köylü namı he
sabına takdirle, sevinçle karşılıyorum.
Banka ve Ziraat Bankası bunu müşterek ka
rarla kullanacaktır; ama gel gör ki, kraldan
fazla kralcı olan çevredeki ilgililer bunun veri
lişinde, muamelenin tekâmülünde çok güçlük
ve zorluk çıkarmaktadırlar. Her gittiğimiz yer
de, kuraklığa mâruz kalan köylü sertifikalı to
hum almakta ve bunların tecillerini yaptırmak
ta cidden- güç duruma düşmektedirler.
Köylünün "derdini bilen Sayın Bakanım, ilgi
li memurlar ve Yüce Hükümetin, onlara imkân
veren bu yardım fonunun kullanılması kolaylı
ğını da formalite bakımından kolaylıklara kavuştururlarsa^ bu dertli olan çiftçinin hiç 'Olmaz
sa bir de bunu almak başında çektiği ızdıraplar dinmiş olacak. İnşallah bu kurakbk bir da
ha olmaz. Hakikaten Türkiye'de bu yıl kışlar
yaz gibi, yazlar da kış gibi yağışlı oldu. Kurak
lığın feci yönü de bundan doğdu.
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Bu dağıtımm İıayırlı olmaâını ve bir daha
da böyle tecillerle köylümüzün ızdıraba katlan
mamasını temenni ederken, uygulamanın da
hayırlı olmasını arzu ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, bu
yurun efendim.
CENGİZHİAN YORULMAZ
(Ankara) —
Grup adına.
BAŞKAN — Peki efendim, C. H. P. Grubu
adına.
C. H. P. GRUBU ADINA CENGİZHAN YO
RULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlar;. gerçekten bugünün Türkiye'sinin
ihtiyaçlarına cevap veren bir kanun teklifi ile
karşı karşıya olduğumuzu' "kabul etmemek müm
kün değil.
Bu, yalnız kuraklıktan zarar gören çiftçile
rimize değil,' tabiatiyle sel felâketinden, dolu
felâketinden zarar gören çiftçilerimize de teş
mil edilecek bir kanun olduğu gibi, elinde olma
yan sebeplerle işletmesini işletemeyecek kadar
mağdur duruma düşen çiftçilerimiz de bu hak
tan yararlanacaklardır.
Geçenlerde Sayın Tarım Bakanımız Güney
illerim gezenken, oradaki gördükleri manzarayı
Türkiye Radyolarından Türk ulusuna duyurdu
lar. Gerçekten Urfa ve havalisi ve Güney ille
rimizde bu sene geniş bir kuraklık hüküm sür
mekte. Bunun yanında Sayın Kabadayı'nm bil
dirdikleri gibi Konya'da da kuraklık hüküm
sürmektedir. Bunun yanında bendeniz Orta
Anadolu'nun pek çok kesimlerini gezdim, ku
raklık, sel ve dolu âfeti de gene bu zararlara
sebebiyet vermektedir. Bunlar elbetteki tabiî
âfetler cümlesindendir.
Bu nedenle biraz evvel konuşan Cumhuriyet
Halk Partili arkadaşımın belirttiği gibi biz bu
miktarı az görmenin endişesi içerisindeyiz, ye
tişmeyebilir. Ondan fazla olsun diye arkadaşı
mız bu yönü önerdi, aynı kanaati biz de taşıyo
ruz.
Yeri gelmişken burada söylemeden geçmek
mümkün değil, biz bir kanun teklifi hazırladık,
bunlar geçici tedbirler, elbette ki, kuraklıktan
zarar görenlere şöylesine yardımlar yapılacak...
Sayın Bakanımız yine Güney illerini gezer
lerken, radyolardan duyduğumuza göre, eğer
hafızalarımız bizi yanıltmıyorsa, Güney illeri
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nin bu halini gördükten sonra; «Bir milletveki
linin (Tabirler aynen böyle geçmiştir radyoda,
mazur görsünler) çiftçilerin ve köylülerin borç
larının 10 yıl takside bağlanması yönündeki
teklifini desteklemenin zorunluluğuna inan
dım.:» buyurmuşlardı. Biz bu konuşmayı, Hükü
met üyesi olarak Sayın Tarım Bakanımızın ağ
zından işitmekle bir taahhüt olarak kabul et
tik. Hüsnüniyetle söylediklerine inanıyoruz ve
bu teklif henüz Tarım Komisyonunda bekle
mektedir. Benden sonra da aynı yönde altı ay
rı teklif verilmişti. Bunlardan; D. P. den olan
arkadaşlarımın teklifi vardı, C. H. P. li arka
daşlarımın teklifi vardı, A. P. den 70 veya 80
arkadaşımın imzasını taşıyan bir teklif de mev
cuttur. Gene dün komisyona gittim, komisyon
toplanamadığı için konu ele alınamamış. Ben
deniz Hükümetten de istirham edeceğim, böy
lesine bir şeye samimi olarak inandıklarını be
lirttiklerine göre, Türk köylüsüne ve çiftçisine
bu konuda yardımcı olurlarsa, tahmin ederim
ki en büyük hizmeti yapmış olacaklardır. C. H.
P. Grubu da bu teklifin yanındadır.
Teşekkür «der, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Savcı,
buyurun efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlamm;
Muhtaç çiftçilerle ödünç tohumluk verfilm'esi
hakkında 5254 sayılı Katnunun 3 ncü maddesinin
değişikliği ile ilgili olarak HüMknieitin Parlâmen
toya stevtk etmiş bulunduğu değişiklik tasarısı üze
rinde her şeyden önce Hükümete ve ilgili Ba
kanlığa şükranlarımızı ifade etim'ek isterim.
Muhterem arkadaşlar, hakükaton. '5254 sayılı
Kanun 1948 yılında çıkmıştır. O günün şartları
na göre % 40'tan fazla mahsulü zarar görmüş ve
ya 'işletmesini elinde dlmayan bir sebeple işlete
meyecek kadar mağdur duruma düşmüş çiftçiilere, kredilii tohumluk olarak yardıımıın verilmesini
âmlir 'bu Kamun, bugüne kadar taitlbiilkatita bâzı
değişiklikler de geçirterek çiftçin'in yararına ol
muş ve'bilhassa müşkül dumımda kalan Türk-çift
çi ve köylüsünün tohumluk (ihtiyacım bir yıl vâ
de iile, borçlandırılımak 'suretiyle, mütes'eddil kefa
let yoluyle bir ferahlığa kavuşturma imkânını
sağlamıştır.
Sayın Hükümet bundan bir müddet önce, üstü
açık fabrikada çalışabilecek şu asil Türk çiftçisi406
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nin her yıl tabiî âfet ve kuraklığa veya haşerele
re maraz kalan mahsulünün verimsizliğimi müşa
hede etmekle, birtakım imkânlar ve tedbirler ara
ma yolumla giifcmiş bulunuyor.
Bugün huzurunuza tek madde hailinde 'gelmiş
bulunan bu 'tasarı hakikaten bar zaruretin, bir ih
tiyacın neticesidir. Benden 'evvel konuşan grup
sözcüsü •arkadaşlarım ve şahsı adına konuşan de
ğerli Parlamenter arkadaşlarım, ıbu değişiklik ta-.
sarısının hakikaten isabetin© değindiler ve yarar
lı olacağını belirtlmiş bulunuyorlar.
Aynı zamanda Sayın Tarım Bakanı, bu konu
da Hükümet olarak giriştikleri hassas ve loşa za
manda netice alınabilecek bir tedbiri, üzerinde
durmak suretiyle ifade etmiş oldular. Hakikaten
ıbımdan sonra temennimiz şudur 'ki; daha geniş
ve daha detaylı -kanun teklif veya tasarılarının
Türk çiftçi ve köylüsünün yararına Parlâmento
muza gelmiş olmasıdır.
Ben önümüzdeki dönem noksan hususlarımın
da tamamlanarak, esasen 1948 'yılında çıkmış bulunaın 5254 sayılı bu Kanunun daha bâzı madde
lerimin ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlana
cağı kanaatindeyim ve bunu gelecek hükümetle
rin Türk çiftçi ve köylüsünün menfaatine daha
uygun bir şekilde tasarı halinde götüreceğine de
inanıyorumı.
Bugün Parlâmentoda konuşulanların topyekûn ittifak halinde ıbu istikamette olduğunu da
müşahede etmiş bulunuyoruz. Hakikaten Güney
dilerini Sayım Tarım Bakanı ve Köy İşleri Baka
nı ile gezdiğim zaman da gördüm M, Hükümetim
bu hassasiyeti yerindedir. Tarım Bakanlığı bu
tasarıyı igetirmiekle İsabetli bir yoldadır. Biz de
Komisyon olarak, bütün gruplara mensup. arka
daşlarımızın görüş ve kanatlerinin birleştiği ıbu
noktada, Türk çiftçi ve köylüsüne biraz daha fe
rahlık getirecek olan bu tasarıyı uygun mütalâa
ederek yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz.
Bu tek maddelik değişiklik tasarısı yerindedir,
yüksek tasvibinize mazhar olacağı kanaati İle Siz
leri saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Kazova, buyurun efen
dim.
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kam, muhterem arkadaşlar;
Şimdiye kadar köylülerimize ye çiftçilerimize
Hüküm'et zaman zaman yardım etmekte idi. Ama
bugün Tarım Bakanlığının getirdiği şu kanunla
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köylünün derdine daha fazla yardımcı olup, ya
rasını mutlaka saracağıma, inanıyorum. Köylüler
namına, kanunu getiren Tarım Bakanlığına ve
Hükümete ve 'bu kabul edilirse (Mutlaka kabul
'edileceğime kadiim) Meclise sükramlanımı arz ede
rim.
Muhterem arkadaşlar, köylü çok perişan bir
duruma ginmJiştfir; ıbir taraftan kuraklık, bir ta
raftan dolu, bir taraftan sel âfeti ile çok kötü duruma girmiştir. Bu kanun, tohum mevzuunda ve
icabeden banka borçlarınım tecilinde köylünün
mutlaka yarasını saracaktır ve bu hususta köylü
ye en büyük yardımı yapacak olan bir kanun
dur. Bu kanuna Komisyonda emek veren Sayın
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
Köylüye tohum veren, banka borçlarını tecil
eden ıSayım Bakanlığın bir de gübre yardımı ya
pacağıma eminimi. Çünkü, bugün arazii a;rtık susuzlaşmaya ve çoraklaşmaya yüz tutmaktadır.
GübreSiz su hiçbir şeye yaramaz. Çünkü bu; si
lâhı var, içimde mermisi yok gibi bir şey. Su var
ama 'gübresi yok, bu takdirde hiçbir randıman
alınmaz »arkadaşlar. Gübre su ile beraber giider.
Bir kısım yerlerde, sulu arazi toprağı bemem he
men çoraklaşmaktadır, gübre alamamaktadır. Hü
kümetlimizin köylüye tohum yardımı yaparken ay
nı şekilde gübre yardımı da yapacağına eminiz ve
gübre yardımının yapılmasını da burada Hükü*
ımeti'mizdon rica eder, hepinizi sevgi ile selâmla
rını.
BAŞKAN — Madde üzerinde yeterlllk önerge
si vardır, takdim ©diyorum ©fendim.
Sayım Başkanlığa
Görüştüğümüz konu aydınlanmıştır, kifayetti
arz eder saygılar sunarım.
İstanbul
Mustafa Fevzi Güngör
BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul 'edenler... Kabul etmeyenler... Kabııl
edilmiştir.
1 nci madde üzerimde üç tane değişildik önerge
si var :
Sayın Asutay, faizin % 6'ya indirilmesini, Sa
yın Hüsamettin Başer % 7'ye indirilmesini tek
lif ediyorlar. Bn faizlerin köylülerden alınmaya
cağı yolundaki Hükümetin ve Sayın Bakamın iza
hatı muvacehesinde, önergelerinizde ısrar ©diyor
musunuz ©fendim!
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Israr
©diyorum.
BURHANETTÎN ASUTAY (tamir) — Hü
kümetin vermiş olduğu açıklamaya göre, önerge
mi geri 'allıyorum.
BAŞKAN — Sayın Asutay önergesini geri
almıştn'.
Sayın Hüsamettin Başerin önergesini okuta
rak işlem yapacağını.
Sayın Başkanlığa
Görüşülen kanun .tasarısının 3 ncü maddesin
deki % 9 faizin % 7 ye indirilmesini arz ve tek
lif ederim.
'Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Hayır.
'BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde bu
yurun Sayın Başer.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın
Başkan, değerli milletvekileri;
Hükümet tasarısını tetkik ettiğimiz zaman,
orada % 6'dan faiz alınacağı kararlaştırılmış ol
duğu halde, Karma Komisyon ne düşündüyse bu
nu-% 9'a çıkartmıştır.
Belki .burada arkadaşımız, «Bu faiz çiftçiye
intikal etmiyor» demiştir; ama Zirat Bankasının
çiftçiye vermiş olduğu kredi % 9'faMedir. Çiftçi
bu % 9 faizli ödeyemezse ertesi yıl % 12,5'a çık
maktadır. Zirat Bankası, önümüzdeki kredilerin
faizlerimi sırf iner diye % 9 olarak teklif etmiş,
arkadaşa rımız da bunu (benimsemiştir.
Biz çiftçilerin lamliileriınin. faizlerinin aşağı
düşürülmesini istiyoruz. Ancak, bunu % ö a çı
karttığımız zaman Tarım Bakanlığı güya bu kre
dileri çiftçiye intikal ettir-miyor deniyor, yı'lda 13
milyon 'tutuyor. Elbette bu 13 milyonu, ister GStemez çiftçiye tohumluğu noksan vermek suretiy
le telâfi edecektir.
Bu bakımdan, Hükümet tasarısı % 6 olup, Ko
misyon bunu % -9'a çıkartmıştır. Bu faiz .% 7
olursa hem Tarım Bakanlığı zarar göııme'miş, olur,
hem de çiftçiye daha fazla tohumluk intikali eder.
önergeyi kabul .ederseniz büyük fay dallar var
dı/, saygılar sunarını.
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BAŞKAN — Sayın Hükümet bu konuyu açık
ladı, Bankanın alacağı faiz Hazinece karşılana
cak, dedii.
Önergeye komisyon katılmıyor, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmemiştir.
Bir önerge daha vardır, takdim ediyorum..
Sayın Başkanlığa
Görüşülen kanun tasarısının 3 ncü maddesin
deki 450 milyon liranın 700 milyon liraya çıkar
tılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
'Buyurun Sayın Başer.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın
Başkan, değerli miletvekileri;
Bu kanun 1948'de çıkmış, 1955'te tadilât görmüş, 1973^te yine tadilât görüyor.
Görüyorsunuz ki, bir kanunun maddelerinin
değiştirilip para değerini yükseltmek 'imkânı ol
muyor. Türkiye'nin her tarafında bugün çiftçiler
üç senede bir mahsul alıyorlar. Bir taraftan dep
rem, bir taraftan sel, bir taraftan kuraklık, her se
ne çiftçileri zarara uğratmaktadır. Beş sene son
ra düşününüz ki, bu 450 (milyon lira kâfi gelme
yecektir; çünkü paranın daima değeri düşüyor.
Bu balkımdan, çiftçiyi eğer koruyorsak, bu 450
milyon lirayı 700 milyon liraya çıkartım akta fay
da vardır. Aksi 'takdirde Hükümetler iki de bir;
•beş senede, on senede bir huzurumuza gelecıik.
Halbuki bunu 700 milyon liraya çıkardığımız za
man Türkiye'deki muhtaç çiftçilere krediyi ve to
humluğu rahatça vermiş oluruz.
Demin de söyledim, çiftçiler imiz her üç sene
de bir ancak madısul alalbiinıektediıier. Türkiye'
nin her tarafı kuraklık içersinde veya sel âfeti
içeıiaindedir. Bu bakımdan 700 milyon liraya çı
karılırsa büyük faydalar sağlar.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Önergeyi oylaraırza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul eclilancımıisitir.
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Maddeyi 'bir iteknik düzeltme ile oyl arınıza arz
edeceğim: Burada «Değişlik madde 3» denilmiş.
«Değişik» fceliitoesli fazladır, sadece «Madde 3»
olacaktır.
Maddenin imatlalbmdan «değişik» kelimesi çı
karılmak suretiyle ımaddenıin okunmuş bulunan
seklini oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmıiş'tiir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rüklüğe glirer.
BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen 'sa
yın üye 'var mı?.. Yok. Maddeyi 'Oylarınıza sunu
yorum. Kaibull 'edenler... Etımeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — B>u kanunu Maliye, Tica-ret ve
Ta ram bakanları yürütür.
BAŞKAN — Mad'de üzerimde söz. .İsteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 'oylarınıza 'arz
ediyorum. Kabul edenler... Etm'eyenle'r... Kabul
•edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde Sayın özgünea-, leh
te, b'uyumın efendim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
Mııihtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi
hakkındaki 5254 sayılı Kanunda yapılan ufak
îbir değişiklik, bir ölçüde de olsa ferahlık getir
diği için bu kanun tasarısının lehinde söz almış
bulunuyorum.
Arkadaşlarım, özellikle tasarının gerekme
sinde de (görüldüğü üzere) «Güney ve Güney
doğu Anadolu» deyimi mevcuttur ve haklıdır.
Güney ve Güney Doğu Anadolu bu son kurak
lık aylarında büyük ölçüde, felâket diyebile'ceğimiz ölçüde bir zarara mâruz kalmıştır. Öy
lesine ki, İçel bölgesindeki bir çok tarlaya,
mera olarak dahi hayvanları
soktuklarında
hayvan, yiyecek bir besin bulamamaktadır. Bü
tün buğday tarlaları mera olarak dahi kulla
nılamaz hale gelmiş, ancak kuru ot halini al
mıştır.
Arkadaşlarım, bu se'beple kuraklığın çok
feci şekilde hüküm sürmekte olduğu bu bölge
de, özellikle İçel kesimindeki bu durumu Sa
yın Bakanlığa aksettirdiğimizde, yine bu tasa
rıya takaddüm eden zaman zarfında müspet bir
cevap aldık ve bunu bir vait kabul ediyoruz.
Ancak, va'din tahakkuk edebilmesi, şüphesiz
beklediğimiz sonuç olacaktır.
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Arkadaşlarım, büyük ölçüde kuraklığa mâ
ruz kalmış olan İçel'de, bir âfetin önlenebilme
si, hiç değilse telâfi edilebilmesi için bize va'dedilenler, kredinin yanı başında araç, gereç, toihumluk olarak da bildirilmiştir. Gönül arzu
eder ki, bu va'din, Sayın Tarım Balkanının bil
dirdiği üzere en kısa zamanda tahakkuk etme
lidir.
Yazılı soru önergemize aldığımız cevapta,
en kısa zamanda ihtiyaçların tespit edileceği
Ibelirtilmektedir. İhtiyaçların tespit
edilmekte
'olduğunu ise, bölgemizde duymaktayız, müte
şekkiriz. Ancak, ne var ki, yeni dönemin gir
mekte olduğu, çiftçinin çok muhtaç olduğu bu
sırada ihtiyaç tespitinin büyük zaman kaybına
vesile verimemesini bu kürsüden rica ediyorum.
Arkadaşlarım, Çukuruva'dan ve daha iyi ta
nıdığım için bölgemden bahsi lüzumlu giörüyoru; İçel'de kuraklıktan hüyük ölçüde zarar
•gören çiftçiye sadece faizsiz kredi açılması kâfi
değildir. Ona gübre vermek lâzımdır; ona araç,
gereç vermek lâzımdır. Arkadaşlarım, şimdi bu
Kanun, 5254 sayılı Kanundaki 5:0 milyon mikta
rını 150 milyona çıkarıyor. Bu bir ölçüde fe
rahlatıcı rakam olarak görüldüğü için zaten leh
te söz aldım. Ancak, bir arkadaşımın değin
diği gibi, para değerinin düşüşü, iştira kabili
yetinin gözönünde tutulduğu şu sırada 50 mil
yonun 150 milyon olması da büyük ölçüde derde
deva olacak değildir. Fakat ne var ki, başlanıgıç kabul ettiğimiz, iyi niyetle getirilmiş bu ta
sarı, hiç değilse muhtaç çiftçiye bir. ölçüde fe
rahlık vereceği için, tasarının lehimleyim ve
hayırlı olması temennisiyle saygılar sunarım.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza
arz ediyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının tümü Meclisimizce kabul edilmiştir.
3. — £ W art- \1972 gün ve 1569 sayılı Ka
nunla \1973 njılına ertelenmiş 'bulunan ^mahallî
idare seçimlerinin 'yeniden düzenlenmesi • hak
kında ikanun tasarısı ve İçişleri, Adalet w e Ana
yasa \komisy onları raporları ((1/838) 'OS. (Sayısı
928) (1).
BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum efendim.
(1) 928 $. )Sayılı (basmayazı
nuna eklnMr.
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'Millet Meclisi Başkanlığına
Bulgünkü gündemin birinci görüşmesi yapı
lacak işler kısmında yer alan 928 S. Sayılı,
«2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973
yılına ertelenmiş bulunan Mahalli İdare Seçim
lerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun
tasarısının» Komisyon raporunda belirtilen ge
rekçelerle müstaceliyet ve önemine binaen, 48
saat beklemeden sair işlere takdimen öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana
Govat Akçalı
BAŞKAN — Efendim, 48 saat geçmeden gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. "Kalbul edenler... Ka'bul etme
yenler... Kalbul edilmiştir.
Bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
si teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini
oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul
etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Başkanlığımıza Hükümetten bir yetki be'lıgesi gelmiştir.
Komisyon ve Hükümet namına yetkili kişi
lütfen yerlerini alsınlar.
Rapor basılıp dağıtılmış
bulunduğundan,
raporun okunmaması hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kalbul 'edilmiştir.
(Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Tümü üzerin
de ıgrup adına söz rica ediyorum.
BAŞIKAN — Buyurun Sayın Artae.
C. H. P. GRUBU ADINA TURGUT ARTAÇ
(Kars) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş
larım.
iMalha'llî idare seçimlerinin yapılması husu
sundaki teklife karşı değiliz. Aslında mahallî
idare seçimlerinin yapılmasına lüzum ve zaru
ret mevcuttur.
Ancak, mahallî idare seçimleri Türkiye'de
20 Kasım tarihinden sonra yapıldığı takdirde
'birçok mahzurlar doğar. Bu mahzurları aşağı
da arz edeceğim. Bu bakımdan Yüce Meclisin,
mahallî idare seçimlerinin yapılması tarihini
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Aralık ayından daha önceki bir tarihe almasın
da zaruret görmekteyiz. Bu zaruretin icabı ola
rak şu hususları arz edeceğim :
Evvelâ, Türkiye'nin hemen hemen beşte
üçü aralık ayı içerisinde mevsim icabı tamamen
karla kaplıdır, şehirlerle köyler arasındaki ir
tibatın sağlanması müşküldür. Belediye seçim
leri için bu müşkülât yoktur, ama il genel mec
lisi üyeliği ve muhtar seçimleri için bu müşkü
lât mevcuttur ve bu müşkülâtı yenmek de
mümkün değildir. Bu bakımdan gerek seçim
kurullarının faaliyetlerinin, gerekse siyasî par
tilerin faaliyetlerinin bu noktadan gözönünde
tutulması gereklidir. Hususiyle seçim araç ve
^gereçlerinin köylere kadar
gönderilmesinde,
seçimi idare edecek kişilerin, sandık kurulunu
idare edecek kişilerin köye kadar gönderilme
sinde büyük müşkülât mevcuttur. Çünk o mev
simde Türkiye'nin üçte iki köyüne motorlu va
sıta gidemez; ya atla ya kızakla veya yaya git
mek zarureti vardır ki, o kısa zaman içerisinde
seçimleri bu şekilde idare etmenin müşkülâtını
gözönüne almak lâzımdır.
Keza, seçim kurullarının kontrol mevzuu da
vardır. Hususiyle köylerde vâki olacak ihtilâf
lar sebebiyle, sandık kurullarının sandık mevzuunun ihtilâfa elverdiği yerlere gidebilmesi bu
mevsimde gayet müşküldür. Çünkü seçim ku
rullarının kâr, kış ve tipi içerisinde köylere
ulaşması çok zordur. Bunu hepimiz biliyoruz.
Doğu - Anadolu'da, Güney - Anadolu ile Ku
zey - Anadolunun büyük bir kısmında olduğu
gibi...
Bu bakımdan, seçim kurullarının denetimi
kolaylaştırmak yolunda bu müddetin, benim bi
raz evvel arz ettiğim şekilde, Kasım ayının
20'sinden sonraya bırakılmaması gerektiğine
inanıyoruz.
(Siyasî partilerin, mahallî idare seçimleri hu
susunda elbetteki kendilerine göre propaganda
ları olacaktır. Arz ettiğim gibi belediye hudut
ları içinde, bu propagandayı yapmak gayet ko
laydır ; ama köylere ulaşbilmek mevzuunda, ki
hususiyle il genel meclisi seçimlerinde siyasî par
tilerin kendilerine göre programlarını, arzula
rını halka kadar götürme zarureti mevcuttur. Bu
sebeple aynı mevsimde yapılacak bir seçimde bu
ulaşımı, bu olanağı sağlamak mümkün değil.
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Bunun yanında, seçim kurullarının muraka
besinden uzak bir sandığın, sandık emniyetinin
sağlanması da nıüşkülleşir. Eğer ulaşım sağla
namaz ve seçim kurulları gerekli denetimi yapamazlarsa, sandık emniyetinin köylerde ihlâli
mümkündür ve yapılacak seçimlerin sonucunda
da, bu ihlâl edilmiş sandık emniyeti üzerine bir
çok şeyler söylenebilir.
Yine seçimler bittikten sonra, sandık muhte
vasının seçim kurullarına ulaştırılması hususun
da gerekli tedbirlerin alınması da müşküldür.
Tasavvur buyurun; öyle köylerimiz var ki, se
çim kurullarına 50, 60 veya 100 kilometre uzak
tadır ve dağ köyüdür. Bu dağ köyünden san
dığı seçim kurullarına kadar getirebilmek kış
ortasında müşküldür. Hususiyle zaman kaybı
bakımından da çok müşküldür.
Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz mahallî idare seçimlerinin yapılmasında
kanun teklifini yapanlarla beraberiz, mutabı
kız; ama tarihin tespitinde Türkiye'nin coğrafî
şartları gözönünde tutularak mevcut durumun
ıslâhı ve seçimlerin daha erken bir tarihe alın
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. Çünkü
20 Kasımdan sonra Türkiye'nin, arz ettiğim gibi
birçok mıntakalarmda ulaşım imkânsızlığı yü
zünden araç ve gereçlerin gönderilmesi imkân
sız hale gelecektir.
Bu bakımdan Yüce Meclisin bu hususu de
ğerlendirmesini istirham ediyoruz.
ISaygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Adalet Partisi
Grubu adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci.
A. P. GRUBU ADİNA CENGİZ EKİNCİ
(Ordu) •— /Sayın Bakkam, ttiıuhtcrcaı aılkadaşl'a']"tm;
Cumıhüülyet Haılik Paresi Grubu 'adının ko
nuşan Sayın Artaç arkadaşımız tasıarmın 'esa
sına eıspîiJs'iınie. j-cat:[luııaiktadır; mcaık sürede
bâzı 'mahzurlar li'leıli sürmüştür, ya.nii 9;ı;j';n--f.n
yapilacağı tarih busuısuaıda ım-eıvıFıındiJiıı gelem
ımışkül'ler »ebelbiy'le bâzı mahzurlar itari dür
müştür.
DcğerM ark^daşlannı, bilz ıktş rm<ev&minde
sieçim yapmış bir monıfıjketaz. Zammediyorum
1963 anallıaillî JJu.i'e seçûm'jîiıjrili 13 Aralıktın yapımıştık.
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CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Kaisrmdi!.
CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Mahallî
lidare 'seçim'leriinds her saçlım kendi ünitesi1
içinde yapılmaktadır. Yaınd ulaşım imkânları
konusunda aand:lk kurulu başkanilarnmm jköye
gf'ıtımıesi bahis konusudur ki, Artaç 'arkadaşım
dan ayrıllıyorum, Araılıfk .ayında Türkiye'ııfaı
üçtie ikisi ulaşılmaz değildir. Geınıelikle memleket'iımizde, ikimiz de Karislıyız biliyoruz,
Aralık ayımda birçok yerfere gidıebiliyo,ruz.
B'LT sadece Ocakta, ve Şubatta Ibiiraz müşkü
lât çc/kiyoruz. Artaç arkadaşım bunu gayet
iyi bli'lir. Meiselâ mı çieıtiiınl !bir bölgenin ço
cuğu olarak dfckrJiz de bu reaıl'iUeyil, mevs-üım.
ımiüşkülle'i'îinli, şartlarını yaşamışız. Ocakta, Şu
batta 'gençciktlcn ullaşıım imkânsızdır; fakat
Aralığın 9'unda "(Tas/an <böyü)e sunuluyor
Yüce M'Oöl'ise) me'vdjm şartllanndanı gelen müş
küller, Artaç arkadaşımızı düşündürdüğü [ka
dar büyük değtildir.
Tasarı Meclisim taahhüdü lallıtnidadır. 1972
Haziranında yapılması :lk"J?z,a 'edem seçimler
be'Tirlü sebebiyle (Gercii Hükümet bunu bllrtakıım olağanüstü şartlar, fiilî durum fa'laar
gicıiJkçeısiyle getirmiştıl; ama) sırf sacdım tak
vimimi tanzim letmek ıhılın Yüce Me<!i!s tıaım'Fı.Kİaıı ağırlık gerekçesi ibu oliaıak 1973 ta
rihline bırakılmıştı.
Her STiıi'ö seçiMt1.!: saındı'k başına gönder
in |ic sık atışından kurtarimak bilr zaruret ha
lini altmıştı. O itiibarıla 1972 yılıriia \lz bu
ıseçiımi yapamıyorduk ve 1973 yılım ıe:rt:.F(edik. Bu eıtic-lcımeyi -sağlayan 1569 tsay.Fı Ka
nun Meellüsin 'toalhhüdü altındadır. Yapımlamız
deıülbeden bir liştir. Bunu şimdi yapamazsak geleodk MecTU: büyi'.Ü sıkıntıyla atarız ve YaLLV
ima M'e'elOJ'.. kamUoyuına karşı taahhüdünü ye
rime getitompmiş olur. Çünkü önümüzdeki
dememde gıe'ledek yemıi Meclis taşkiilâirıamima-sı-'
ııı, hazırlığını falan bıitiıOp seçilme başlayın
caya kadar 30 Aralıkla öe'çâmiıı yapiMiıasıma
ım|k.ân bullunuımiaz. Bunum birtakım hazırlıkiları vardır, süıUİeni vardır, yoklamaları var
dır, cıiılar birtakım tcIkVum'e, sürelie.ne bağ
lanmıştır. Bu İiVfbaılıa, taaırı, gerek Yasama
Moclfeimiin tcaıhüdü altında. 'Oİ'mıası iti!bariy^ev
(gerek 1972 sc1ç;";m!İıeı& lj 1973 tarih'r.ıde yap:ı!acak 'şekilde er'ibleyen 15G9 sayılı Kanunun
»a nalı ati açısından kıabulıe. myam bir-'- taşandır,.
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Adalet Partisi Grdbu adına bunda isabet
görüyoruz.
•Saygılarımı arz 'ederim. (A. P. 'sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — CumJhuıILyetçi Güven
Grulbıı laıdnnıa iSayun Hüsnü Özkanı.

Partisi

C. G. P. GRUBU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN
(Hatay) — Sayın Başkan, ımuhterem arkadaşlamım;
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünde Yüce
Meö-iis, üç s-eiçimfi! birden yürütte'eıek, demokratijk nizama bağlılığını bir kene daha ispat
edecektir. Bunlar; kısmî Senato setçimle ili,
Yüce Medlulsün yed'ılenmesi ve mahallî idareı
seçümleri olacaktır. Mahallî idare steelmlerdmin 1973 senesi İçinde blitirülmeısi, 50 neft Yıl• dönümü dolayıaryle §.ar!t ve 'dizenidir.
Mahallî seçim, 14 Ekim seçimimden tahmimem elli gün sonra olacaktır. Yanli şu demek
ftir : MecıMn yentilleın.mesl .hususumda partiler
keısiif bir propagandadan çıkmış, köy, bucak,
kasaba ve şehirler bütünı partilerin programlarına göre taranmış, propagandası yapılmış;
hava, her partlimiim bıraktığı tesire göre olumlu
(Kendilerine göre) ve ayaktadır. Mahallî seçi
min kış n-edemfınıe: gtetirilmesi <il gcnıel nrecCM
seçimimin dışında bir el|ki yapamayacaktır.
Çünlkü, ^köy, köy ımuh'fear ve ihtiyar heyeti seçiimıini köyün kenclli bünyeisÖnde vıe ' hudutları
(içinde yapacaktır. Belediye, belediye meclis
seçûmrilnü kendi kasaba, şehlir hudutları içinde
yapacak Ve mevsiimı'm etklsılnlln tlsısirinde kal
mayacaktır. Yallnıız bunum. olsa olsa il genel
ımıeclisi seçl'lmleri dolayısıyla parti'ıerin köyler
de yapacağı propagandalara tesir etme ihıtiimaJl'i olacaktır İki, bunu da, biraz önce arz et
tiğim gl'lblJS, 14 Eklimi seçi'mi'ndetti çıkmış, TürIküye köy köy tarammış, partiler pro'gramlarımıa' göre bütün) propagandalarını yapmış,
köylerde, .kasabalarda ve şehirlerde nletieeyi
bdklemekteın lübaret bir duruma gelmiş olacak
lardır. '
Yeni 14 Ekim seçiminden sonra gelecek
Hükümet, bu hava İçlimde mıaJhallî ıseçlmıe glireOG|k ve 'mahallî seçlitaı de neıtliıcelendikten sonra
1973 senesi ve' Cumhuriyetin 50 nci Yıldönüımüınlde Türkiye Büyük Miiliöt Meclisi deımokratiik nfeam içimde 'hernı kısmî iSeınato Seçimi
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m, hem Yüce MeelKiısin yenilenmesini ve hem
d'e imaJhallî seçimi Ibitirmiiş olacaktır.
Bu bakımdan, ister Kasım sonu olsun, is
ter Aralık başı olsun, Türkiye'de mevsim,
çok müstesna yerler dışında her türlü ulaşıma
Üımlkân verecektir. Belki dağ köylerinde bu
imlkâını kısmeın buluiüamaıyacaktır; ama yine
partiler 50 gün önlcig yapmış oldukları bütün
tesirleri oralara kadar götürdüğü için netice
üzerinde bu, :bir tesir yapmayacak, partiler
güçlerine göre, tesirlilerime göre, imkânlarına
göre netilceCleri alacaklardır.
Bu balkımdan; bu durum gerek mevsim
balkıımından, gerekse 50 ndi Yıldönümü dolayıısıyle 1973 semesiimde her üç seçimlin birden
yürütülmesi yönünden uygundur.
Yüoe Mecilliıse saygılar sunarım. Teşekkür
ederim 'Sayın Başkan.
BAŞKAN — Başkaca konuşaca|k sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçiılmıeıs'i hususumu oylarınıza
arz ediyorum. Kaibul 'edenler... Kaibul etmeyemler... Kaibul edilmiştir.
1 ndi maddeyi takdim ediyoruım,
2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973
yılıma
ertelenmiş bulunan
Mahallî İdare
seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında
kanun tasarısı
Madde 1. — 2 . 3 . 1972 tarih ve 1569 sa
yılı Kamunla 1973 yılına ertelenmiş bulunan
ıbeiecliiye meclisi üyeleri vıe belediye başkan
ları, il genel meclisi üyeleri, Iköy muhtar ve'
ihtiyar meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve'
lilhtiyar heyetleri seçimılerli 2 Aralık 1973 Pa
zar gümü yapılır.
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?...
Buyurun Sayın Turhan Özgüner.
TURHAN ÖZGÜN/ER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
14 Ekimde bir genel seçimden çıktıktan
sonra mahallî seçimlerin yapılma tarihi pek
isabetli saptanmıyor. Bir ölçüde genel seçim
lere büyük ehemmiyet verildiği, buna rağmen
ondan sonraki seçimler sanki ikinci derecede
bir seçimmiş, pek de önemi yokmuş gtiibi o ha
va ile gelinmiş anlamını veren, hiç de isabetli
olmayan bir tarihle huzura ge/tirilmiş. Nedir
arkadaşlarım? En iyi tarih Türkiye için, Ku-
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zöyde başka türlüdür, Akdeniz sahilinde baş
ka türlüdür; ama umumiyetle Türkiye için
iyice kabul edilen bir seçim tarihi, çiftçinin de
durumu nazarı itibara alınarak Ekim ayı ola
rak saptanmış. Bu doğru. Peki, bundan s'on'ra
yapılacak seçimler buna yakıın tarihte olma
lı değil mi? Beralbar olamaz şüphesiz. Bir kiş
imi Senato seçimi ve genel seçim olarak mil
letvekili seçiminin yanında, belediye başkan
ları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi
üyeleri, köy ve mahalle muin tarlan ve ihtiyar
heyetti üyeleri... Zoır tabiî bu, beş seçimi de bu
nun yanına katmak Ibıir kargaşalığa sebeibolur, yani bunun tatbikatını bir ölçüde yaptık,
zor oluyor; içinden çıkılmaz ter kal.
Nie yapmak lâzım? 14 Ekimde genel seçimi
yaptıktan sonra ona çök yakın bir tarihte, .ik
lim ışartlarında'n bu ikinci seçimi de istifade
'ettirebilmek için pek uzaklaşmamak lâzımı.
Bu durumda çok uzaklaışılmış ve hakikaten,
Türkiye'nin hiç'bir bölgesinde isalbetli bir za
man kabul edilemeyen Aralık ayına gelmiş; 2
Aralık. Şimdi duymaktayız ki, Komisyon bu 2
Aralıkı ıdaha da ileri atarak 9 Aralık olarak
yeni bir teklifle geliyor.
Arkadaşlarım, kış mevsiminin en sert bi
çimde hükmünü sürmekte olduğu bir ayda, ha
kikaten bunların ilcinde ISaym Özkan'ın da be
lirttiği gibi, il genel meclisi seçimi, en azın
dan milletvekili ve senatör seçimi kadar köy
leri dolaşmayı, bir hayli çabayı gerektiren, ge
nişçe bir kapsamı olan seçimdir; mahallî se
çimler deyiminin üzerinde bir ağırlığı olan
seçimidir.
O halde arkadaşlarım, şimdi 14 Ekimi iyi bir
tarih olarak saptamış olan Meclisin, bundan
sonraki seçimlere de aynı önemi vermesi ve
mevsimden istifade "bakımından Ekim ayın
dan çok uzaklaşmaması lâzım. Ben o sebeple
Aralık ayından değil, kışın şiddetini göster
mediği daha erken günlerde, hiç değilse Kasım
ayının ortalarında bir tarih tespit edilmesini
teklif edeceğim. Bu şekilde eğer kanun 2 Ara
lık veya Kıomisyonun getirmek istediği 9 Ara
lık 'olarak tespit edilir ve böylece çıkarsa buna
ilgi az şeklinde kamuoyuna yansıyaibilecek;
ama aslında ilgi değil, hava şartlarının muha
lefeti sebebiyle ilginin az gösterilmesi gibi ka
muoyunda, gerek Türkiye'de, gerek dünya ka-
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ınuclyunda ters anlama gelecek bir neticeye
varmak durujmunu şimdiden yaratmayalım.
Bunun göziönünde tutulmasınıl diler saygı
lar sunarım.
jBAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, Demokra
tik Parti Grulbu adına buyurun efendim.
I). P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) —• Sayın Başkan, sayın milletveki'lleiri;
Vatandaşı çok yakından ilgilendiren iki te
şekkül; il genel meclisleri ve belediye meclis
leridir. Vatandaşın bunlarla çlok yakın teması
vardır; ihtiyaçlarını hemen oracıkta görebi
len teşekküllerdir. Bunların kurulması çok es.lai tarihlere dayani'r ve Parlâmento seçimlerin
den evvel yapılmıştır. Hattâ 1920'de Büyük
Millet Meclisi kurulurken bu meclislerin üye
leri tarafından secimler yapılmış; bir çokları
•da oradan gelmiş. Bu, derece ehemmiyetli olan
bir kuruluş.
Bunlarım seçimleri 1972 tarihli 1509 sayılı
Kanununla geriye bırakılırken, bu hususta bil
hassa şikâyetlerimizi söylemiştik ve demiştik
ki, bunu geri bırakmayınız. Bunlar vatanda
şın idaresi ile seçilmiş kimseler, vatandaşa en
çok hizmet eden kimselerdir ve seçiilmeden
'Oturanlar vardır. 1969 seçimlerinde biz seçim
^bölgemizden gelirken s e çim eni erimizin şikâyet
lerini dinledik geldik. Bırakın 197/2 tarihinde
yapılmasını, hemen bu seçimleri yaptırmak
için teşebbüse geçin demişlerdi. Ama müm
kün olmadı, o mümkün olmadığı gıifbi çıok daha
gerilere kaldı; gerilere kalırken de bu şikâ
yetlerimizi tekrarladık; fayda vermedi.
;Şi!md.i 'burada 2 Aralık 19)73 Pazar diye bir
tarih tespit edilmiş. Arkadaşlarını bu tarihin
pek o kadar müsait olmadığını' belirttiler. Ben
de bu hususa işaret edeceğilm. Bunu hiç olmaz
sa, biraz evvel Özıgüner arkadaşın da belirtti
ği gibi, Kasıma alalım da havalar daha çok
soğumadan ve karlar, buzlar yolları kapama
dan yapalım. Çünkü o mevsimde iştirak son
derece düşük olacaktır ve hakikaten vatanda
şın, kendisi ile çok yakım alâkadar olan bu mec
lislerde iradesi bulunmayacaktır çoğunun Az
kişinin iştirak ettiği bir seçimle, çıok kişinin
iştirak ettiği bir seçim neticesi başkadır. Esa
sen biz zaten milletvekili seçimi Kanunu üze
rindeki münakaşalar sırasında da 'belirttik ki,
demokrasinin temelinde bu iki Meclis vardır:

M. Meclîsi!

B : 131

Belediye ve vilâyet meclisleri. Parlâmento se
çimlerinden evvel bunu yapalım dedik, onda
da sözlümüz geçmedi.
Şimdi istirham um ve arzımı şu İki, her ne ka
dar bir Doğulu arkadaş bâzı mevsim'ler'de ora
da yolların açık olduğunu söylediyse de, bâ
zı yıllarda çok kötü kışlar cereyan eder. Onun
için 2 Aralık 1973 tarihini hiç olmazsa Kasınım
müsait bir gününe alalım.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Cengiz Ekinci, buyurun efen
dim.
ÖEiNG-ÎZ EKıÎNOÎ (Ordu) — -Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Bu seçimi 9 Aralığa götürme bir zaruret
ten geliyor. 14 Ekimde genel milletvekili seçi
mi ve kısmî Senato seçiminin yapılmakta ol
ması zaruretidir bu. Birazda bu itibarla mevsim
•şartlarını önümüze alıyoruz. Eğer Kasıma ge
tirirsek, bu mahallî seçimlerin de 'bir 'başlangıç
tarihi olacaktır. O takdirde bu başlangıç tari
hi asgarî 315 - 40 gün önce ile gelip, genel mil
letvekili seçimini yapmakta olduğumuz gün
lerin içime girecektir.
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Bâzı fikirler ve beyanlar vardır ki, doğ
rudur, gerçektir, kalbulü zaruridir; ama bunu
dinleyen ben daha iyisini düşünürüm der ve
bu fikri kabul etmez. İşte bozukluk burada.
Biz bu tarihi geri bırakan kanunun müza
keresinde dedik k i ; «Çıkmaza gireceksiniz. Mil
letvekilleri seçiminden sionra mı evvel mi ya
pılacak bir tarih tespit edelim» «Hayıır, 1973
te yapılacak» dendi. «1973 12 aydır, hangisin
de yapacaksınız» diye tekrarladık, yine bir ta
rih söylenmedi bize.
Hükümet Programımın tenkidinde de aynı
şeyi söyledik. Hükümet kurulalı şurada iki ay
oluyor. Dedik ki, 1973 rte mutlaka mahallî se
çimleri yapacağız diyorsunuz, peki hangi ta
rihte yapacaksınız? Seçimlerden evvel yapamayacaksıinız, seçimlerden sonra yapacaksı
nız. Yüksek Seçim Kurulu, seçim tarihleri...
Bunlar kanıştı mı işin içine, büsibütün halle
dilmez hale gidecektir.
Şimdi günlümüz vaılmryor 'bunu daha geri
ye, 1974'e bırakın demeye; ama Yüksek Seçim
Kurulu sıkiişacakmış... Parlâmentomun haline
bakın; geçen sene yaz tatili yapmadık, bugün
geceyarılarrna kadar çalışıyoruz. Yüksek Se
çim Kurulu da çalışsım. Kadrosunu biraz ge
nişlettirir, vazifelileri artırır; ama mutlaka
yapar.
Muhterem arkadaşlar, bunu bir ay evveli
ne almakta büyük zaruret vardır. 2 Kasamda,
diyorum size.. Çünkü vatandaş seçimlerden
bıkacaktır seçimlere iştirak azalacaktır, se
çimlere iştirak azalınca millî irade tam olarak
tahakkuk edemeyecektir. Sadece ve sadece bâ zı kimselerim yorulması, fazla mesaisi bahis
konusudur. Omun dışımda millî irade bir taraf
ta, birtakım vazifelilerin yorulması bir taraf
ta. Hamgisi size acayip geliyorsa o yolu ter
cih edimiz.
Saygılar sunuyorum.

Şimdi tasavvur buyurulmasını istirham
ediyorum; 15 Kasımda yaptık, seçim mevzua
tımıza göre mahallî seçimlerde oy verime gü
nlünden önceki 35 nci gün yoklama yapmaik
mecburiyetimieıyiz, 15 Kasımdan 35 gün öne
geldiğiniz vakit, Ekimde milleltvekili seçimle
rinin en hararetli olduğu günlerdesiniz. Yük
sek Seçim Kurulunu, milletvekili seçimlerini
yapmakta iken partileri ve bu partilerin bü
tün elemanlarını 'alacaksınız genel seçimler
den mahallî seçimlerin telâşına ve hazırlığına
iteceksiniz. Bu 9 Aralık tarihi bizim de içi
mize sindirerek Kjomisyonda kabul
ettiğimiz
bir tarih değil; ama zaruret bu. Eğer 14 Bikini
de genel milletvekili seimleri olmasaydı, o ta
rihler serbest olsaydu elbette k i Kasımda da
yapılırdı mahallî seçimleri Ekimde de yapıla
bilirdi. Arz ettiğim zaruretledir ki, 9 Aralık
meöburem kabul edilmiştir.
/Saygılar sunarım.

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayım
üye?.. Yok..
Bir değişiklik önergesi vtar, takdim ediyo
rum efendim.

BAŞKAİN — Sayın Eroğan, buyurun efen
dim.
NURİ MROĞAN (Istanlbul) -^Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;

Yüksek Başkanlı/ğa
Mahallî
İdareler Seçimlerinin
Yeniden
Düzenlenmesi hakkındaki
tasarınım. 1 nci
maddesinde yazılı «2 Aralık 1973» tarihinin,
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«9 Aralık: 1973» olarak değiştirilmesini teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
Balıkesir
Afyon Karahisar
CiHıat Bilgehan
Hasan Dinler
Ordu
Van
Cengiz Ekinci
Salih Yıldız
Istan'bul'
Mus'tafa Fevzi Oünigör
BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da
takdim ediyorum efendim.
iSayın Başkanlığa
'Tasarının 1 nci maddesindeki «2 Aralık 1973
Pazar» tarihinin, <«1'8 Kasım 1973 Pazar» sola
rak. değiştirilmesini öneriyorum.
Saygılarımla.
İçel
Turhan özgüner
BAŞKAN —• En 'aykıri/suriı evvelâ ökuftacağım efendim.
(içel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Önergenizi izah için Duyurunuz efendim.
TURHAN ÖZOÜNER (îçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
Demin m'addenıin üzerinde konuşurken Mır
ölçüde 'belirtitiım, ancak şunu ilâve için söz
aldım.
2 Araluk, 9 Aralık olaralk değiştirilir, o şe'kilde kaibul edilirse, tekrar ediyorum arkadaşlaıi'm, bu mahallî seçimlerden heklenen neti
ce, millî irade tecelli eder mi? Elbetlte netice
ne çıkarsa millî irade diyeceğiz.; ama millî
irade, 'bir ölçüde seçmenin sandık 'başına git
mesini temin, edecek biçimde elde edilmeli. Seç
menin sandılk başına giitmesini önleyici her
türlü hal mevcut iken; bunu göre göre kışıin
en kesif olduğu, en sert olduğu bir dönemde
getirip seçim yapacaksınız ondan siomra da se
çime iştirak oranı az diyeceksiniz. Tabiî az
olur. E, bunu bile bile en sert şartlar içerisin^
•de, hava muhalefeti ve iklim şartlarının en

21 . 6 . 1973

O : 1

ağır olduğu bir dönemde seçim yapmayı zor
layıcı sebep- inandırıcı değil. Nedir? Yüksek
Seçim Kurulunun durumu. Yok, arkadaşlarım.
Sayın arkadaışımm da belirttiği gibi, Yüksek
Seçiîm Kurulu öylesine bir rahaltlıik içerisin
de çalışacağına, biraz daha kendisini sıkıştıra
rak çabşsm. Neden? Zarurî 'bu. O za-rureitten
hu zaruret daha gereklidir. 14 Ekimde seçim
den çıktıktan sonra, 1 Kasımda tekrar Meclis
açıilacaktır. Ondan evvel bir yemin merasimi
vardır. Ancak ondan öteye 18 Kasım gibi bir
teklif getiriyorum.
Birinci seçim ile ikinci seçim arasında bir
ayı aşkın 'bir zaman vardı/r. Bu zaman da faz
la sıkışık görülmemeli; Yüksek Seçim Kuru
lu üyeleri için de, partilerin -hakikaten de
ğerli ve hu işle gör'evli üyeleri için de bu 34
ıgünlük süre az değildir aııkadaşlarıim. Buna
taraftar olunmasını diler, saygılar sunarım.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — İSayın Baş
kan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Eroğan, madde üzerin
deki .görüşmeler bitti, şu anda önergeler hak
kında işlem yapuyorum efendim.
Önergeye Komisyon katılmıyor. Önerge sa
hibi izah etmiştir. Önergeyi oylarımıza arz
ediyorum. Kafbül edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir.
İkinci önergede: «9 Aralık 1973» peklinde
değiştirilmesi teklif edilmektedir. Komisyon
bu önergeye katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın
Başkan.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Önergenin
laleyhinde söz işitiyorum.
BAŞKAN — Sayın Eroğan, madde üzerin
deki görüşmeler (bitti ve önergeler hakkında
işlem yapıyoruz. Dıalha önce; «(Madde üzerinde
söz isteyen var mı?» diye sordum efendim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yeni bir
tedvin oluyor.
BAŞKJAN — Efendim madde üzerinde ye
terlik
önergesi de verilmiş değildir. Yalnız
ben, son konuşan hatipten sonra; «Madde üze
rinde başka söz isteyen var unu» diye sordum
ve söz isteyen olmadığı için önergelere geç
tim. Önergeye Komisyon katılmayımca, bili
yorsunuz İçtüzüğe g'öre sadece önerge salhibi-
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nitı mücmelen izah hakkı var; başkaca ten
te velya aleyhte bir söz yok efendim.
NURİ EROGAN (İstanbul) — Özür dilerrim, duymamışım.
BAŞKAN — Estağfurullah efendim.
Komisyon önergeye katıldığını beyan edi
yor.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir da
ha okunsun efendim.
BAŞKAN — Efendim bir tereddüt hâsıl
oldu, önergeyi bir daha okutuyorum.
(Bahlkesdr Milletvekili Cihat Bilgehan, Af
yon Karahisar. Milletvekili Hasan Dinçeır, Or
du Milletvekili Cengiz Ekinci, Van Milletvekili
Salih Yıldız ve îstanlbul Milletvekili Mustafa
Fevzi Güngör'ün önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN —• Komisyon bu önergeye katı
lıyor mu efendim?.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın
Başkan,
.BAŞKAN — Koalisyon bu önergeye katıl
maktadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Bu değişik şekli ile maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Birinci maddede sözü geçen
seçimlerin başlangıç ıtanihi 30 Eylül 1973 günü
dür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Tungut Artaç, buyurun efen
dim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Acaba ek
sik mi okundu?
BAŞKAN —• Efendim, eksik okunımaidı, doğra okundu. O kısmı tekliftir. Komisyon bu ka
darla iktifa etmiş efendim.
Yalnız değişiklik önergesi var: «1 Kasım
1973i» olarak değiştiriliyor, bunu .da arz edejim.
Buyurun Sayın Artaç.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — O zaman bi
lâhare söz istiyorum.
BAŞKAN — Başıkaea söz isteyen sayın üye
olmadığı için, önergeyi takdim ediyorum efen
dim.

21 . 6 . 1973

O : 1

Yüksek Başkanlığa
Mahallî İdareler Selimlerinin Yeniden Dü
zenlenmesi hakkındaki tasarının 2 nci mad
desinde yazılı 30 Eylül 1'973 tarihinin, 1 Ka
sım 19*73 olarak değiştirilmesini teklif ede
riz.
Saygılarımızla.
Balıkesir
Afyon
Cihat Bıljgehan
Hasan Dinçer
Ordu
Van
Cengiz Elkinci
Salih Yıldız
İstanbul
Mustafa Fevzi Güngör
BAŞKAN — Komisyon?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz 'Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Kjomilsyon katıldığını beyan
ediyor efendim. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bu değişlik şelkli ile maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Bu seçimlere münhasır olmak
ü^ere; 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile
25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekilleri 1
Seçimi Kanunu, 19 . 7 . 1963 tarih ve 307 sayılı
ve 298 sayılı kanunların sürelerle ilgili hüküm
leri aşağıdaki şekilde uygulanrrr
A) ISiyaisî partiler kendi tüzülk ve yönetmelilkl'erine göıre önseçime katılacaklara ait seçmen
(kütüklerini düzenleyerek 18 10 . 1OT3 günü il
çe seçıim kurullarına bildirmeye ziorunlüdurlar.
B) Bu kütükler ilçe seçim kurulları tara
fından 19 - 22 Ekİm 1973 tarihleri arasında 4
.gün süre ile ilân olunur.
C> Bu kütüklere 23 - 24 Ekim 1973 tarih
leri arasında 2 gün süre ile itiraz edilebilir. İti
razlar 25 - 26 Ekim 1973 tarihleri arasında in
celenerek karara bağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Buyurun Sayın Artaç.
TURGUT ARTAÇ (Kara) — Muhterem ar
kadaşlar, biz bu kanun teklifiyle normal se
çim kanunlarında mevcut olan maddeleri de
ğiştirmiş bulunuyoruz. Bu şartlar altında müd-
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defler kısaltıtaııiş • oluyor. Biz, öteden beri Yük
sek Seçim Kurulunun müddetler baikmıından
birçok zıorluıkTar çektiğine şahıidolduik. Husu
siyle, bundan evvel kaıbul edilen 648 sayılı Ka
nunda bir noktada bu müddetlerin Yüksek
iSeçim Kuruluna bırakılmasını kalbul otmiş bu
lunuyorduk. Mahallî seçimlerde de !bu tip müd
det mevzularının tayinini iburada gün olaırak
tayin edersek; Yüksek Seçjim Kurulu, müd
detlerin hesabında, adayluğm kabulünde, aday
lara itirazda, kütüklerin asılmasında büyük
müşkülât içinde kalabilir. Bu bakıjmdan biraz'
•evvel sa'yın Komisyon Başkanı ile hu'susî görüş
memde de ifade buyurmuşlardı, bu müddet
lerin tayinini. Yüksek Seçim Kuruluna bırakır
sak, Yüksek Seçim Kuruluna, bu dar zaman
içerisinde daha çok serbestçe ve rahatça ha
reket etme imkânını sağlamış olacağız,
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ha atik davranimış, aday yoklaması, tâbirini
kullanmış. Anayasa Komisyonu 3 neıü madde
de önseçim tâhlırini kullanmış. Bunu acaba aday
yoklaması olarak dün kabul ettiğimiz millet
vekilleri seçim Kanununa muvazi olarak de
ğiştirmezler mi 1 ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Sayın B,aşjkan,
muhterem milletvekilleri; Komisyonumuz, esa
sen bu 3 ncü maddenin yerine verilmiiış olan
bir önergeye katılmaya karar vermiştir. Ka
tıldığımız takdirde, burada ne aday yoklama
sı ne de önseçim tâbiri geçmemektedir. Katla
dığımız bu önerıgeyi Yüce Meclis kalbul eder
se, 3 ncü maddenin yerine o madde kaim ola
caktır ve bu suretle bu deyim tamamen orta
dan kalkacaktır 1 .

Benim mâruzâtım bu noktaya
matuftur.
Komisyonun bu noktadaki tekliflerini müspet
karşılayacağız; durumun bu şekilde kabulün
de fayda vardır.
Arz ederim.
NUKl EROĞAN (îstaııjbul) — Sayın Baş
kan, Komisyondan Ibir sorum olacaJk.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz iste
di, buyursun, sualinizi de o zaman soralım.
Buyurun sayın Komisyon.

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Etmezse ne
olacak
• ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Etmezse düzel
tilir.
BAŞKAN — Sayın Ekinci, buyurun efen
dim.
GENCİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
3 ncü madde, bu tasarıda olmaması iktiza
eden bir maddedir;

' ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri;
Komisyonumuz 'Sayın Artaç'ın teikliifi isti
kâmetinde bir madde tanzim, etmiş ve hu ta
salının 6 ncı veya 7 nci maddesi olarak Yü
ce Genel Kurula teklif etmeyi1 kararlaştırımTştır. Bu madde Sayın Artaç'ın dediği istikâ
mettedir ve seçimlerdeki müddetlerin tâyin
ve tespitini tamamen daha eski 'kanunlarda
yaptığımız gibi, Yüksek Seçim Kuruluna bı
rakmaktadır. Zamanı geldiği zaman o 'madde
okunacak ve Sayın Artaç'ın dediği istikâmet
te madde Yüce Meclisçe kabul edildiği tak
dirde tasarıya girecektir.
BAŞKAN — Saym Eroğan, sorunuzu bu
yurun sorun efendim.
••.. NUKl EEOĞAN (İstanbul) — Efendim, 2
nci maıdde gerek içimleri ve gerek Adalet Ko
misyonu (tarafından Hükümet . teklifi olarak
aynen kalbul edilmiştir. Burada Hükümet da

/Diyor ki; Siyasî partiler kendi tüzük ve
yönetmeliklerine göre önseçime katılacakla/ra
ait seçmen kütüklerini düzenleyerek, şu ta
rihte ilçe seçim kurullarına verirler. Bu kü
tükler, şu tarihte şu kadar süre ile ilân edi
lir. Bu kütüklere iki gün içinde itiraz edilir,
karar verilir.
Değerli arkadaşlarım; mahallî seçimler
de, adlî denetim altında yaptığımız bir yokla
ma yoktur, bu genel 'seçimdedir. Yanii mahal
lî seçimlerde, partiler yoklamalarını kendi
Ibünyeleri içinde yaparlar. O itibarla mahallî
seçimler için Ibir '«yoklama listesi» veya, «Ön
seçim seçmen listesi!» deyin, bunu hazırlayıp
ilçe seçim kurullarına vermezler, -böyle 'bir tat
bikat yoktur. Bunun tasarıya nasıl girdiği,
son derecede calibi dikkattir. Yüksek Seıçim
Kurulunun kara/rları, vardır; ilçe seçim kurul
larının denetimindeki önseçim, sadece genel
mill'eltiveMl'leri seçimleri, Parlâmento seçimle
ri içindir. Mahallî seçimler için kendi bünye-
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lerimde yıoklama yapılır. Onun için bu mad
de, konulduğu zalman keenlemyekûn addedil
mesi lazım gelen bir ımaddedir. Zannediıyoırum
kli, değişiklik önergesi bu büyük hatayı dü
zeltecektir..
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Değişiklik önergesini tak
dim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 3 ncü maddesinin aşağıdaki x şe
kilde değiştirilmesini teklif ediyoruz.
istanbul
Van
Mustafa Pevzii Günjgör
Salih Yıldız
M'aıdde 3. — Siyasî partiler bedeliye meclisi
üyelikleri, belediye başkanlıkları ve il genel
meclisli üyelikleri 'seçimlerinde gösterecekeri adayları 'kendi tüzük ve yönetmeliklerine
göre tespit ederler..
B|AŞKAN — Komisyon?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi
oylarınıza arz edSy'orum. Kalbül edenler... Ka
bul etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir.
{Maddeyi bu değişlik şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kalbul edenler... Kalbül etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 4. —. Siyasî partilerin bu seçimler
le ilgili olarak yapacakları aday yoklamaları
4 . 11 . 1973 günü yapı/lir.
Adaylık içiin 6 . 11 . 1973 günü saalt 17'ye
kadar müracaat edilir.
iît'ira-zl'ar 307 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad
desindeki esaslara göre 6 -15 Kasım 1OT3 tarik
leri arasında yapılır ve karara bağlanır.
Adaylıklar kesinleştikten sonra 16.11.1973
tarihinde ilçe 'seçim kurullarınca ilân edilir.
BAŞKAN'— Efendilim, bu madde ile de bir
değişiklik önergesi var. Değişiklik önergesini
de okutayım. Çünkü, bazen değişiklikten ha
berdar olmayan üyeler, tekrar okunmasını is
tiyorlar; bu sureitle ve hakli olarak vakit
kaybediyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilhmeslinii arz ve teklif ederiz.
îstanlbul
Van
'Mustafa Fevzi 'Güngör
ISalih Yıldız
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Madde 4. — Gferek siyasî partilerin gerek
se bağımsızların adaylık konusunda yetkili
seçim kurullarına başvurmaları zorunlu olan
tarih, ve bu başvurmanın ne suretle yapılacağı
Yüksek Seçim Kurulunca kararlaştırılarak ilân
'olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok.
Değişiklik önergesi okunmuş bulunuyor.
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim.?.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKATsI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor.
Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul-edenler... Kabul etmeyenler...
4 ncü madde kabul edilmiştir.
Şimdi Komisyondan, 5 nci ve 6 ncı madde
ye geçmeden evvel, ilki tane 5 ve 6 ncı madde
olarak teklilf gelmiştir. Onları takdim ediyo
rum efendim.
Saiyııı Başkanlığa
Aşağıdaki hükmün, tasarıya 5 nci madde ola
rak ilâvesini arz ve teklif ederim.
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana
Cevdet Akçalı
(Madde 5. — Bir kimse, belirli Ibir tarihte
yapılan seçimlerden yalnız biri için, Ibelli'
bir seçim çevresinden adaylığını koyabilir.
Belirli bir tarikte yapılacak seçimlere si
yasî parti adayı olarak katılan kimse, ancak
bir siyasî partiden, belirli bir seçim için ve bel
li bir çevreden aday gösterilebilir.
Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kim
se bu partiden yoklamaya katıldıktan sonra,
bağıım'sız aday olarak seçimlere giremez.
BAŞKAN — Komisyonca yeni 5 nci mad
de olarak verilen bu önerge üzerinde söz iste
yen sayın üye?
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bu yeni 5
nci madde, buradaki 5 nci maddenin yerine mi
kâim olacak efendimi
BAŞKAN — Hayır efendim. Bu yenii veri
len maddeler 5, 6 diye gelecek. Ondan sonra
7 - 8 olacak, madde numaraları değişecek.
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tamam efen
dim anlaşıldı.
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok.
Önergeyi Komisyon kendisi vermiş 'bulunmakmaktadır. Komisyonun bu önergesünıi 5 nci
madde olarak oylarınıza arz ediiyormu. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul ed'ilmıiıştir.
Komisyonun 6 ncı madde olarak da yeni bir
önergesi vardır, takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
'Tasarıya aşağıdaki maddenin 6 ncı madde
olaralk eklenmeskııi arz ve teklif ederim.
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana
Cevdet Akçalı
Madde 6. — Seçim sonuçlarıma veya seçıi' len kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine
veya /resen yetkili seçim kurullarunca, her ne
sebeple olursa olsun, seçimlerin yalhut seçdim
tutanaklarınım iptaline karar verilmesi halle
rimde, iptal olunan seçim yenilenir veya hâ
sıl olacak boşalmalar, bu yerler için yapılacak
yeni seçiimle doldurulur.
BAŞKAN — Sayın Artaç, buyurunuz efen
dim. Yeni 6 ncı madde ' üzerinde görüşeceksi
niz.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Aslında, Komisyonun bu maddeyi son an
da getirmesinde bir mâna var. Bu madde,
Partillerarası Seç/iım Komisyonunda müzakereler
yapıldığı zaman çok değerli Adalet Partili ar
kadaşlarım tarafından Komisyona getirilmişti.
O zaman, Oumhuriyet Halk Partisi üyeleri'
olarak vâki itirazlarımız üzerine, değerli arka
daşlarımız bu fevkalâde itiraz . mevzuunun
- ki bunun ismi «fevkalâde itiraz» dır - mutaba
kat olmadığı için ele alınmamasını, prensip
olarak kabul etmişlerdi.
Getirilen bu kanun teklifinde, önceden böy
le bir madde serd edilmiş ve dereedi'lmiş değil
dir. Görülüyor k i ; değerli Komisyon Başkanı
son anda ve son dakikada bu maddeyi, bu şe
kilde geçirmelk suretiyle arzulanan sonuca var
mak işitenler.
Bu maddenin getirilmesinin sebebi nedir?
Bu, hakikaten bütün partiler için mevzuuba-
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histir. Vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisi ve
ya diğer bir parti ile Adalet Partisinin, seçim
ler sonucunda bâzı meseleleri olmuş, ki husu
siyle bu durumlar .İstanbul'daki! seçimlerde ve
yahut da her hangi bir ilçenin seçiminde vuku
bulmuştur, aday gösterildiği zaman, mevcut
olan sıfatlarından birini gizlemek suretiyle se
çimlere aday olarak katılan kişinin bu sıfatı
görülüp anlaşıldıktan sonra, vâki itiraz üze
rine, seçimlerin iptaline değil, evvelâ kendi
si hakkındaki mazbata iptal edilir, ondan son
ra, en çok oy alan kişilere mazbata verilir.
MUSA DOĞAN (Kars) — Eroğan gibi de
ğil mi?
TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım derler ki, «Canım efendim, bir
ikisinin mazbatası iptal edilmişse ve o da ekse
riyeti almış t ise, çoğunluk oyları onda olduğu
için, omdan sonra gelen oyların sayılmaması
ve yeniden seçime gidilmesi gereklidir.» Bu
mütalâa bir dereceye kadar doğru ve mantıkî
olabilir. Ama, bunun bir diğer tarafı daha
vardır.
Değerli arkadaşlarım, partiler aday göster'dükleri zaman, mevcut olan kanun ve nizamla
ra göre aday gösterirler. Kanunun âmir hü
kümleri vardır. Bir partinin adayı olan kişi,
evvel emirde kanuna saygılı ve o kanuna bağlı
olmalıdır. Bir parti adayını gösterdiği zaman,
evvel emirde kanunun âmir hükümlerine ve
kanunun deroettiği yasaklara uymalı ve bu ya
saklan benimsemelidir.
Değerli arkadaşlarım, bir adayın sen hüvi
yetini gizleyeceksin, sadece o adayın ismiyle
rey almak, çoğunluk reyini almak için seçime
girecekısin, ondan, sonra kalkacak
«.efendim,
seçimler yapıldı; ama çoğunluk oylarına ait
mazbata iptal edildiğine göre yeniden seçim
yapılsın» diyeceksin. Bunun biraz da hufculkî
gereği yoktur.
Sebebi şudur; çünkü ortada kanunsuzluk
vardır. Kanunî olan husus şudur: Doğru yok
lama yapan ve doğru adayını gösterebilendir.
Bu bakımdan, itiraz yolunun bu şekilde
kapanması halinde birçok mahzurlar çıkar. Bir
seçimi yapıyorsunuz, seçimde kendisini seçi
me arz eden kişinin seçilmesi gerekmez, mazba
ta verilmez; ama ondan sonra yine bir çoğun
luk; oyu vardır. Ona taallûk eden oylar, as418 —
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üında onun sıfatından dolayı artık bir mânıa ifa
de edemez. Bu iptal değil, sayılmayan oy ma
hiyetindedir. Çünkü o kişi seçilmeye lâyık ol
madığı için onun oyları da değerlendirilemez;
ama seçilmeye lâyık olan bir kişinin oylarının
değerlendirilmemesi, aslında hukukî cephesiy
le yanlış bir tutumdur.
Bu sebeple Komıisyonun, böyle bir müsta
kil maddeyi daha önce Karana Komisyonda mü
zakeresi yapılmadan, daha önce siyasî parti
lerim bu mevzu üzerinde hazırlıklı olması gere
kirken, bu fırsat verilmeden, bu şekilde alel
acele bir maddeyi geçdrmıesinde biz bir tertip
sezjdik. Sayın Başkanı bu tertipten tenzih ede
riz, ama bu daha evvel Partilerarası Komisyon
da görüşülmüş, şimdi halen Baklan olan sayın
iki arkadaşımızla da bu mesele üzerinde eğildi
ğimiz gibi, iSiayın Seyfi Öztürk ve Sayın Fersoy'un da bulunduğu bir toplantıda bu mevzu
ele alınmış ve bu mevzu mutabakata vardırma
dan bir kenara itilmişti; ama görülüyor 'ki,
muhterem Komisyon telkinle midir, başka şe
kille midir, böyle bir maddeyi behemehal ge
çirmek arzusundadır. Biz bu maddenin bu şe
kilde kabulünün hem hukuka hem de tatbikata
uygun olmadığı kanısındayız.
Maddenin reddine karar verilmesini arz ve
teklif ederim.
BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun' efen
dim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
Yeni tedvin edilmiş bir madd^ olarak geldi
ğini şimdi öğrendik ve Sayın Artaç'm açıklamasıyle daha açıklığa kavuştuğu için de söz aldım.
Çok sakıncalı bir tedvin tarzı. Arkadaşlarımın
iyi niyetlerinden en ufak bir şüphemiz olmadı
ğını söylemekle söze başlamak lâzım. Öyledir;
fakat bunun neticesi neye varır?
Evvelâ adayların kanun gereğince muayyen
prosedüre tabi oldukları muhakkak, malûm. Bun
ların muayyen nitelikleri olacak. Bunlar olma
dığı takdirde, adayın adaylık sıfatı eksik olduğu
noksan olduğu için elbette adaylığı bir hüküm
ifade etmez. Şimdi bir aday kendisinde adaylı
ğın gerektirdiği vasıflar olmadığı halde bu va
sıflar varmış gibi veya farzumuhal memuriyet
ten istifa etmesi gerekirken istifa etmemiş ol
duğu halde adaylığını koyarsa ne olur?
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Arkadaşlarım, bu kendi kusurudur. Kendi
kusurundan sonra bunu nasıl istifade ettirmeye
kalkarız? Bu hukuka ters düşmez nıi? Bunun
çok açık misâli vaktiyle İstanbul'da olmuştur.
Böylesine bir misâl bir daha olabilir, çokça ola
bilir. Büyük yerde olmaz da küçük yerlerde de
olabilir. Kişiler adaylıklarını koyduğu zaman
kanun çerçevesinde hangi vasıfları var ise, o va
sıflar gereğince seçime adaylıklarını korlar. Bu
vasıflar yeterli ise, adaylıkları parti ve seçim
kurulları tarafından kabul edilir.
Şimdi böylesine vasıfları eksik veya muay
yen vasıflarını saklamış kişinin itiraz sonucunda
netice anlaşıldıktan, durum ortaya çıktıktan
sonra, bunun sadece seçimin iptali şeklinde bir
sonuca bağlanması, bu şahsın ve ona bağlı olan
partinin kusurundandır. Bunun büyük ölçüde
masrafı var, emeği var. Bu büyük topluluğun
zarar görmesidir.
Aynı şekilde bu şahıs bir vasfını saklamıştır
veya istifa etmesi gereken bir memuriyetten is
tifa etmemiştir; deneme kabilinden adaylığını
koymuştur. Niye? Biz bu kanunu çıkarırsak,
hiç de bundan endişe etmez. İtiraz olursa, ol
duğu gibi seçim iptal edilecek. Bu şahıs bu se
fer memuriyetinden istifa edecek, yeniden seçi
me girme hakkına haizdir. Kişiye kendi kusu
rundan istifade ettirilir mi ? Bu hukuka uygun
mudur arkadaşlarım ? Olur mu bu ?
Arkadaşlarım, böylesine bir kusuru kendisi
nin sırtından atıp topluma yüklemenin gereği
yoktur. Bu seçim iptali değil, adaylığını koy
muş kişinin adaylığı hüküm taşımadığı cihetle,
o parti aday vermemiş sayılır. O kişinin adaylığı
bahis konusu olamaz, hukuken. Ondan sonra
en çok rey almış olan kişinin adaylığı bahis ko
nusudur, aldığı oy ona göre muteberdir, o seçil
miş sayılır. Aksi takdirde arkadaşlarım, hiçbir
kimse vasıflar bakımından ciddî davranmayacaktır, hiçbir parti vasıflar bakımından titiz
davranmayacaktır. Nasıl olsa seçim neticesinde
bir itiraz olursa seçim yenilenecektir rahatlığı
içerisinde seçime gidilecektir.
Bunun sakıncası bu kadar açık iken, herhan
gi bir parti veya grup kaygısı içerisine düşme
den bir kanun tedvin ediyoruz arkadaşlarım.
Bu kanunu yaralı çıkarmayalım. Her halde sa
kıncalı olduğunu siz de görmektesiniz. Bundan
dolayı getirilen yeni önergeye katılmamanızı
diler, saygılar sunarım.
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,.. BÂ§KÂN ^Deimofeatilk Barti G-rübu adı
na Sayın Nuri Eroğanj buyurunuz.
D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN
(İstanbul!) — Bir suçlumun müdafaasını yapmak
için imkân ve fırsat zuhur etmiştir. (Bravo ses
leri) :
Muhterem arkadaşlar, evvelâ açıkça ifade
edeyim ki, Özgüner'in mantığına uymak müm
k ü n değildir. Geçenlerde ziyaretine
gittiği
mizde Burhan Felek bize şöyle bir fıkra anlatöiıştır
«Bir adıaim bir cambazhaneye .gitmiş, seyredi
yor. Hokkabaz elinde def, çalıyor; bir horıoz
defe uygun tempolarla oynuyor. Bir sağ aya
ğında, bir stili ayağında oynuyor. Adam hay
vanat âlimi. Çok merak ediyor, uzun uzun
tetkik ediyor bunu bir türlü çözemiyor. Niha
yet gidiyor, hokkabazla diyor k i :

Kütahya temsilcisi geliyor. O zat seçimde 2
nci sırayı ailmış, 1 ncd sırada olan, seçimi ka
zanmış olan Kütahya Belediye Reisi imiş. Be
lediye Reisliğimden istifa etmemiş olduğundan
mazbatası iptal edilmiş, 2 nci Sırada bulunan.
^gelmiş. Uzun münakaşalar. Refik Şevket İnce
kürsüye çıkıyor, tam bir hukukî
mantıkla,
«Bu zatın Meclise katılmasına imkân yoktur,
iradeyi toplamış gelmiş değildir» diyoir. Niha
yet münakaşaların sonunda Meclis Reisi Mus
tafa Kemal kürsüye çıkıyor; «Biz buraya mil
lî iradenin tam ve bulaşılksız katılmasını istiyo
ruz. G-ellen arkadaş teveccühe maızhar olmuştur
ama tam teveccühe mazhar olacak adamların
burada olması lâzıımgelir. Ben bu mazbatanın
kabulüne taraftar değilim» diyor. Mazbata ip
tal ediliyor, Kütahya'nın da seçimi yenileni
yor.

— Allah lillah için söyle, bunu nasıl yap
tın, bu horuzu nasıl alıştırdın ?
—.Söylemem, bu benim sırrım.
— Etme, eyleme kimseye söylemeyeceğim.
Ben bu işin ehli kimseyim, âlimiyim; ama çöze
medim.
— Bu horoz saç üzerinde oynuyor, saçın
altında ateş var, ayağının bîr tanesi yandı mı
kaldırıyor, ötekine basıyor; öteki yandı mı
kaldırıyor...»
Hukuk böyledir dedi. Anlayışa göre deği
şir.
Şimdi benim adaylığım mevzuu bahis oldu,
iptal oldu. Bu hususta hukukçular ikiye bö
lündü. Bilâhara Adalet Bakanlığı Müsteşarlı
ğı yapan Necati Bey o zaman 2 nci Ticaret
Mahkemesi Reisi idi, İl Seçim Kurulu Başkanı katiyen ben bu fıkraya iştirak edemem de
di.
İstanbulluda pek çok avukatlar ve hâkimler,
ilçe seçim kurulu vazifelileri de, bu işte hiçbir
sakınca olmadığını söylediler; ama Yüksek Se
çim Kuruluna dinletemedik. Yüksek Seçim
Kurulu iptal etti. O ayrı mesele.

Muhterem arkadaşlar bir başka misal. Do
ğu bir vilâyette gene böyle mazbata ihtilâfı olan
bir milletvekili geliyor. Onun da münakaşası 1
yapılıyor, tekrar Atatürk kürsüye çıkıyor ve
dikkati çekiyor; «Kütahya. Belediye Reisi için
verdiğimiz karar ortadadır, değiştirmek içim
sebep yoktur arkadaşlar. Tekrar size söylüyo
rum millî irademin tam ve katıksız tecellisini
istiyoruz, biz bu Mecliste!»! diyor.

Simidi mesele anlayışa göre değişiyor. Öyle
ioluınca, millî iradenin tecellisini de istediğimi
ze göre bu iptal neticesi millî irade tecelli et
memiş oluyor.
Simidi size tarihî misal vereceğim. Zannedi
yorum tarih ' 27 Nisan 1920. Türkiye Büyük
Millet Meclisine yavaş yavaş üyeler geliyorlar;

Müsaade edin de biz de Mustafa Kemalciyiz, Atatürkçüyüz diyoruz, millî iradmin
tam tecellisini tahakkuk ettirme yoluna gide
lim; bu seçimlin iptali alınmış oyların iptali
oluyor. Adayın iptali olmuyor
arfcadâşjlar,
oyların iptali oluyor, buna kimsenin hakkı
yoktur. Adayın iptali olur, seçim yenilenir,
millî irade teceMi eder, yeni seçilen gelir. Ar
kadaş buyurdu ki, «O zaman içinde müddeti
geçecekmiş, yeniden aday olacakmış». Müsaa
de edin, evvelâ ona rey vermiş olanlar ikin
ci defasında ona rey vermezler, bu bir.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yapılan masıraflara yazık (değil mi? Kim ödeyecek bu mas
rafları?
NURİ EROĞAN (Devamla) — Beyefendi,
isterseniz onu mahkûm edin, ama millî irade
nin tahakkuku için bu memleket çok fedakâr
lığa katlanabilir.
Ben bu maddenin çok yerinde olacağı ve
millî iradenin tahakkuku için gidilecek yolda
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en salîm yol olduğu Kanaatinıdieyiım, [kabulünü I ytapabilinlıer? Ne iş - yapabilirler? Onun için
saygı ile arz ediyorum.
bu önerge metne ilâve edilmesi lâzımgelen, çok
yerinde ve isabetli bir tekliftir. Hiç olmazsa
Saygılarımla.
bundan sonra, bu şekilde iptal ©dilmek sure
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasam Türkay.
tiyle millî iradeden mahrum olan birtakım, kişiHASAN TÜRKAY (Istanul) — Sayın BaşIkan, sayın arkadaşlar;
I 1er, böyle en mühim yerlerde durmaz, buna
mâni olunur. Madde çok isabetlidir, teşekkür
Kanaatimce bu kanun telMifinde yer alma
ederim.
sı icahedem en önemli maddelerden birisi de bu
BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci Adalet.
dur.
Partisi Grubu adına buyurun efendim.
Şimdi, elbette partilerin Seçim kurullarına
A. P. GRUBU ADINA CENGİZ EKİNCİ
adaylarım tespit edip verirken kanunlara ve
(Ordu)
— Sayın Başkan, muhterem arfeadaştüzüklere uygun hareket etlmeleri lâzımdır.
darım;
Ama Seçim kurulları bâzı ufak tefek usulsüz
Seçim mevzuatımıza fevkalâde mühim mües
lükler yüzünden o ilde yapılmış olan seçimin
sese
getiren bir madde ile karşı karşryayız. Bu
tümünü iptal ediyor. 3 - 4 tane isim yanlış:
madde,
aynı zamanda bir müessese tesis eder
verilmiştir diye o ilde seçilen bütün o partiken,
zaman
içerisinde çok örselenmiş olan mü
nJin temsilcilerinin mazbatalarını iptal ediyor.
esseseleri de koruyacaktır. Millet iradesi diyo
Peki, o 3 - 4 kişinin usulsüz isimleri bildiril
ruz, yanı başında ikame zuhur ediyor. Kesin
miştir diye o seçmenin günahı ne, o ilin güna
liste
diyoruz, arkasından İptale gidiliyor.
hı ne? O partinin temsilcilerine verdikleri oyu
Buna
bir
son vermek lâzımdır.
cezalandırmasındaki mâna nedir? Aslında bu
rada cezalandırılan 3 - 4 kişi değil, o ilde bü
tün o partinin temsilcilerine, adaylarına veri
len oyları cezalandırmaktır, bu.
Bir arkadaşım istanbul'u misal olarak gös
terdi. İstanbul'da 2 tane, 3 tiane isim usulsüz;
verilmiştir ama, 2 tane, 3 tane usulsüz veri
len isimleri iptal etmedik ki, Skecim Kurulu. O
partinin bütün İstanbul temslilcilerini iptal et
ti. Ne oldu? 4 sene millî iradeden mahrum,
istanbul
Belediyesinde hiç hakkı
olmadığı
halde başka partinin, temsilcileri seçilmiş ka
bul edildi.

Simidi biliyorsunuz seçimlerde adaylarım ge
çici olarak ilânı müessesesi var. İtirazlar ya
pılır, itirazlar karara bağlanır, bütün tetkik
ler tamamlanır, adaylılk müessesesi kesinleşjir,
ya Yüksek Seçim Kurulu ya yetkili ilçe seçim
kurulu kesin aday listesini ilân eder; bitti.
Kesinleşmiştir. Arkasından iptal ederiz, şu ve
ya bu sebeple. Kesinlik müessesesi ne olacak
tır? Kesin aday listesi ilân etmiştik. Müessese
örseleniyor. Öte taraftan...

MUSA DOĞAN (Kars) — İlçe Secim Kurulu
da tasdik etmiş.
CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Kesinleş
Başka bir vilâyette de bunun tersi oldu. Ben
miş; kesin aday listesi. Kesin aday listesine
hatırlıyorum, o günlerde, Cumhuriyet Halk
vâki itiraz üzerine, yeterliğe haiz değilsin de
Partisi liderleri ide «Böyle şey olmaz, mutlaka
niyor. Kesinlik nerede kaldı? Bir müesseseyi
aptal edilen bir seçimin en kısa zamanda yapıl
I 'koruyoruz. Bir millet iradesi yerine ikame
masını ye millî iradenin teessüs ettirilmesini»
denilen bir şeyi bertaraf ediyoruz, bütün va
Savunuyorlardı. Ama bugün bakıyorum aynı
tan sathında büyük ızdırap mevzuu olmuştur.
partinin temsilcileri; «Bu bir tertiptir, son
Madde bu yönleri itibariyle bize son derece isa
dakikada komisyon bu teklifi getirmiştir» di
betli gözükmektedir, saygılar sunarım.
yor. O gün öyle konuşuyorlardı, bugün böy
le konuşuyorlar; hayret etmemek üm/kün değil.
NERMİN NERTÇI (Muş) — Şahsım adına
Buna itiraz edilecek bir şeyi ben bulamıyorum.
söz istiyorum Sayın Başkan.
Bu cemiyetlerde bile, en kısıa zamanda yenile
BAŞKAN — Efendim sizden önce söz iste
yenler var, sıranızı kaydettim.
nir.
İstanbul gibi 3 milyonu aşkın bir vilâyet be
Sayın Ahmet Buildanlı buyurun efendim.
lediyesinin temsilcileri, 4 sene gibi bir müd
AHMET BUNLDANLI (Muğla) — Muhtedet içinde, millî iradeden mahrum olarak, ne I rem Başkan, değerli arkadaşlarım;
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Konuşmakta olduğumuz tasarının en mühim
maddesi de budur. Bir seçim blögesinde aday
olmak isteyen aday adayları müracaatlarından
sonra kendilerinden istenen hukukî ve kanunuî
şartları ortaya koyuyorlar. Adaylık kesinleş
tikten sonra yapılan seçimlerde, bir kimse se
çimi kazanıyor. Bu sefer adaylardan bulun
ması gereken şartlardan herhangibirmin me
selâ, memuriyet sıfatı taşımaması lâzımgeldiği
esbabından dayanılarak seçim iptal ediliyor.
Bir belediye seçiminde, bir belediye reisi fah
riyen ifa ettiği Beden Terbiyesi Bölge Başkan
lığı sıfatı dolayısıyle - yani Devletten maaş al
mıyor, defteri mahsusla mukayyet değil, her
hangi bir memurin kanununa tâbi değil, fahri
yen bir vazife ifâ ediyor - Yüksek Seçim Kuru
lu hiçbir hukukî mesnet olmadan, «böyle bir
yerden istifa etmemiştir» esbabı mucibesi ile
seçimi iptal ediyor; yerine seçimi kazanmayan,
reis olmaya hak kazanmayan yani çoğunluğun
itimadına mazhar olmayan birisini «siz reissi
niz» diye oturtuyor. Böyle bir gayrihukukîliğe hiç kimsenin hakkı olmamak lâzımgelir.
Evet, adaylarda aranan vasıflar filhakika yan
lış beyan suretiyle bildirilmişse, o vakit iptal
olabilir. Ama bu iptal de gene reisliğin iptali
değil, seçimin iptali olmak lâzımgelir. Çünkü,
demokrasilerde seçim çoğunluğun reyinin hâ
kim olması demektir. Çoğunluk reyi keenlemyekûn addedilecek, azınlık reyleri ile bir yerde
reislik veyahut başka bir makam tevdi edilecek.
İşte bu esbabı mucibe ile seçimin yenilenmesinin
mecburiyeti vardır.
Bir arkadaşım da buradan, «yapılan mas
raflar ne olacaktır» diyor. Şimdi, bu arkadaşı
mıza filhal bir misâl vereyim. Evet, Devleti fu
zulî masrafa sokmak günahtır, kanunen yasak
tır, müeyyidesi vardır; ama 20 gündür şu Par
lâmentoda büyük bir çoğunluk Meclis toplantı
larına iştirak etmiyor. O masrafları kim karşı
layacak? O günah değil mi, o ayıp değil midir?
Bu bakımdan, millî iradenin mevzuubahis ol
duğu ahvalde Devletin masraftan çekinmemesi
lâzımgelir; iradei milliyenin tahakkuku mutlaka
lâzımdır. O bakımdan, azınlık iradesi değil ço
ğunluk iradesinin hâkim olması lâzımdır. Bu
maddenin yerinde olduğunu arz etmek isterim.
Saygılarımla.
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TUEGÜT ARTAÇ (Kars) — Grup adma
söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yeterlik geldi efendim, 6 kişi
konuştu; yeterliği takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Madde üzerinde görüşmelerin kifayetini arz
ederim.
Antalya
İhsan Ataöv
BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bir kelime noksan okunmuş, olduğundan şüp
heli olduğumuz için önergenin metin kısmını bir
kere daha takdim ediyorum efendim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sual sora
bilir miyiz Sayın Başkan ?
BAŞKAN — Yeterlik sorulara da şâmildir.
Madde 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen
kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya
re'sen yetkili seçim kurullarınca, her ne sebeple
olursa olsun, seçimlerin yahut seçim tutanak
larının iptaline karar verilmesi hallerinde, iptal
olunan seçim yenilenir veya bu suretle hâsıl ola
cak boşalmalar, bu yerler için yapılacak yeni
seçimle doldurulur.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, bir soru sormam gerekiyor, müsaade eder
misiniz ?
BAŞKAN — Efendim, yeterlik sorulara şâ
mil...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Zatiâlinizin
bir hususu açıklamasını zarurî gördüğüm için
arz ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun bana
sorunuz.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir belediye
meclisi üyesinin, herhangi bir konudaki noksan
lığı sebebiyle tutanağı iptal edildiğinde omm
durumu mevzuubahis olacaktır.
«Bütün belediye meclisi üyeleri seçime git
mek zorundadır» şeklinde Hükümet ile Komis
yon ayrı ayrı görüş belirttiler.
Bir kişi için olan bu durum acaba bütün be
lediye meclisi üyelerine de şâmil olacak mıdır?
Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. Bunun
zabıtlara geçmesinde zaruret vardır.
BAŞKAN — Komisyon olarak buyurunuz
efendim.
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayin Başkan, bu
rada iki hal derpiş edilmiştir. Birisi seçimin ip
tali, diğeri tutanağın iptali. Seçimin iptali ha
linde bütün seçimler yenilenecektir. Tutanağın
iptali halinde ise sadece o boşalan yer dolduru
lacaktır.
BAŞKAN — Tamam efendim.
Değişiklik önergesi, yani 6 ncı madde olarak
Komisyon tarafından verilmiş bulunduğundan
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu
suretle 6 ncı madde bu şekliyle kabul edilmiş
tir.
Şimdi eski 5 nci maddeyi 7 yapıyoruz değil
mi Sayın Komisyon1?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet, Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Eski 5 nci maddeyi 7 nci madde
olarak takdim ediyorum.
Madde 7. — 26 . 4 . 1961 gün ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun 64, 65 ve 66 ncı
maddelerinde yer alan yasaklayıcı hükümler
12 . 11 . 1973 tarihinden itibaren uygulanır ve
aynı kanunun 49 ncu maddesindeki propaganda
serbestliği ve süresi de aynı tarihte başlar.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN —• Efendim, aynı madde ile ilgili
Komisyonun bir de değişiklik önergesi var, onu
da okutayım, birlikte müzakere edelim.
Sayın Başkanlığa
Tasarının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde
düzenlenmesini arz ve teklif ederim.
Anayasa Komisyonu Başkam
Adana
Cevdet Akçalı
.(Madde 7. — Bu kanunun uygulanması sebe
biyle tespit edilen .seçim "tarihine göre hâsıl ola
cak boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, yokla
ma,, adayların geçici ve kesin ilânı, itiraz, karar,
propaganda ve seçim yasakları gibi bilûmum se
çim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulunun
alacağı ilke kararlar ile düzenlenir.
Ancak bu konularda tespit edilecek tarihle
rin başlangıcı 1 Kasım 1973'ten önce olmaz.
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu
rada «Adaylığa başvurma» tabiri unutulmuş
tur, onun da ilâve edilmesini rica ediyoruz.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, rica ediyo
rum, şimdi okuduk; bari bir dakika evvel yapın
bu işi.
Verin Komisyona, düzeltip göndersinler efen
dim....
Önergenin metin kısmını yeniden sunuyorum
efendim.
Madde 7. — Bu kanunun uygulanması sebe
biyle tespit edilen seçim 'tarihine göre hâsıl ola
cak boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, adaylı
ğa başvurma, yoklama, adayların geçici ve ke
sin ilânı, itiraz, karar, propaganda ve seçim
yasakları gibi bilûmum seçim işleri ve süreleri
Yüksek Seçim Kurulunun alacağı ilke kararları
ile düzenlenir.
Ancak bu konularda tespit edilecek tarih
lerin başlangıcı 1 Kasım 1973'ten önce olmaz.
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye i . Yok.
Bu Komisyonca verilmiş olan değişiklik önerge
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 7 nci madde bu değişik şekliyle kabul edil
miştir.
Madde 8, eski 6 ncı madde.
Madde 8. — Bu kanun hükümlerine göre
seçilecek kimselerin görevi 1977 yılında yapı
lacak seçimlere kadar devam eder.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, onu
da takdim edeyim; çünkü, birlikte daha iyi bilgi
oluyor. Bu önergeyi Komisyon vermiştir.
Yüksek Başkanlığa
Mahallî idareler seçimlerinin yeniden düzen
lenmesi hakkındaki tasarının 8 nci maddesinin
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif
ediyoruz.
Saygılarımızla.
Van
istanbul
Salih Yıldız
Mustafa Fevzi Güngör
Afyon Karahisar
Ordu
Hasan Dinçer
Cengiz Ekinci
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Madde 8. — Bu kanun hükümlerine göre ya
pılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin gö
rev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esas
lar uyarınca 1'977 yılı Haziran ayında yapılacak
mahallî (seçimlere kadar devam eder.
BAŞKAN -— (Buyurun sayın Öztgüner.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Gerek Anayasa Komisyonunun benimsediği
İçişleri Komisyonunun madde tarzı, . gerekse
şimdi 'bâzı arkadaşlarımızın getirdiği yeni mad
de metni, her ikisi de yadırgayacağımız bir bi
çimde. Şöyle ki :
Hukukî deyimiyle (haşivdir, 'bir kere. Neden?
Arkadaşlarım, şimdi bu kanun hükümlerine .gö
re. seçilecek kimselerin görevi şu kadar sürer.
Bunun ne kadar sürdüğünü faiz <bu kanunda
tespit etsek ne olur? Yeni îbir dönemde, yeni
meclis gelir, 1977 olarak yaptığımız şu tarihi
•değiştirir, 1978 veya 1976 diyebilir. Yani millî
iradenin tecellisi plan şu Yüce Heyetten yeni
bir kanun çıkmayacağını 'bilebilir misiniz? Şim
di, eğer 'bu dediğiniz asıl olsaydı, şu elimizdeki
kanunu yapmanın gereği ne idi? İşte (bir kanun
yapıyoruz, diyoruz ki, 'bu mahallî seçimler şu
tarihte yapılır. Öyle hir gerek görmüşüz, 1 nci
maddesiyle. Geçen sene yaptığımız bir kanunla,
1973 yılında yapılacak mahallî seçimlerin 1973'
ün hangi ayında, hangi gününde olacağını şim
di yeni hır kanunla tespit ediyoruz. Demek ki,
bundan sonraki (seçimin hangi tarihte yapılaca
ğı, hangi sene veya 'hangi ay, hangi gün yapı
lacağını (bu kanunla tespit etmek hiç bir şey
ifade etmez. Esasen 'bunların kanunen görevle
ri, yeni seçime kadar devam eder. Bu haşivdir.
Bunu Iburada 'belirtmek ve 'önümüzdeki seçimin
tarihini de 'burada 'bildirmek, yeni 'dönemdeki
Millet- Meclisinin, seçim tarihi iradesine müda
hale etmektir.
Bu bakımdan bu madde gereksizdir. Bunun
tasarıdan çıkarılması isabetli olur kanısındayım.
ISaygılar sunarım.
BAŞKAN — 'Sayın Artaç, (buyurun efendim.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arka
daşlarım, mahallî idare seçimleri de kendi ka
nunlarında ve diğer mevzuatta 4 sene de fair
olarak tespit edilmiştir. Burada, ibiraz evvel sa
yın arkadaşımın işaret ettiği ıgibi, eğer tarihi
şimdiden tespit edersek düşünülehilir ki, 4 se-
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nelik o kati rakama aykırı (bir davranışın içine
girmiş olaibiliriz. Öneregeyi veren sayın arka
daşlarım. bu noktada mahzur
görmüyorlarsa
ben mahzur görüyorum, hukuken. Çünkü, asıl
kanunlar mahallî idare seçimlerinin 4 senede
bir yapılacağını derpiş etmiştir.
Değerli arkadaşlarım Haziran ayını tespit
etmeyip ele, dalha evvel önergenin takdim edil
diği şekilde, «1977 yılında yapılacak seçimle
re kadar devam eder» deseler daha çok doğru
olur. Zira bu 'hükümle, Ibu şekildeki bir madde,
asıl kendi kanunlarına aykırı düştüğü için
'bence hukukîliği ibiraz ışüphe celbeder.
Değerli arkadaşlarım «1977 yılında yapıla
cak mahalli seçimlere kadar devam eder» tabi
ri şeklinde değiştirir de tarihini kaldırırlarsa,
tahmin ediyorum ki daha isabetli bir sonuç al
mış oluruz ve vazedilen hu hukukî 'gerek de
yerinde olur. Bir noksanlık olmasın diye sadece
bu hususu muhterem heyete arz etmek istiyo
rum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) —• (Sayın Başkan, kısa
bir noktaya işaret etmek istiyorum. Belediye
Kanununun '20 nci maddesinde, -«(Belediye mec
lisleri, intihap devresi 4 sene olmak üzere in
tihap hakkını 'haiz hemşehriler tarafından doğ
rudan doğruya intihap olunur.» denilmektedir.
Bu maddeyi koymadığımız takdirde 4 sene son
ra aynı tarihte seçim yapılır mı, yapılmaz mı
münakaşası olacaktır. Bu mevzua sarahat 'ge
tirmek için 1977 tarihi konmuştur.
(BAŞKAN — Sayın Özgüner, sorunuzu buyu
run efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET1 AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan,
bir noktayı tavzih etmek isterim, seçim takvi
mine göre buradaki tarih 1977 değil, 1978 ola
cak; yanlışlıkla yazılmıştır.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 'Sayın Baş
kan, Komisyonun şimdi belirttiği gibi, 4 sene
sonra yapılacak şeklinde, hunu 'belirtmek gere
ğiyle getirilmemiştir; 'belki o espriyle getirilmiş
ama, o anlam çıkmıyor. «1977 yılında yapılacak
seçimlere kadar devam eder,» diyor. Bunu mad
deye koymasalar, 1977 yılma kadar ıbu görev
devam etmez anlamı mı var iki böyle bir ge
rek görüyorlar. Aslında (bunun mefhumu muha
lifinden anlaşılan hu. Yani bu madde çıkmazsa
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Meclisten, bu mahallî seçimlerde seçilenler yeni
seçimlere kadar görevlerine devam edemezler mi
acaba? Haşiv 'dediğimiz odur. Maddenin getiri
liş esprisiyle 'tedvin tarzı bunun tamamen ter
si 'oluyor ve tarih tashihlerinde ele maddeyi
ciddiyetle ele almadıklarını gösteriyor. Komis
yonun maddeyi bir kere daha tezekküründe
yarar var.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN —• 'Sayın Komisyon, soru sorul
du efendim.
ANAYASA KOMİSYONU 'BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan,
anlayamadım, lütfen bir ıkere daha tekrar et
sinler.
. GÜRHAN üZGÜNER (İçel) — Efendim, bu
nu böyle yazmazlarsa, bu madde böyle çıkmaz
sa 1977, yahut yeni 'tedvin tarzına göre 1978'e
kadar bu seçilenler acaba görev yapamazlar
mı? Bu 'anlaşılmıyor. «'Görevlerine devam eder»
demek zaruretini neden görüyorlar?
ANAYASA KOMİSYONU ÎBAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — ıSaym Başkan,
biraz, evvel belirttim, (Belediye Kanununun 20
nci maddesi gayet sarih. «'Belediye Meclisi üye
leri dört sene için seçilir.» deniyor. Biz böyle
bir madde koymadığımız takdirde, 4 sene sonra
aynı ayda seçimin yapılıp yapılmayacağı me
selesi münakaşa haline gelir. 'Biz b u konuya sa
rahat getirmek için, «1978 yılı Haziran ayın
da, normal, kanununa g'öre yapılacak seçime
kadar devam eder,» mânasına bu maddeyi ge
tirmiş bulunuyoruz.
BAŞKAN — Efendim, ben de birşeyi anla_ yamadım; yine bir yanlışlık yapılmaması için
Komisyondan 'öğreneyim: 1978 'diyorsunuz, 1973
Aralığında seçim yapılacak, «Dört yıl için seçi
lir» deniyor, elinizdeki kanunda, Hesabı yaptım,
dört yılın sonu 1977'ınin Aralık ayıdır. 1978 niye
diyorsunuz?
Gerekçe olarak, «4 yıl için diyor kanun,
dört yıldan fazla igörev yapmayacak, seçimin
yapılacağını mecburî kılmak için konmuştur,»
deniyor. Dört yılın sonucunu ben hesaplıyorum,
1977'nin Aralık ayı oluyor. Sonra, 1977'yi yan
lış yaptık, 1978 olacak diye tashih ediyorsu
nuz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan,
bir dakika müsaade 'öder misiniz?
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'BAŞKAN •—• Peki efendim, Komisyon bu
meseleyi halletsin lütfen.
Bu önergenin Komisyona havalesini isteyin,
öteki maddeye geçelim efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI' CEV
DET AKÇALI (Adana) — Önergeyi Komis
yona istiyoruz efendim.
BAŞKAN — Önerge Komisyona

verilmiş

tir.
Efendim, maddeler tamamlanmıştır.
Geçici maddeye geçmeden önce, bir ek mad
de ilâvesi hususunda, sayın Refet Sezıgin'in
bir önergesi 'var. Sayın Komisyon?..
REFEIT SEZGİN (Çanakkale) — Efendim,
kolaylaştırmak için birşey söyleyeyim.
BAŞKAN —• 'Efendim, biraz ence Komis
yonca verilmiş bulunan bir önerge madde ola
rak kabul edildi. Acaba bu ihtiyacı karşılamı
yor mu? Mükerrer olmasın diye Komisyona so
racaktım; Komisyonun cevabını zapta geçirtip
size soracaktım.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim,
ihtiyacı karşılıyor, önergemi geri alıyorum. •
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür
ederim.
'Geçici maddeyi takdim ediyorum efendim.
'Geçici Madde — Belediye meclislerinin Ekim
19'73'te yapmaları gereken toplantıları yapıl
mayıp bunun yerine seçimi takiben Aralık ayın
da toplanır. Bu toplantı, bu seneye . münhasır
olmak üzere, dönem başı toplantısı sayılarak
Belediye Kanununun 68, 77 ve 93/1 nci mad
desinde söz konusu meclis 'başkanvekilleri, se
çilmiş encümen üyeleri, belediye başkanvekille
ri seçimleri yapılır.
ıBu suretle seçilenlerin hizmet süresi beledi
ye meclislerinin normal toplantı dönemi başı
olan Haziran ayı toplantısına kadar devam eder.
[BAŞKAN — Efendim, birçok imzalı bir de
ğişiklik önergesi v a r ; onu takdim edeyim, Yü
ce Heyetiniz birlikte muttali olsun.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu maddeye
mi ait sayın Başkan?
BAŞKAN — Bu «maddeyle ilgili efendim, ge
çici 1 nci madde ile ilgili.
Yüksek Başkanlığa
Mahalli idareler seçimlerinin yeniden dü
zenlenmesi hakkındaki tasarının geçici madde-
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sinin- aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve
teklif ediyoruz.
Saygılarımızla.
İstanbul
Afyon Karahisar
Mustafa Fevzi Güngör
Hasan Dinçer
Ordu
Van
Cenigiz Ekinci
Salih Yıldız
Geçici Madde. — Belediye meclislerini Ekim
1973'de yapmaları gereken toplantıları, bu ka
nuna ıgöre yapılacak seçimlerden sonra olmak
üzere, Aralık 1573 ayına ertelenmiştir. Aralık
1973' de yapılacak toplantı 'bu yıla münhasır
olmak kaydiyle dönem başı toplantısı sayılarak
Belediye Kanununun !58, 77 ve 93/1 nci madde
sinde söz konusu Meclis Başfcanvekilleri, seçil
miş encümen üyeleri ve Belediye Başkanvekilleri seçimleri bu toplantıda yapılır.
(Bu suretle seçilenlerin görev süreleri, bele
diye meclislerinin "normal toplantı dönemi ba
şı olan Haziran ayı toplantısına kadar devam
ieder.
BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine Komis
yon katılıyor mu?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz sayın
Başkan.
'BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler...
Yalnız «Geçici madde 1» diyeceğiz; çünkü
bir geçici madde teklifi daha var. «Geçici madde
1» olarak oylarınıza arz ediyorum, bu değişiklik
önergesini, Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
geçici 1 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Şimdi, önerge olarak, bir geçici 2 nci madde
teklifi vardır, takdim ediyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
•Müzakere konusu (mahallî seçim kanununa
aşağıdaki geçici maddenin ilâvesini arz ve teklif
ederim.
Manisa
Süleyman Çağlar
Geçici madde 2. — infisah etmiş olan ve se
çimi takarrür eden belediye meclisi üyeleri seçim
leri de 9 Aralık mahallî seçimlerinin yapılaca
ğı güne ertelenmiştir.
BAŞKAN — Komisyon?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz sayın
Başkan.
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BAŞKAN — Böyle bir geçici madde eklen
mesi hakkındaki bu...
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Anlıyamadık
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, infisah etmiş veya
boşalmış belediye başkanlığı, belediye
meclisi
azalıkları seçimleri de, seçimi karar altına alın
mış olanların, 9 Aralıkta diğerleriyle birlikte ya
pılır diyor.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan,
acaba bir fazlalık olmuyor mu? Yüksek Seçim
Kurulunun, bütün mahallî seçimlerin yeni yapı
lacak umummî seçimlerle beraber yapılacağına
dair bir kararı vardı... Adalet Bakanlığındaki
yetkili arkadaşlara sorulusun. Çünkü, bu madde
o karara göre bir fazlalık ihtiva ediyor. Bir il
ke fazlalığı vardır. Bunun çıkarılması lâzımdır.
BAŞKAN — Anladım sayın Artaç. Buyurun
sayın Komisyon.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — -Sayın Başkan,
Yüksek iSeçim Kurulu bildirisinde infisah etmiş
belediyeleri tasrih etmemiştir; herhangi bir nok
sanlığa, yanlışlığa meydan vermemek için bu
önerge verilmiştir. Biz o sebeple katılıyoruz. Onu
tasrih* ötmemiş.
BAŞKAN — Efendim, böyle bir geçici 2 nci
madde eklenmesine dair sayın Çağlar tarafından
verilen değişiklik önergesine Komisyon katılmak
tadır. Önergeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu şekliyle, yani kabul ettiğiniz şekliyle geçi
ci 2 nci madde olarak oylarınıza arzediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 nci
madde olarak kabul edilmiştir.
8 nci madde Komisyondan geldi; madde met
nini takdim ediyorum.
Madde 8. — Bu kanun hükümlerine göre
yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin gö
rev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar
uyarınca 1977 yılı Haziran ayında yapılacak
mahallî seçimlere kadar devam eder.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Bayın Başkan,
seçim takvimini bozmamak için 1977 yılında kal
ması kanaatini taşıyoruz.
BAŞKAN — 1977 olarak okundu, değil mi
efendim?...
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Kendi kanunların
daki tayin edilen müddette yapılacak efendim...
BAŞKAN — Efendim, madde metnini şimdi
siz verdiniz. O metni oylayacağım...
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet, bizim metni
miz.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — O
zaman, Haziran ayında seçim yapılırsa 3,5 yıl olu
yor efendim. Normali 4 yıl. (A.P. sıralarından,
«Olsun ne çıkar» sesleri.)
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Olabilir. Sayın Baş
kan, 2 Aralık'ta yapılacak belediye seçimleri,
seçimlerin tehiri suretiyle seçim takvimini boz
muştur. Bu bozulan seçim takvimini tekrar es
ki haline getirmek için, kendi kanunlarındaki
zamanda seçimlerin yenilenmesini Komisyonu
muz teklif etmektedir.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Daha seçim ya
pılmadan, biz seçimi öne almış oluyoruz.
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bu met
nini oylarınıza arz ediyorum...
OENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, 'buna geçici 3 ncü madde ismi veri
lebilir mi? Kanunun metni 'devamlılık arzeder.
Bu bir defa tatbik edileceği için »geçici 3 ncü
madde olamaz mı? ( A J P . ve C H . P . sıralarından,
«Olur olur» sesleri.)
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan,
-geçici i3 ncü madde olalbilir.
BAŞKAN — O halde, 8 nci madde yok
efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI '(Adana) — Yok.
BAŞKAN — Komisyon, geçici 3 ncü olarak
teklif etmektedir. Bu metni oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bu değişikliği geçici 3 ncü madde olarak oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul
etmeyenler... iGeçici 3 ncü made olarak kabul
edilmiştir.
Efendim, şimdi yürürlük maddesi 8 oldu, bu
şekilde takdim ediyorum.
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirer,
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BAŞKAN — Madde bakında söz isteyen?...
Yok. Maddeyi oylarınızla arz ediyorum.
Kabul 'edenler... KaJbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
9 ncu maddeyi takdim ediyorum efendim.
Madde 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütüi*.
BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz
isteyen?.. Yok. 9 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum.
Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul
edllmiiştir.
Kanunun tümü üzerinde, lehte grup adına Sa
yın Oengiizham Yorulknaz, aüeyhte Sayın Nuri Eroğan...
NURİ EROĞ-AN (İstanbul) — Vazgeçtim
efendim.
BAŞKAN —• Vazgeçtiniz, teşekkür 'ederim.
Buyurun Sayın öengizhan Yorulmaz, Cumhu
riyet Halik Partisi Grubu adına,
C. H. P. GRUBU ADINA CENGİZHAN
YORULMAZ (Ankara) — Sayın Balkan, değer
li arkadaşlar;
Mahallî 'seçimlerin tarihini tespit eden tasarı
Yüce Meclisten maddeler halinde ıgeçtli. Milleti
mize hayırlı ve uğurlu olsun.
'Tasarı üzerinde görüşmeler yapılırken, teknik
yönden müzakereler cereyan etti, mevylnı kış ol
du, önde 'dlsun, arkada olsun sözleri söylendi.
Hem de calibi dikkattir, iki Kars Milletvekili ar
kadaşımızdan (biMsi ileni 'alınmasını, diğeri ise da
ha geri 'alınmasını istediler ki, kendileri iklim
şartlarını daha iyii bilirler, onun takdirimi omlara
bıraktık. Neden anlaşmadılar bir noktada onu
pek failemem. Am(a bildiğim şudur ki, biz Temmuz
ayının 12teinde de Karayazı'da kar üzerinde keşif
lere gittiğimiz tarihler oldu. Mühim 'değil, Yüce
Heyetliniz elbette kabul etti. Mühim olan, millî ira
denin tecellisini sağlayabilmek, çokluğu sağlayaibilmek, yatandasın 'seçimlere alâkasını çekebil
mek.
Bu nedenle, lelbette Yüce M;eclis konunun üze
rinde daha hassasiyetle durur. Daha iyi mevsi
me alınsın, daha mülayim mevsime alınsın de
nir. Yalnız ben bir şeyi arz edeceğim, Komisyo
numuzu çalışmasında biraz hatalı buldum, çok
korkuyorum. Şurada hemen ikişer saftır ya,zı ile
değişiklik ve ek önergeler geldi. Bu kamun tasa
rısının görüşme konusu olmayan pek çok maddesi
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var. Bir çelişki haline düşüpte, ıtaıtıbik'aıtı sıkıştı
rır durum'uma gelmeyelim. Yani, Yüksek Seçim
kurullarını sıkıştırır durumla geluneyeil'iîm, temen
nimiz (bu oluyor. Zira öyle maddeler geliyor ki,
ne Partüerarası Komisyonda görüşülmüş ne Mec
lisinin kendi yüce komisyonlarımda görüşülmüş, bu
rada bir yazı ve bir imza ile huzurumuza çıkı
yor, hemen de oyluyoruz, geçiyor. Çünkü biz
Komisyona itimat ediyoruz ve mutlaka iyisini
getirmiştir düşüncesindeyiz.
Yine temenni ediyoruz ki, bunda 'da bir çe
lişki olmasın- ve tatbikatta, kolaylıkla karşılaşılsın.
Mühim olan, biraz evvel de arz elıtiği'm gibi,
kış oluşu, soğuk oluşu meselesi değil de, iradenin
teeeUlisi içlin oy çokluğunu sağlayabilmektir. Oy
çokluğunu salğayabilmıefc, daha doğrusu oya katıl
ma oranını artırabilmenin yanımda, ımillî iradenin daha -salim bir ş'eikilde tecellisi de herhalde
bahis konusu oluyordu.
'Bendeniz, bu hususta bir prensip kararına va
rılmakta fayda mülâhaza 'ederimi. Zira, kimi ikti
dar olursa olsun, bugün Adalet Partisinde olur,
yarın başka bir partide olur. Türk ımllletinin da
ha imişallah -çok yıllar yaşayacağı, nice 50 yıülaır
yalayacağı hepimıizim duası, temennisi ve bepimılizin gayretti ieerislimde olan bir konudur. İktidar
lar değişebilir. Mutlaka seçilme yönümden İkti
darların .mahallî seçiımlere etkisi oluyor. Hepimiz
bunları tatbikatta gördük. «Filân partidendir,
ona yardımcı ottunuz, onun yanında olursak, (be
raber oluruz, çok daha iyii olur.» demımiştir. 15
senedir politika ile meşgul oluyoruz, daha ileri
ve daha fazla meşgul olanlar da var. Hattâ bâzı
politikacıl'arumız da çıkarlar kürsüye, «Biz mu
halefetteyiz, size daha çok hizmet 'ederiz» deriler;
öbürleri de, «Biz iktidardayız, size daha fazıla
hizmet ederiz» derler. Konuşmaılarımı İster ters
yönden, ister düz olarak alın, yalnız izin verin
de bunların böyle olduğunu kabul edelim. «Bize
oy verin, -size hizmet -edeceğiz» -derler.
BAŞKAN —• Sayın Yorulmaz, kanunum le
hinde efendim.
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) —
Lehte efendilin. Çıkmış olanın lehimde fcomuşuyorum -da, bâzı temennilerimiz oıluyor. Çünkü baş
ka türlü mümkün olmuyor, zira önergeler o ka
dar değiştirdi ki, lehte 'dediğim ondan -sonra bir
yığın aleyhte şeyler çıktı...
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BAŞKAN — Efendim, usulü 'zorlayarak müm
kün hale getirmeyin.
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) —
Hay hay efendim. Onun için prensip olarak ma
hallî seçimleri, büyük seçimlerin önüne -almakta
fayda vardır mülâhazasındayız, biz. Elbette ki
takdir yine Yüce Meclisindir.
Bir temennimiz -daha var. İnşallah büyük se
çimimizde bunun örneğimi göreceğiz ve zorlanma
lüzumunu hissetmeyeceğiz. Örfi İdare de bu se
çimlerde kalkmış olur da -seçmenle, 'seçilecek kişiler
çok daha rahat, konuşma ve oy verme iımkâmlarına
sahip olurlar ve o zaman millî irademiz de tam
olarak tecelli eder. öumhuriyet Halk Partisinin
görüşü de bu merkezdedir.
Teşekkür ederilm, saygılar sunarım.
BAŞKAN — 'Efendim, tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul
edilmiştir. Tasarının tümü Meclisimizce kabul
edilmiştür.
4. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik
Kurumu
Kanununun 36 ncı maddesine bir fırka eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Maline ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 904) (1)
BAŞKAN — Efendim, bir maddelik bir ka
nun içilin bir önerge vardır, takdim ediyorum.
Millet Meclisli Başkanlığına
Gündeımin birinci görüşmeısli yapılacak işler
kısmında yer alan, 904 -sıra sayılı, 1312 sayılı
Türkiye Elektrik Kurumu Kaınununun 36 ncı
maddesine bir fıkra eklenmesi haMnnda kamun
tasarısının, önemlime 'binaen gündemdeki diğer iş
lere tafcdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
112 No. lu
Geçici Komisyon Başkanı
E'salt Kıraltlıoğiu
BAŞKAN — Takdiımen Ve öncelikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabuil etmeyenler... Kabul edilmiışıbir.
İvedilikle görüşülmesini oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
(1) 904 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.

sonuna
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Rapor basılıp dağılmıştır; bu sebeple, raporun
okunmaması hususunu oylarınıza 'arz ödüyorum
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştlir.
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar efendim.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Tasarının maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenlerr.
Kalbul etmeyenler... Kaıbul 'edilmiştiir.
Birindi maddeyi 'takdim ediyorum.
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vunma ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden
kurulu
115 No. lu Geçici Komisyon
raporu
(1/844) (S .Sayısı : 915) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum.
Millet' Meclisi Başkanlığına
Bugünkü gündemin «Birinci görüşmesi yapı
lacak işler» kısmında yer alan, 915 sıra sayılı,
Kıyı ve karasularımızın korunması ve güvenli
ğinin sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine devrine ilişkin- kanun tasarısının önem
ve müstaceliyetine binaen, gündemdeki sair iş
leri tafediımen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
!İ15 No. lu Geçici
Komisyon; Başkanı
Niğde
Naci Çerezci

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun 36 ncı maddesine 'bir fıkra eklenmesi hak
kında 'kanun tasarısı
Madde 1. — 15 . 7. 1970 gün ve 1312 sayılı
Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı
m'addesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bu fıkra
Çukurova Elektrik A. Ş. için de uygulanır.
Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan akar
yakıtlar (Petrol ve 'müştakları ile Fuel - Oil, ma
zot, motorin ve benzin dahil) hakkında 5237 sa
yılı Kanunun 30 neu maddesi hükmü ile 4109
sayılı Kanunun 4/a bendi hükmü uygulaınmaz.

BAŞKAN — Takdimen ve öncelikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
İvedilik teklifi var. İvedilik hususunu da
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
letmeyenîer... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN -—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Kaıbul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe 'girer.

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar... Hükümet ve Komisyon yerlerini aldı
lar.
Rapor basılıp dağıtılmıştır. Bu sebeple okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
lbul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edil
miştir.
'Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?..
ISEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Grup adına
isöz istiyorum.
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Söz istiyorum.
İHSAN KABADAYI (Konya) — iSöz istiyo
rum.
BAŞKAN •—• Sayın- Orkunt, Cumhuriyetçi
IGüven Partisi Grubu adına, buyurunuz.

BAŞKAN .— Madde üzerinde söz isteyen sa,yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Baikaınlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Tasarınım tümü üzerinde Mıt'e, aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.., Kabul etme
yenler... Tasarı Meclisimizce kabul 'edilmiştir.
5. — Kıyı ve karasularımızın korunması ve
güvenliğinin
sağlanması görevinin Türk Silâh
lı Kuvvetlerine
devrine ilişkin kanun tasarısı
ve İçişleri, Gürük ve Tekel, Tarım, Millî Sa

C. G. P. GRUBU ADINA ISEZAİ ORKUNT
ı(lstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; ikiyi koruma hizmetleri bugüne kadar, 100
yılı aşan Çevrede, muhtelif tatbikat geçirmiştir.
(1) 915 S. sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.
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Bugünkü tatbikatımızda, kıyı ve karasularımı
zın korunması, karasularında kaçakçılığın men'i,
'bunların takibi ve tahkikatı görevleri içişleri
Baikanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına
verilmiş, Ayrıca iç denizlerimizde, yani Marma
ra Denizi ile Boğazlarda da kaçakçılığın men'ine ve taklibine Gümrük ve Tekel Bakanlığı me
mur edilmiştir.
Ayrıca su ürünleriyle yasak avlanmaları ön
leme sorumluluğu da Tarım Bakanlığına veril
mişti.
Bütün 'bu olaylar deniz alanında cereyan et
mektedir ve ayrı ayrı sorumluluklara bölün
mektedir. Herhalde 'bu sorumlulukların tek eılde
'toplanmasının bugünkü şartlar altında ibir za
rureti de vardır. Hepimizin bildiği gibi, Jandar
ma G-enel Komutanlığının yurt içi genel asayiş
ve güvenliğe dönük iolan sevk ve idare bünyesi,
•eğitimi, deniz araç ve gereçlerinin teknik bakım
ve idamesi hususundaki imkânlarının yetersiz
liği, lojistik destek olanaklarının diğer deniz
kuvvetlerine göre az oluşu, 'bütün hu işletmeye
ait olan bilgilerin yetersiz oluşu; bugüne ka
dar yeterince bu işletmeyi koruma hizmetlerini
yürütmeye imkân vermemiştir. 'Bütün hüsnüni
yetine rağmen, teşekkür faideli, kendisine dü
şen görevi tam olarak yapmak imkânım elde
edememiştir.
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Tunması için hu gibi görevleri Deniz Kuvvetleri
/Komutanlığına vermiş bulunmakta; bu şekilde
koordinasyon sağlanmış bulunmaktadır.
Ancak, bizim burada bir endişemiz mevcut
tur. Bu endişemizin de açıkça belirtilmesi ge
rekmektedir. Herhalde bu kanun tasarısını ge
tirmekte 'bulunan Hükümet de kanun tasarısı
nın 8 nci maddesinde ileriye sürülen hususları
gereği kadar yerine getirecektir. Endişemiş şu
dur.
Bildiğiniz gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğının amacı ve bütün müesseseleri tamamen
savaşa dönük, eğitimi savaş şartlarına dönük,
kanunları, tüzükleri, talimnameleri tamamen bu
maksada matuf olarak hazırlanmış bir müesse
sedir.

iç sularda kaçakçılığın men'ine ait olan so
rumluluk da aynı şekilde Gümrük ve Tekel BaIkanlığının içinde yeteri kadar sağlanamamış
tır. Bu tatbikattan alman sonuçlar, mevcut şart
lar içinde, ki buna karasularımızın
dışında
'olan olaylarla ilişkisini de kurmak suretiyle ge
rekçede ileriye sürülen 'bütün askerî hususlara
da imkân vermek üzere, bu gibi hizmetlerin tek
elde toplanmasına ve bu sahada yeteri kadar
•bilgi birikimi, teknik imkânları olan Deniz Kuv
vetleri Komutanlığına (bağlanması uygun bir
yaklaşımdır.

Şimdi ilk defa olarak Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığını bilmediği, hiç tecrübe geçirmediği
bir hizmetle karşı karşıya bırakmaktayız. Bu
hizmet disiplinle, teknik bilgilerle karşılanacak
olan, düzeltilecek olan bir sistemin yanında,
dikkat nazara alınması lâzım gelen bir zaaf un
suru olarak da görülmektedir. Kaçakçılıkla
Deniz Kuvvetleri Komutanlığını karşı karşıya
bırakmaktayız. Bu öylesine zor, öylesine dikkat
isteyen bir unsurdur ki, buna eğer yeteri kadar
müesseseyi getirmezseniz ve buna gereği kadar
hükümetler dikkatli olamazlarsa o zaman, bir
hücumbotunun üzerinde vazife gören, bir ka
rakol botunda vazife gören genç subayı ve ast
subayı - ki bunlar küçük bir kadrodur - doğru
dan doğruya kaçakçılığın bütün sızma imkânla
rına açık bırakmış olacaksınız demektir. Cünkv
kaçakçılık mesleğini yürüten insanlar o derece
ye kadar insanlara hulul etmesini bilirler ki,
orada genç insanları hukuk ile kaçakçılığa kar
şı kendisini koruyacak hukuk bilgileriyle, tec
rübe ile ilk anlarda himaye edemeyeceğiniz için
her türlü tehlikenin ağına düşmek ihtimali ken
diliğinden belirecektir.

Bu itibarla hiz, Hükümetçe hazırlanmış bu
lunan kıyı ve karasularımızın korunması ve gü
venliğinin sağlanması görevinin Türk ıSilâhlı
Kuvvetlerine ilişkin kanun tasarısını olumlu,
uygun, zamanımda getirilmiş 'bir tasarı olarak
kabul etmekteyiz.
Kaldı ki, Akdenizde bugün-'bırakınız Atlantiği - Fransa da, italya'da, Yunanistan'da ve is
rail'de kendi karasularının kıyı emniyetinin ko-

Filvaki kanunun 8 nci maddesi, bu sahada
tecrübe geçirmiş olan insanların kadrolar içine
alınmak suretiyle bunlardan faydalanacağını
öngörmüş ise de, bunu bir kere daha hatırlat
makta zaruret hissetmiş bulunuyorum..
Gerçekten bu müessese kurulduktan sonra
Deniz Kuvvetlerine bütün teknik imkânlarıyle
bağlılıklarının yanında, evleviyetle kurulacak
olan Sahil Koruma Komutanlığının mutlaka bu
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sahada yetişmiş, tecrübeli elemanla, bu sahada
yetişmiş hukukî bilgilere sahip hukukçu ile teçhiç edilmesi, takviye edilmesi ve mutlaka de
nizde takibe sevkedeceğimiz genç personeli bir
himaye altına almamızın zarureti kesindir. Bun
lar kanunda tasrih edilmemiştir, tasrih edilme
sine de belki bir kanun tekniği içinde imkân
yoktur. Ancak, ilerdeki çalışmalarda bu husu
sun önemle dikkat nazarına alınmasını bilhassa
önermekteyiz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN.— Sayın Hüsnü Özkan, buyurun.
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; memleketimiz Avrupa'
da ve hattâ diğer kıtalarda sahil bakımından en
uzun sınıra sahip bir memlekettir.
Karadenizde Rus hududundan başlayıp, Akdenizde sosyalist Suriye hududuna kadar uza
nan bir bölgeyi ihtiva etmektedir. Bu, aşağı yukarı 7 bin kilometrelik sahayı kapsamakta
dır. Bu hudutlar aynı zamanda sosyalist dev
letlerin her türlü sızma çabalarının tesiri altın
da bulunan sahil hudutlarımızı da kapsamakta
dır.
Millî emniyet bakımından silâh, cephane v.s.
gibi bu sahillerdeki sızmaları önlemek, ekonomi
mizi kemiren kaçakçılığa karşı her türlü mal,
eşya, deniz ürünlerini, bu sahilleri koruyabil
mek, 7 bin kilometrelik bu şerit içinde tam ve
güvenilir bir emniyet kuvvetiyle ancak sağlana
bilir.
Bu kuvvet, bugüne kadar, bilhassa 1859 se
nesinden bu yana, çeşitli kuruluşlara verilmiş,
en sonunda bu görevi Jandarma Genel Kuman
danlığımız, gümrük teşkilâtımız elindeki imkân
larla bunu yürütme çabasını göstermektedir ki,
bunun da kâfi olmadığı, memleketimizde her
gün basında ve kamuoyunda a.kseden çeşitli
kaçakçılık haberleriyle, çeşitli anarşik olayların
sızmalarıyle, çeşitli silâh v.s. mühimmatın deniz
yolu ile yurdumuza girdiğinin haber almmasıyle ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji, hepinizin malûmu olduğu gibi,
hızla gelişmektedir. Teknolojinin gelişmesi, ka
çakçı şebekelerinin de kullandıkları vasıtalar
üzerinde etkisini göstermekte, yalnız Türkiye
hudutlarında değil, dünyada kaçakçılık en ile
ri teknoloji kullanmak suretiyle bunu en iyi, en
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mükemmel, en süratli şekilde yapma imkânını
da kendi bakımından sağlamaktadır.
Binaenaleyh, Türkiye'nin sahil millî güven
liğini, sahilde ekonomik kaçakçılığı ve hattâ be
yaz kadın kaçakçılığını önleyebilmek için tek
nikte üstün, vurucu kuvveti üstün, elektronik
cihazlarla teçhiz edilmiş, denizden, karadan, ha
vadan koordineli şekilde sahilleri tarayacak, is-,
tediği zaman, istediği yerde kuvvet teksifini
yapabilecek, komando harekâtını rahatlıkla yü
rütebilecek bir kuvvete sahillerimizin muhafaza
sini tevdi etmek bir vazifedir.
Bugün bu görevi yapabilecek güç, hepimi
zin güven kaynağı olan Türk Silâhlı Kuvvetle
ridir ve dolayısıyle bu üç görevi de sahillerimiz
de denizden, karadan ve bugün elinde bulundu
ğu imkânlarla havadan yapabilecek kuvvet de
Deniz Kuvvetleri olabilir.
Biraz önce grubum adına konuşan kıymetli
arkadaşımın belirttiği gibi, artık dünya devlet
leri, bilhassa sahilleri bizim gibi kritik olan dün
ya devletleri, bunu bünyesindeki rastgele bir
teşkilâta değil, teknik cihazlarla, elektronik ci
hazlarla, teknolojide üstün sürate sahip silâh
larla teçhiz edilmiş silâhlı kuvvetlerine tevdi et
mektedir ki, Orta Şarktaki ve diğer devletlerdeki misallerini grup adına konuşan değerli ar
kadaşım dile getirdi.
Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetler
bu vazifeyi Deriiz Kuvvetlerine verirken araç,
gereç, silâh, personel temini bakımından da bün
yesinde bu imkânı rahatlıkla sağlayacak, bilhas
sa elindeki eğitim tesislerinin güçlülüğü
ve
teknik olması bakımından bunu rahatlıkla ba
şarabilecektir.
Yalnız ben, şahsî olarak bâzı endişelerimi
yüce Meclisin huzurunda ve bu görevi alacak
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin huzurunda dile ge
tirmek mecburiyetindeyim.
Sahil emniyetinin millî güvenliği yanında,
ekonomik güvenliğini de üzerine alacak bu kuv
vet, bünyesinde kaçakçılıkla mücadele edecek
gücü de bulunduracaktır. Kaçakçılık, insana
renkli tarafları ile cazip görünen ve gösterilen
aldatıcı, kandırıcı, dedikoducu bir mücadele
şeklidir. Bu mücadele istihbaratın, istihbarata
karşı koymanın en önemli unsurlarını bünye
sinde taşır. Parası ile taşır, kadını ile taşır,
her türlü avantajı ile taşır ve bunun için renkli
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gözükür, aldatıcıdır, kandırıcıdır; ama öbür ta
raftan da çok haysiyet kırıcı bir vazifedir.
Bu vazifeyi üzerine alacak insanların ve
kuvvetin bütün bu söylediklerimi çok iyi dik
kate alacaklarından, buna göre personele eğitim
yaptıracaklarından, buna göre tedbirler ala
caklarından eminim. Bundan şüphem yok. Ha
tırlatmak da eski bir asker olarak benim vazi
femdir.
Aynı zamanda bu, hukukî yönü çok karışık
olan, çok iyi insan psikolojisini bilen, idareden
anlayan bir idare sisteminin de teşekkülü ile
mümkün olabilecektir.
Netice olarak şunu söyleyeyim k i ; Türk Si
lâhlı Kuvvetleri ve dolayısıyle onun bir parça
sı olan Deniz Kuvvetleri, yeni kuracağı bir te
şekküle çok şerefli bir vazife daha üzerine alı
yor; ama bu vazifeyi alırken de, bu vazifenin
şanına ve bugüne kadar gelen şanlı mazisine
lâyık, her türlü tedbiri de üzerine gölge düşür
meyecek şekilde almalı ve bunu yürütme çaba
sını göstermelidir.
Yüce Meclise ve Sayın Başkana saygılar su
narım.
BAŞKAN — C, H. P. Grubu adına Sayın IIyas Kılıç, buyurun efendim.
C. H. P. GRUBU ADINA İLYAS KILIÇ
(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ;
Sahil koruma ve karasularının muhafazası
ile ''ilgili içişleri ve Jandarma Genel Komutan
lığına 6811 sayılı Kanunla verilmiş olan vazife
nin, bu defa Silâhlı Kuvvetlerin bir parçası olan
Deniz Kuvvetlerine devredilmesi münasebetiyle
görüşülmekte olan tasarı üzerinde, Grubum adı
na söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yeti karasuları, memleketin 3/4'ünü kapsamak
ta ve bu sular üzerinde kaçakçılığın men ve
takibi bir taraftan içişleri. Bakanlığı ile Jan
darma Genel Komutanlığına, bir taraftan Mar
mara ve boğazlarda Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına, ayrıca karasularımızdaki kaçak balık av
cılığının da yine bu müesseselere verilmesi
muvacehesinde uzun yıllardan beri yapılan tat
bikatın sonunda, bu tatbikatın sakıncaları, şim
di önümüze gelmiş olan Kanunla ortaya kon
makta ve bu vazifenin Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına devredilmesi görüşü savunulmaktadır.
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Muhterem arkadaşlarım, personel, araç ve
araçların görevlendirilmesi bakımından, araç
larda görev alan insanların esas birliklerine
bağlılık ve bu vazifeyi yaparken esas birlik
lerinden kopmuş gibi mütalâa edilmiş olmaları
ve bunların ikmalleri bakımından olan aksak
lıklar; bu vazifenin Jandarma Genel Komutan
lığından ve içişleri Bakanlığından dolayısıyle
Gümrük Bakanlığından Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığına aktarılması için ileri sürülen ge
rekçelerin esasını teşkil etmektedir.
Takdir etmek lâzım ki; içişleri Bakanlığı
dolayısıyle Jandarma Genel Komutanlığına ve
rilmiş olan Deniz Kuvvetlerine mensup olan si
lâhların, bu silâhları kullanan personelin ikma
linde, vazife anlayışında, vazife devir ve tesli
minde ve vazifenin doğurduğu müşkülâtların
telâfisi bakımından, mevcut sistemin yürümesi,
Deniz Kuvvetleri için bir aksaklık doğuruyor.
iki başlı oluyor. Personel, sicil bakımından, hiz
met bakımından, maaş bakımından başka yere
bağlı, tâyin ve terfi bakımından başka yere bağ
lı, hizmet bakımından Jandarma Genel Komu
tanlığına bağlı. Bunun doğurduğu aksaklıkları
bugünkü kanun önümüze getirmiştir, doğrudur,
yerindedir ve haklıdır.
Binaenaleyh biz Grup olarak, bu vazifenin
Deniz Kuvvetlerine verilmesini, tatbikatın do
ğurduğu müşkülâtlarla karşılaşmış olan mües
seselerin önümüze koymuş olduğu gerçekler
muvacehesinde, uygun mütalâa etmekteyiz.
Böylece, silâhlar daha etkin, personel daha
iştahlı ve daha hevesli, kendi kuvvetinden kopmamış bir yapı ve çalışma gayreti içerisinde bu
vazifeyi devralırken, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı pek de zannedildiği kadar kolay ve ra
hat bir vazifeyi aldığını zannetmemelidir. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, mevcut vazifesinin üs
tüne biraz sivil sayılabilen, biraz kendisine has
özellikler taşıyabilen, bâzı müşkülâtları getire
bilen bir vazifeyi de uhdesine almış bulunmak
tadır. Binaenaleyh, Deniz Kuvvetleri Komutan
lığının bu yeni vazifenin başarılmasında, müş
külâtları geçmişten alman tecrübelerin ışığı al
tında kısa zamanda yeneceğini, zaten bakım, ona
rım ve yapımının Deniz Kuvvetleri Komutan
lığınca yapılmış olan bu hücumbotların ve sa
hil muhafazada kullanılan gemilerin, hakikî sa
hibi ve yapıcısı olan bu kuvvetin, bu silâhlara
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daha hâkim, daha etkin ve geçmiş tecrübelerin
ışığı altında memleketi bir baştan öbür başa
kemiren kaçakçılığı, tehlikeye iten kaçakçılığı,
mahzurları olan kaçakçılığı önlemek hususunda
umarız ki, zannederiz ki, kuvvetle bekliyoruz ki,
büyük ve ağır bir vazife görecek ve etkin bir
görev yapmış olacaktır.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bu vazife
lerinde, bu kanunun ve milletin kendisinden
beklemiş olduğu hizmetlerde başarı temenni
ederken, kaçakçılık mevzuu görüşülürken bir
hususu belirtmek ist'iyorum.
Kaçakçılık, bir memlekette tamamen orta
dan kalkacaktır diye bîr şeyi düşünmek ve
farzetmek mümkün değildir. Ama mutlaka as
garî hadde indirmek için bu tertibat alınmak
tadır. Gönül ister ki, tamamen ortadan kalk
mış olsun. Ancak bunun temelinde iktisadî ne
denlerin yattığını, eğer bir memlekette kaçak
çılığın tamamen ortadan kalkmasını istiyorsak,
bu kanunun yanı sıra kaçakçılığı ortadan kal
dırabilecek ve temelinde yatan iktisadî tedbir
leri de beraberce almak suretiyle, kaçakçılığı
kendiliğinden daha az bir masrafla ve daha çok
gayret sarfetmeden az bir gayretle, iktisadî ted
birlerle asgarî hadde indirmek mümkündür.
Bu bakımdan da Hükümetin, bir taraftan
kaçakçılığı doğuran sebepleri ortadan kaldırıl
mak için iktisadî tedbirleri almak hususunda da
gayret sarfetmesi temennisinle kanunun hayırlı
olmasını Grubum adına temenni eder, saygılar
sunarım.
BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
run efendim.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Hepinizin çok iyi bildiği gibi Türkiye üç yö
nü ile denizlerle çevrilmiş kıyı ve dolayısıyle
sahillerim'izin uzunluğu 7 000 kilometre olan
bir memlekettir. Buna bize ait olan adaların
kıyılarını da ilâve edersek, 8 000 kilometreye
varır, Türkiye'nin sahil şeridi.
Deniz menfaatlerinin korunması günümüz
de büyük önem taşımaktadır. Denizin vaktiyle
ne olduğunu bilen ecdadımız, denizlerden bü
yük ölçüde faydalanmasını bilmiş; denizleri bi
len ve denizlere açılan ve onun kadrini tanıyan
milletler, daima cihana hâkim olmuştur. Biz de
nizlerin kadrini, kıymetini bilmemeye başladığı
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mız andan itibaren, kanım odur ki, her yönü
müzle gerilemişizdir. İçinde bulunduğumuz çağ
da milletler, insanoğlunu daha çok denizleri ko
rumaya, denizi sevdirmeye doğru çeşitli yollarla
propaganda yapmakta, eğitimler yapmaktadır
lar. Deniz vasıtalarmdaki teknik gelişme, deniz
kaçakçılığını geniş çapta dünyada etkilediği
için, üç yanı denizle çevrilen Türkiye'yi de et
kilediği bir vakıadır.
Deniz kaçakçılığının yanı sıra içinde bulun
duğumuz günlerde hâlâ ıstırabını silemediği
miz, yer yer dert ve ıstırap dolu, dumanları tü
ten hâdiselerde deniz kaçakçılığından sağlanan
silâhların millî güvenliğimizi ve varlığımızı bal
talayacak, T*ürk devletini ve Türk milletini bö
lecek kadar felâketlerin, namı hesabıma, deniz
kaçakçılığından geldiğine inanmış bulunmakta
yım.
Bunun yanı sıra Türk varlığına, birliğine
kastetmiş aşırı sol uçlar, Türkiye'yi deniz ka
çakçılığı yolu ile milleti biribirine vurdurmak,
kırdırmak yolunda yeni yeni taktikler sağla
makta, uygulamakta; uyguladıkları taktikler
için lüzumlu her türlü aracı, gereci, silâhı da
âdeta korunmaktan mahrum ve yoksun kalan
Türk sahillerinden yaptığına ben şahsen inan
mış bulunmaktayım.
Kıyı ve karasularımızın korunması için şu
huzurunuza gelen kanun, sadece bir âdi kaçak
çılık kanunu değil, Türk varlığının, Türk bü
tünlüğünün, Türk Devletinin bekası, güçlendi
rilmesi için millî savunmamızı ilgilendiren çok
anakanunlardan birisi olmaktadır. Bu kanunu
getiren Hükümete, ilgililere namı hesabıma te
şekkürü bir borç bilmekteyim.
Ulusal güvenliğimizi, varlığımızı, bütünlü
ğümüzü bu kadar yakından ilgilendiren bir ko
nu, Birinci Dünya Harbinden çok eskilere va
ran, Sultan Mahmut Han hazretlerinden kalan
bir kanunun ölçüleriyle, tenekeden kılıç, dene
cek bir teşkilâtla yürütülebileceğine ben şahsen
inanmıyorum.
,
İlgililer nıe derse desin, hulkuk yönü ııoksanmış, kültür yanı noksanmış ne olursa olsun,
•'itniaınımıyoınım. Türk karasuları bugünkü ha
liyle her türlü Ikorumadan, ımuhafıazıadıaın yok
sun, yeıtiım 'evlât öksüz yavru duruımıundadır.
Bu ciddî hizjmieitıi yapalhiülmıek, her türlü
yönüyle tieşkİlâtlUanmış, .araca, gerece sahip
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•güçlü bir teşkilât tarafından
yürütüleceğine I nerede olduğunu h ü y o r , mıe yaptığını biliyor.
Onun bulunduğu yerden değil, (barjka t a r ^ hem ünamanış bulunmalctayuıı,
tan katarını, motorunu sokuyor.
Bugünkü
sıahül muhafaza vte koruması
Boyler, gazeteleri okuyorsunuz; motor do
1859 ıdıa çıkarıllmuş fkaınumllarla değlişsik kuru
lusu mermi, ırnotor dolusu Thomson, ımotor do
luklara verJilmiş, 6815 sayılı Kamunla da
lusu makineli taJbaınca, ımajkinelli tüfek. Bern bir
İçişleri Bakamılığına doılayısryle Jandarma Ge;Bellçllka yapısı silâh alamadım; Ibıin taıneali ge
ıne!l Komutanlığına, Sahil1 Muhafaza Teşkilâtı
çen gün yakalandı, 'değerli om »mllyonta varan
olarak verilmiştir. Ancak, kıyılanımızın çok
ımühliımımıat
yakalamıyor, 'silâh yakalanıyor, Ka
luğu, büyüklüğü son günülerde içinde bulun
radeniz boyunda. Omdan sonra da jıaındarmıa
duğumuz- siyasî hâdilseilerin nıezafcetli ve cid
iş görüyor diye tutmaya devam dtımiek, aırJardiyeti, Jandarma Gieniel Komutaınlığımın bu
şistler© güç, kuvvet oluyor. «Al oğlum d i n e
rnunla görevli teşkilâtımı devede kulak dene
yenisini, hazırdan» demekten başka
b(ir şey
cek, ramazan sofrasında yediğimiz iftariye
değildir.
lik jkadar miktarda vazife görmekten yoksun
bırakmıştır. Bunu gayet samimî olarak söylü
Şimdi gidene hakmıyoruz; Hazret! Mevlâ-yorum, Yüce Meclisimiz iinaınınıalıdır.
na'mıımt dediği gfîlbi .giideın •gitti. Bugünü ya
rma selâmetle götürmek için yarının iyli teBu kadar önemHi vazilfenin tteşklâtlammıış,
j -mellerlmi kurma|k zorundayız. B'en burada 1
eğitlilmiş, güçlü 'bir başa, güçlü <bir teşkilâta
I bunu arz ediyorum, kimseyi de temlklit etmi
bağlı olduğunu söyledikten sonra 'bu kaçakyorum:. ISağolsunÜar güç SmkâmfJarımia rağmen
çnlığın muılllî varlığımız ve bütünliüğümıüze' olan
jandarma iyi görev yaptı diyorum ama yetme
zararı kadar 'millî gelirimize,
bütçem/ize de
diğin!! de söylüyorum, Kifayet eıtmediğkıi söy
büyük zararlar ika ettiğini kaça!kçilı|k yoluylıe
lüyorum. Bu kanunun bir zorunlluktam, bil
/en az Türkiye'den 7 . 8 mılîlyar değerinde ma
im edburiy etten geldiğin/i söylüyorum.
lın, ımülkün kaçırıldığımı bir <o kadarının da
Şimdi, kanasudariimızım korunımasmı sağlageldiğine imamıyorum. Geçjiyorum Ankara'da,
ımaJk,
ımıillî ıgüvenllüğimdzi sağlamak, (kaçakçılığı
hattâ köylerde herkesin cebimde Pal'l - Mail,
önlemek
için bütün (iyli miyetljne rağmen maberkezin celbinde Kent var. Neneden gelir, na
dem|M,
jandarma
bu işli göremiyor, za'tlem ha
sıl gellir şaşarımı. Amerikan miadı,' Çim malı,
kiki
görevi
yurit
içimde aısayliş ve ©mniyetiJapcın imalı, Çin işi - Japonı işi ıboneuğundam
sağlamaktır,
jandarmayı
bu ağırlıktan kur
t u t da her şeyime varıncaya kadar gediyor.
umak jamdarmıa sımufıma da hizmet odur kaBir d'efa ^öyleımliştim, resmî hudut Ikapılanısundayıım. Onu haıkikü hizmetline vermek,
rımlda Hükümet, kanunlarla kaçıalkçılığı önle
ona ıbüyük hizmet olur ve sevap olur dtamısmmek, gümrük ımuhafazasını sağlamak içlin
dayıım.
Sğnemlin gözünü kunmuş, «geçemıezsinliz, nıüm6815 sıayıftı Kamumda jandarmaya verilmiş
Ikün değildir.» ama demlizlller ve diğer yerler
olıan bu görevde, maalesef demin haflısettliinanınız ki, han kapısı milsillü açıktır; katar
ğim gibi, miıllî güvenlldimiizi ve bütünlüğü
lar geçer. Hattâ bir defa daha söylemiştim,
müzü ilgilendiren hâdljsieınliln yanımda, Türk
'kamyonlarla fa'brl'ika kaçınılır. Bir d'efa Yüce
ekcnoımûsine verdiği zararı da düşünmie|k dâ-.
MeollJste söylediğim sözü
tekrar edleyim;
zum. Yerim altıyle, üstüyle Türlkliye ımüzedir.
«Neler geldi geçti felelktıen, un ellerken deve
Oihaınşümul tarihçiler söylüyor, «bütün Ana
igeç'tli elekten...;»
dolu yerlin altıyle, üstüyle duvarı
olimayan'
-bir
müzedir»,
diyorllar.
Bütün
Avrupa
müze
Türkiye jkıyı ve sahidlerinden katarlar ge
leri,
Am/erilkan
müzieierli,
tarihi
çok
bengin
çiyor, diilâlhliar geçiyor, Japon işli, Çin işi ımıaJlOar
olan, 32 devre ait her türlü medeniyeti bu
geçiyor; jandarmamın, sahil muhafazasının
dunları, Türkiye'den Ikaıçınlan ıtıarihli eseıröjerle
buna zaten takati, aracı, gereci yetmez; va
doludur. Bunlar neredem gidiyor t Benim cüszife ruihunun fonksiyonu buna yetmez.
semde heykeller kaçıyor. Bu 'büyük bir ihma
Özür dileyerek arz ediliyorum/ kaçakçı, Dfiv-.
l/in,
çok ciddî bir teşkilâtım sonucu oüarak
letin birçok teşldiatındam ıgüçlüdür. Miktarı
ımahdut olan jandarma hofclanınıın hangi saatite I kaçıyor.
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Ege 'bölgesinde ayarlı, Rumi adalarından ka
çakçı işaretlini veriyor, Datçaldan, MJarmıaris'ıbeoı, Fethiye'den 'sandıklar dolusu, her bi
risi bir müze değerinde olan eski eserlerimiz
kaçıak gidiyor. Jandarmamın
yakalayamaz,
mümkün değil.
iBeın tarSh'iımizÜ sizler gfjbi isevcm bir kimse
olanak, Anadolu'nun] tarihli 'eserlerinim burada
'kalması, tarihli eser kaçakçılığının durması içüm
de 'bu kanunu şahsen lüzumlu ve zorunlu gör
mekteyim.
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risünde yapar ve kaçakçınimi inşallah nefesini
kesecektir iSaımimî inamteım, ikanaatitau fondur.
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, şu inancınıza
biraz hizmet ©diniz.
İHSAN KABADAYI (Devaımla) — Bitiri
yorum, efendim, bitiriyorum. Sıktım galiba, Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Hayır 'efendim. inancımızla hizınnet ederseniz çabuk çıkarırız.
İHSAN KABADAYI
efendim, bitti.

(Devamla) — Bitti

iSilâh kaçakçılığımın dertlerirJi, ıstıraplarını
(belirttim1. 'SahDller (böyilesilme sahipsiz kaldıkça,
domıat:ımı, eriyU'e kifayetsiz
bulunan jan
darmada îkald^kça, anarşistlerin, bilhassa de(mlirpende gerisinden .bol ıboll silüâih kaçıraeakflıarmı, kurdun 'dumanlı havayı sievier hikâyesi,
seçimin verdiği politikacılara rehavet reçe
tesi, anarşistlerin o Ikaynajktan ı&eisleaıeceğü en
dişesiyle bu toamiunnım ıseıçikndem evvel çıkma
sının ve Deniz Kuvvet'leninlih kuracağı ıSahil
Koru'ma Komutanlığı tarafından ibramın sıkı
kontrolumıun lüzumuna Ibeın şahsan inammışım
(beyler.
Bütün bu ianjliat'tiklarcim, bu görevlin 'kasam
olanak jtandarimadan alınmasını, çıofc güçlü,
kontrollü, her türlü imkânliaırı olan îbıir güöe,
Demiz Kuvvetlerline veıiilimieisıini b>en zorunlu
görmekteyim!.
Sayın Paşam beni affetsinler ben denizci
değilim; ama şu ^gördüğüm, sıeyrettliğiım tablo,
gieçjlndiğiım ıstıraplar !ilçe:niısiındıe «Hukukî bilgisii olmıazımış
sulbay bunu kıvımmaıamış»
demek peik yerinde değildir. Her mükeımımieilliyetin bidayette basitliği vıardır. Ben politi
kaya, dfjk güm geldiğim zaman, «Kürsüye masili çılkanm, nasıl konuşurum?» elliye ürküyordu:m. «Tat» .gibîydlimı.

Barışta dahi bu vazifeyi göremeyen jandar
ma sınıfı, seferde deniz kuvvetlerine verilecek.
Yarın bu teşkilât bu kadar kifayetsiz durumuyle Deniz Kuvvetlerinin de başına derft olacakYarından dert olmaması için bugünden alınma
sı, bizatihi vazifelerinin de verilmesinin lüzu
munu zorunlu görmekteyim. Zaten bunu fiilen
donatımıyle, aracıyle, gereciyle, lojistik teşkilâtıyle ve münavebe ile verdiği personelle De
niz Kuvvetleri yürütüyor. Adı jandarmanın zah
met, eziyet Deniz Kuvvetlerinin. Arada bir for
malite var, adı jandarmanın diye. Haddizatın
da Deniz Kuvvetleri yürütüyor; denizci yürü
tüyor ve kâr yerine zarar da oluyor. Oraya gi
den deniz subayı, assubayı kendini anakuvvetten kopmuş addediyor; disiplin de bozuluyor.
Deniz Kuvvetleri mensupları var, amiralim de
bilirler, onlar için de içinden çıkılmaz dertler,
ızdıraplar doğuruyor. Bu bizde yeni de değil;
özür dilerim. Sakın bizim kumandanlık sayın
Bakanlık kendiliğinden getirmiş sanmayın. Bir
leşik Devletlerde, italya'da, Yunanistan da,
Fransa'da, İsrail'de var. Bu onun bir benzeri.
Biz de bunu getirenler kendiliğinden tepeden
inme getirmiş değil onlara paralel olarak gel
miş. En ileri demokrasilerde bu teşkilât var.

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi bülbül
oldun..
1BSAN KABADAYI (Devamla) — Allaha
şükür bülbül olduğumu iddila leıtmiyoruım,, alma'
derldlilmji 'söyleyecek k a d a r çenem vıar.
Snlbay acemidir, Ibilmeyelblilir, hukuk nos
yonu olmaz; aıma arzu edem 'kişi vıazifesin
de iaşk saMbfi. ise, tıekmdil zorflhığu yenecek
güç'tedir. Hele Türk sulbayı vazife aşığıdır.
Kolay jbolay kontrol âsînde kaçakçının ağma
düşmı/ez. Kendine verilen vıazüıfleyi şerefler Üçe-

Böylece Deniz Kuvvetlerinin bunu iyi işlete
ceği kanısındayım. Üstelik Türkiye belli, Rusya
Karadenizden taşmış donanmasıyle Akdenize
inmiş. Orada da güçlü. Amerika'nın 6 ncı filosuyle boy ölçüşüyor. Kıbrıs hadisesi başımızda
dert, Orta - Doğu hadisesi meydanda. Bu kadar
tarih ve dünya gelişmeleri bakımından kritik
noktada olan Türkiye, sahil muhafazasını bir
jandarma teşkilâtına bırakamaz. Sahillerin mad
dî korunmasıyle görevli olan Deniz Kuvvetleri
bunu almalı, sahil koruma teşkilâtım kurmalı
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ve §u anlattıklarını dertler, mühimce derecede
bu kanunun çıkmış olmasıyle bitecektir. Yüce
Meclisin iltifat edeceğine de kani bulunuyorum.
Getirenlere teşekkür ederim. Bu kanunun mem
lekete, millete hayırlı olmasını temenni ederim.
Yüce Meclisi de saygı ile selâmlarım.
Hürmetlerimle efendim.
BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner... Yo;k.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ben daha
N
evvel söz istedim.
BAŞKAN — Ben, sıra ile yazdım Sayın Bil
gin.
Bir yanlışlığa mahal olmasın diye söz sıra
larını arz ediyorum; Sayın Hasan Ali Gülcan'
dan sonra Sayın Ahmet Buldanlı, Saym Tur
han Bilgin, Sayın Eefet Sezgin ve Sayın Reşit
Ülker'dir efendim.
Buyurun Sayın Hasan Ali Gülcan.
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Saym
Başkan, değerli arkadaşlarım; ben bir sahil ço
cuğu olarak bu kanunun şimdiye kadar çıka
rılmamasından dolayı memleketimizin
büyük
çapta zararlara mâruz kaldığını gören, duyan
bir insan olarak kısaca dile getirmek istiyorum.
Aziz arkadaşlarım, benim memleketim olan
Antalya'da üzüntü ile söylemek lâzım gelirse li
manda bulunan bir jandarma motoru vardır.
Jandarma motoru kifayetsiz ve kaçakçılarla
mücadele edebilecek güçte değildir. Keza, kontrol sahası dar ve büyük çapta başarı sağlaya
mamaktadır. Benim memleketimde
sahillerde
Yunan balıkçı ımotorları, âdeta alay edercesine,
oyun oynamakta ve balık neslini sahillerimizde
tüketmiştir. Sünger bırakmamıştır. Ne zaman
jandarma motora bunların arkasına takılsa, çok
komik oluyor, jandarma motorunun hızı 7 mil
dir, Yunan motorunun hızı ise 11 mildir arka
daşlarım. Adam alay edercesine bu köşeden
öbür köşeye, öbür köşeden bu köşeye memleke
timizi soyup soğana çevirmektedir. İşte bugün
sahillerimizde maalesef balık nesli
tükenmiş
bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Antalya hepinizin bil
diği gibi tarihî eserleri bol olan, ve birçok tari
hî eserlerle her tarafı sahil boyunca döşenmiş
bir memlekettir. Ama ne yazık ki, birçok tarihî
eserler bu sahilden yabancı vasıtalarla kaçırıl
mış ve Türkiye'ye milyonlarca hattâ milyarlar
ca zarar vermiştir. Bunu rahatça söyleyebiliriz.
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Yabancı ıkaçakçı motorları, işitiyorsunuz sa
hillerde âdeta koylarda kendilerine göre liman
yapmışlardır. Oralarda gelir gece getirdiği ma
lı rahatça teslim eder, onun mukabilinde ala
cağı malı alır ve gider. İşte sahillerde gereği
kadar sahillerimizi koruyacak, muhafaza ede
cek bir tedbirimiz, gücümüz, kuvvetimiz bulun
mamasından dolayı memleketimiz büyük çapta
zarara mâruz kalmıştır.
Geç de olsa bu kanun tasarısının getirilmiş
olması, karasularımızın ve kıyılarımızın kuru
lacak olan sahillerimizi koruma komutanlığına
devredilmiş olması, bunları büyük çapta önle
yecek ve millî servetimizin heder olması' önle
necektir.
İşte aziz arkadaşlarım, bu kanunun bir an
evvel çıkarılıp gereğinin bir an evvel yerine ge
tirilmesi ve tedbirlerinin bir an evvel alınma
sında Yüce Meclisinizin büyük payı olacak ve
şerefi sizlere ait olacaktır. Bu bakımdan, millî
servetimizi korumak için çıkarılacak bu kanuna
yardımcı olmakla ve kanunu çıkarmakla mem
leketimize büyük hizmet etımiş olacağız. Bun
dan mutluluk ve bahtiyarlık duymaktayız.
Kanunun memleketimize ve milletimize ha
yırlı ve uğurlu olması dileğiyle Yüce Meclisi
saygılarımla selâmlarım.
BAŞKAN — Saym Ahmet Buldanlı, buyu
run,
AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem
Başkan, değerli arkadaşlarım; şu anda mühim
bir kanun tasarısını müzakere etmekteyiz. Yan
lış bir karar vermemizden endişe ediyorum.
Şöyle ki :
Elli yıldır kıyı emniyetimizi korumakla gö
revli Türk jandarmasından, dikkat ediniz ken
disinin değil, ama İsendisine vazife görmek için
tevdi edilen malzeme ve teçhizatın geriliğinden
ötürü, bu kanunla, kendilerine tevdi edilen hiz
meti jandarmanın elinden alacağız, Deniz Kuv
vetlerine vereceğiz. Sebep? Sebep; Türk Demiz
Kuvvetleri çok güçlüdür, süratli vasıtalara sa
hiptir ve bu vasıtalarla her türlü gümrük kaça
ğı, silâh kaçağı, eroin, morfin gibi zehirli mad
deler kaçağını önleyecek, bu suretle ekonomik
hayatımızda bir fayda temin edecek, katkıda
bulunacak... Hayır arkadaşlar, bu olmaz. Şun
dan olmaz.
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Evvelâ Türk jandarması Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bir cüzüdür. Eğer münhasıran Deniz
Kuvvetlerini ordu olarak, silâhlı kuvvet olarak
kabul ediyorsak Türk jandarması da Kara Kuv
vetlerinin bir cüzüdür.
Jandarmanın tarifi şudur muhterem millet
vekilleri : Türk jandarması memleketin umumî
* emniyet ve asayişini korumakla görevli silâhlı
askerî inzibat kuvvetidir, diyor. Bu hukuk ta
biridir, kanunî tabiri budur.
Ben sahil çocuğuyum. Benim seçim bölgemin
kıyıları 1 150 kilometre. Muhterem Kabadayı
arkadaşımızın ve diğer sözcülerin beyan ettik
leri gibi Türk Jandarmasına kıyılarımızı koru
mak için tevdi edilen tekneler maalesef kifa
yetsizdir. Kabul.
Seçim bölgem Muğla'nın karşı kıyılarımızda
Istanköy, Rodos, Gaydaronisi, Kalimnos gibi
adalar var.
İSMET KAPISIZ .(Yozgat) — Türkçe isim
lerini söyle.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bunla
rın tabirleri böyle, ismi öyle. Söyleyeyim, İstanköy, Eşek adası, Rodos gibi adalar...
Bütün kaçakçılar bu Yunan adalarında mevzilenir, 25 millik teknelerle Muğla sahillerine
gelir. Meselâ, Gökova'da kaçağı alır - verir;
ama bizim Deniz Kuvvetlerimizin Jandarmaya,
kıyı emniyetini korumak için verdiği 12 millik
botlar, daha hareket etmeden, yani ihbarı aldı
ğından itibaren harekete geçecek zaman içinde
Yunan gemileri Gökova'dan alacağını alır ve
receğini verir, Istanköy'e vardığı vakit, bizim
Marmaris'teki motor ancak boğazı geçer, Mar
maris Körfezini geçer. Şimdi, bunu kabul edi
yoruz; ama malzemesi eski, süratsiz, kifayet
sizdir diye bu nizmeti, kanunla kendisine ver
diğiniz bu hizmeti Jandarmanın elinden almak
ve Ordumuzun bir cüzü olan Deniz Kuvvetleri
ne bu hizmeti vermek, bir vazife tedahülü ya
ratır. Şöyle ki :
Bu, münhasıran bir kıyı emniyeti değildir.
Yani, düşman harp gemilerinin çıkarması, sa
hillerimize vaki bir tecavüz değildir. Bu, mün
hasıran bir zabıta görevidir, zabıta görevi. Siz,
hiçbir askeri güoe zabıta görevi veremezsiniz.
Aracalk, özel haller başka, fevkalâde haller baş
ka. örfi İdare ilân edersiniz, orduya bir zabı
t a görevi verebilirsiniz. Onıun dışında, beyaz
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zehir kaçakçılığını önleyeceğim,. efendim her
hangi bir ekonomik kaçakçılığı önleyeceğim,
esrar kaçakçılığını Önleyeceğim diye Denk
Kuvvetlerine bu hizmeti veremezisiniz. Neden
Veremezsiniz? Çünkü, bu özel ihtisas isteyen
bir görevdir. Yakalama yapacaksınız, zabıt tu
tacaksınız, şahısları hürriyetlerinden men ede
ceksiniz, bunu bir vesikaya bağlayıp hukukî
bir \muamele yapacaksınız, yaptığınız hukukî
bir muamele neticesinde hâkim bir adamı asaeak, mahkûm edecek veya işinden men edecek
tir. Bu bir özel ihtisas meselesidir. Bu da mün
hasıran Jandarmaya verilmiştir.
Bu mesele enine boyuna düşünülmeden, bu
mesele enine boyuna 'görüşülmeden ve Dünya'
daki tatbikatı görülmeden jandarma Genel Ko
mutanlığının elinden hu hizmeti alıp Deniz
Kuvvetlerinle verdiğiniz zaman 'karşınıza çok
zor, içinden çıkılmaz bir mesele gelecektir.
'Meselâ : Herhangi bir yerde üslenen bu ge
miler kime bağlı olacaklardır.? Meselâ : İs
kenderun'da üslenmiş bir Deniz Kuvveti eüz'ü,
Marmaris sahillerinde kaçak ihbarı aldı. Bu
ihbarı kimden alacaktır, hizmeti kimden deruh
te 'edecektir veya kime bağlı olacaktır? Bu hu
suslar bu kanunda tedvin edilmemiştir, mual
lâktadır. Valiye mi bağlı olacaktır, o böLgedeıki askeri! kumandana mı bağlı olacaktır veya
İstanbul'daki Deniz Kuvvetleri Kumandanlı
ğına mı, Gölcük'teki kumandanlığa mı bağlı
olacaktır? Saniyen, bir deniz subayı, ne kadar
mükemmel yetişmiş olursa olsun, dediğim gi
bi bir zabıta görevi ifa edeceğinden bir Jandar
ma subayı gibi hukukî bilgi ile teçhiz edilmedi
ğinden, yapacağı araştırma, yapacağı kovuş
turma, takibat yarım kalacaktır ve suçun or
taya çıkmasını, suç delillerinin ikaıme edilmeısini imkânsız kılacaktır. Bütün bunlar enine
boyuna müzakere edilmeden bunu hamasi bir
mesele haline getirip ortaya atmak ve kanun
laştırmak zannımca ileride ilcinden çıkılmaz
bir mesele doğuracaktır.
Simidi, komşularımıza bakalım, komşuları
mız bu 'işi nasıl yapıyorlar.
Yunanistan jandarma gücüyle yapar. İtal
yan Karabiniyeli Teşkilât denen bizdeki Jan
darma Teşkilâtına müşabih bir teşkilâtla yapar.
İspanya Jandarmasıyla yapar. îlranısa Jandarmasıyle yapar. Nasıl yapar? Deniz Kuvvetle*
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eriyle irtibatlıdır, bir özel ihtisas teşekkülü tkur- ]
Bakınız bundan 40 sene evvel ormanları: ko
rumak gayesiyle bir Orman Ordusu kurulmuş
durmuştur, o teşekkül en modern silâhlarla
tu. Hemen her ilde bir alay vardı, ormanları
'mıücehiheızdir, en sür'atli vasıtalarla mücehhez
muhafazaya memurdu; fakat ne yangınlar du
dir; lama bağlılık itibariyle İçişleri Bakanına
rabildi, ne orman tahripten men edildi. Müm
bağlıdır. Yani, Hükümetin içerisinde bulunan
kün değil. Yani, zor ile mümkün değil bu işle
bir uzva bağlıdır.
rin elde edilmesi. Bu, teknik ile olur, işin eihŞimdi, Deniz Kuvvetlerime bağlı olan bu
1
liyle olur, ihtisasla olur. Bunun dışında başka
.hizmetin mes'ulü kim olacaktır ? Millî Savunma
birşey
düşünülemez.
Bakanı mı olacaktır arkadaşlar? Millî Savun
Fazla zamanınızı almak istömiyorum muh
una Bakanının vazifeleri kanunla tadat edilmişterem
milletvekilleri. Arz ettiğim essıbalbı muci
(tir, sayılmıştır. O hizmetin içerisinde kaçakçı
be
ile
bir teklif hazırlıyorum. Tasarının Ko
lık takibi, kıyı korunması var mıdır? Olmadı
misyona iadesini talep edeceğim. İltifatınızı is
ğına göre, Millî Savunma Bakanlığını bu işten
tirham ederim.
mels'ul tutamazsınız. . Tutamıyaeağınıza göre,
Saygılarımla.
Barlâimemtonun veya diğer murakabe organla
rının muhatap olacağı bir zümre de yoktur.
BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin, buyuru
O bakımdan, bu tasarının, şu müzakereler
nuz.
de kanunlaşması fayda yelrine zarar getirecek
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
tir. Bu bakımdan meselenin enine boyuna dü
rem arkadaşlar;
şünülmesi ve mutlaka faydalı bir karar verdlBu tasarı, maalesef enine boyuna görüşü
ımJeısi lüzumu vardır.
lürken, düşürtül er ek Türkiye'nin içinde bulun
Bakınız, bu Sahil Koruma Teşkilâtı ne iş
duğu şartlar ve Türkiye'nin geçmişte Silâhlı
ler yapar.
Kuvvetlerimize verilen vazifelerden hangi se
Hertürlü gümTÜk kaçağını önler. Hertürlü
beplerle geri dönüldüğünü iyi tetkik etmeden
(gümrük kaçağı.. Kıyılanımızdan sızmak isteyen
çabucak hazırlanmış ve bir tasarı halinde yük
muzır cereyanlara karşı koyar. Adi zabıta va
sek huzurlarınıza getirilmiştir.
kalarını karara bağlar. Yani velhasıl, dışarı
Evvelâ tasarının ismine bakalım, «Kıyı ve
dan içeriye müteveccih hertürlü emniyet
ve
Karasularımızın Korunması ve Güvenliğinin
laısayişıi ihlâl edici hadiselerin barajıdır, şeddi
'Sağlanması Görevinin Türk 'Silâhlı Kuvvetle
dir ve bunu da özel kanunlarla yapar. Bu sümrine Devrine İlişkin kanun tasarısı»
tmettedarik getirtilen kanunla bu işi Deniz Kuv
Muhterem arkadaşlarım; kıyı Ve karasula
vetlerine verdiğiniz takdirde yanlış bir iş
rımızın korunması ve güvenliğinin sağlanma
olur, doğru bir iş olmaz. Ne yapalım? Yapıla
sı görevi haddizatında Türk Silâhlı Kuvvetle
cak iş 'gayet basittir. Yeniden bu tasarıyı Ko
rinde mevcuttur.
misyona iade edeceğiz, Komisyonda Jandarma,
Muhterem arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuv
Genel Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Ku
vetlerini günlük işlere sokmanın sakıncalarını
mandanlığı anlaşacak, eleman mı verecek, va
mazide yaşamış Ve geri dönmüş olduğumuzu
sıta mı verecek, tekne mi verecek, uçakla mı
hiç hesaba katmamışız. Bir vakittiler ormanla
/onu takviye edeedk; o takdirde bir yeni şekil
rımızı askerlere korutmak istemiş/izdir; fakat
bulunacak, bu şekil kanunlaştırılacaktır.
bunun
doğurduğu büyük mahzurlar nazarı itiŞimdi, Ordumuzun gücüne dayanarak
bu
bare
alınarak
bundan sarfınazar edilmiştir.
gibi Mzimetleri Orduya verirsek, orduyu kendi
Bugün hepimiz bir «askerî idaıjıe» görüntü
hizmetinin dışında i'sltenmiyen hizmetlerle nıeşsünden kurtulmanın arzusu ve iştiyakı içinde
ıgul etmiş oluruz. Bu suretle Ordunun savaş gü
yiz. Bu görevleri, Jandarma Kuvvetlerimiz
cünü baltalarız. Ordunun savaş gücü eğitimle
elindeki az imkânlara rağmen fevkalâde
ba
elde edilir. Deniz Eğitimi ile ilgili bir birlik,
şarı ve fedakârlıkla yapmaktadır.
kıtasından koparılıp bu hizmete matuf bir ye
Bizim bir rahatsızlığımız var, bunu daha
re tayin" edilirse, Deniz Kuvvetlerimizin eğitim
büyük konulara da teşmil edebiliriz, bir 'görev
gücü zayıflar ve savaş gücü baltalanmış olur.
.Silâhlı Kuvvetlerimize verilm'ediği takdirde o
Kanunla bu işi temin etmiye'lim arkadaşlar.
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görev için yardım istenildiği zaman bu görevi
sadece bana verirsiniz; ama kâmil ve tam mâ
nası ile verirsiniz, o takdirde ben bumu yapa
rım gibi bilhassa çok (daha büyük meseleler
de) garip bir tutumla karşı karşıyayız. Bu miıgali genişletmek ve asayiş konularına, hattâ
Devletin emniyeti ile İlgili konulara kadar gö
türmek mümkündür; aıma bu kanun vesilesiyle
bunu ifade -etmekten sakınıyorum.
Silâhlı Kuvvetlerimizi rencide edecek du
rumların ihdas edilmesinden cidden endişe etınuekteyim. Bu tasarının tümü üzerinde birinci
ve ikinci konuşmayı yapan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinden gelmiş iki kıymetli askerin burada
ki endişelerine katilmamak mümkün değildir.
8 noi madde maksada kâfi değildir. 8 nci
madde ile, gerekli personel ve uzmanlar alına
caktır deniliyor. Şimdi bir şövalye mesleği
olan, sureti katiyede kanunla kendisine yapa
cağı hizmet belirtilmiş olan bir kuvvete
pek
adi bir meselenin sorumluluğu, hem de günlük
Jandarma Genel Komutanlığının elindeki araç
lar eğer kifayet etmiyorsa, kî -etmediği anlaşılı
yor, eğer gümrük teşkilâtımiizın bu konuda tak
viyesi icap ediyorsa ki, Hükümetin getirdiği
tasarının gerekçesinden böyle anlaşılıyor, o
takdirde bu tasan Komilsyona iade edilmeli ve
bu mesele bu açıdan tekrar gözden geçirilmeli
dir.
Mulhterem arkadaıilar, Türkiye'nin, «-askerî
idare» görüntüsünden mutlaka kurtarılması lâ
zımdır. Yarın Deniz Kuvvetlerimizi kaçakçılık
mevzuu için, sahili muhafaza etmek için görev
lendirdiğimiz zaman, öbürsü gün belki de asa
yiş konusu için, kararların muhafazası için Ka
ra Kuvvetlerimize d/e demek ki görev verece
ğiz.
-Silâhlı Kııvvetlerimizi kendi [görevinin dı
şına itmemek lâzımdır. Bu meseleyi bilhassa bu
açıdan mütalâa etmek gerekir.
Muıhterelm arkadaşlar, -zaman zaıman fevka
lâde gerektiği ahvalde ve lüzumlu olarak ilân
edilen örfî idarelerin dahi Türkiye'de turizme
ıı-o kadar büyük zarar verdiği hatırdan uzak
tutulmamalıdır. Bir basit taka ile yapılan bir
kaçakçılık mevzuuna Dejıiz
Kuvvetlerimizan,
ki görevi gerektiği zaman imha etmektir görev
ifasında büyük sakıncalar vardır. Bu bakım
dan bu tasarının Komisyona iadesinde gerçek
ten büyük faydalar vardır.

21 . 6 . 1973

0:1

Tekrar ediyorum: Yakalandı bir kaçakçı,
zaptı tutulup adlî mercilere vermek lâzım. Bu
görevleri kim ifa edecektir? Türk Silâhlı Kuv
vetlerimizin fevkalâde şerefli -görevimi, kolluk
vazifesi gübi günlük meseleler içerisifndje üstün
seviyesinden aşağıya indi'nmeye kimsenin yet
kisi ve se'lâhiyeti olmaması ıgereMr.
Muhterem arkadaşlar, bu mevzuu biraz da
ha ileriye götürüdüğüımıüz takdirde bir durum
la karşı karşıya kalacağız. Bunu biır misalle arztedeceğim: Belfast'da büyük hadiseler olur,
700 insan ölür; fakat orada asker, idarenin em
rine girer ve idarenin emrinde görev görür.
Bunu söylemekten kastım şoı : Gerektiğinde
Deniz Kuvvetlerimiz yardımı iistemildiği zamıan
Jandarma VÖ Gümrük Komutanlığı ile bera
ber, hattâ gerekirse emrinde vazife görmelidir.
Pekçok mahzuru olan bu taisarının Komis
yona iadesini Yüksek Heyetlinizden istirham
ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN —- Efendim, müteaddit yeterlik
önergeleri gelmiştir. Yeterlik önergelerini tak
dim ediyorum.
ıSayın Başlkanlığa
Konuışm-alar kâfidir, müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim.
Burdur
Mehmet özbey
BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler...
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Aleyhin
de
BAŞKAN — Efendim, yeterliği o'kuttum is
temediniz. Yeterliği oyladım.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sıra ka
pağına vurdum. Dikkatinizi çekmek için bir
başka vasıtaya sahip değilim.
BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmeden önce tümünün Ko
misyona havalesine ilişik bir önerge var, tak
dim ediyorum -efendim.
REFET -SEZGİN (Çanakkale) — Bu öner
ge üzerinde söz alabilir miyim efendim?
BAŞKAN — Efendim, yeterlik kabul edil
di.
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ISayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Sahil Koruma
Kanun
tasarısının ihtiva ettiği ehemmiyet
bakınıın•dan yeniden müzakereye alınarak bu hizmıet'ler'in, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Ge
nel Komutanlığında yeniden organize edilecek
bir teşkilât kanalı ile yürütülmesini temiinen
tasarının Komisyona iadesini rica ederim.
'Saygılarımla.
Muğla
Ahmet Buldaınlı
BAŞKAN — Komisyon?.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUZAF
FER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Baş
kan, bu önerge istikametinde değil, yalnız ya
pılan tenkitleri değerlendirmek suretiyle yeni1
baştan bir şekil düşiinımek üzere müsaade eder
seniz tasarıyı 'komisyona geri almayı muvafık
(buluyoruz.
• BAŞKAN — O halde önergeyi oylayaca
ğım. Çünkü Meclis kararı ile verilecek efendim
'Siz ancak önergeyi isteyebilirisiniz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUZAF
FER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efendim
önergede istikam'et veriliyor.
BAŞKAN — Bıı önergeyi mi istiyorsunuz
ıefi endim ?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUZAF
FER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — önerge Komisyona havale edil
miştir. Maddelere geçilip geçilmemesi hususu
bu sebeple oylanamayacaktır. Tasarının madde
leri Komisyona havale edilmiştir efendim.
Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı
efendim?..
Açık oyunu kullanmamış, sayın üye var mı?
Açık oylama işlemi bitmiştir. Oy kupasını kal
dırınız. («Var var» sesleri.)
Beyefendi iki defa tekrar ettim istirham edi
yorum efendim. Oylama bitti efendim. Onu be
yan ettim.
6. — Türk II çak Sanayn Anonim Ortaklığı
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 N.o. lu Geçici
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (1)
(1) 879 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
5 yıllık Plânda öngörülen Türk Uçak Sana
yiinin biran önce kurulmasını temin ve daha
fazla zaman kaybına meydan vermemek amacıy- .
le, bugünkü gündemde yeralan, 8791 S. Sayılı,
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Kanun
Tasarısının ivedilik ve öncelikle görüşülmesini1
arz ve teklif ederim.
110 Numaralı Geçici
Komisyon Başkanı
Sivas
Tevfik Koraltan
BAŞKAN — önergede öncelik teklif edil
mektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 'eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ivedilik teklifi var, ivediliği oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın
efendim.
Efendim, rapor basılmış ve çok süre önce
dağıtılmış olduğundan raporun okunmaması
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
Türk Uçak 'Sanayii Anonim Ortaklığı
Kanun Tasarısı'
BÖLÜM — I
Genel Hükümler
Hukukî Bünye :
Madde 1. — Bu Kanunla, Türk Sanayii Ano
nim Ortaklığı (TUSAŞ) adında tüzelkişiliğe sa
hip faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ser
mayesiyle sınırlı bir iktisadî Devlet Teşekkülü
kurulmuştur. Teşekkül, bu Kanuna, 440 sayılı
Kanuna ve sözü geçen Kanunlar hükümleri sak
lı olmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi
dir.
Merkezi Ankara'dadır, ilgili olduğu Bakan
lık Millî Savunma Bakanlığıdır, ilgili Bakan-
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lık 440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki hal
lerde yetki ve sorumluluğunu kullanırken Ma
liye, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile işbir
liği yapabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?.. Yok.
Değişiklik önergesi var, takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Tasarının birinci maddesinin ikinci paragra
fının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
İstanbul
Niğde
Orhan Cemal Fersoy H. Avni Kavurmacıoğlu
Madde 1. — Birinci paragraf aynen kalmak
üzere ikinci paragraf :
«Merkezi Ankara'dadır. İlgili olduğu Bakan
lık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. İlgili Ba
kanlık 440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki
hallerde yetki ve sorumluluğunu kullanırken
Maliye, Millî Savunma Bakanlıkları ile işbirliği
yapabilir.»
. BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dimi.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVPİK
KOEALTAN (Sivas) —Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılmakladır. Değişiklik önergesini oyları
ma arz ediyorum. Kabul edenler...
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Hükümete sor
madınız.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAK (İstanbul) — Hükümet katılmıyor.
BAŞKAN — Bu konuda Hükümete söz ver
mek mecburiyetinde değilim. Tasarı Meclisin
malı olmuştur. Bir yanlış tatbikatı ben uygula
mam. Tasarı Meclisindir, Meclis adına Komis
yon burada beyanda bulunur.
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu değişik şekli ile oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi, okutuyorum.
BÖLÜM — II
Amaç ve- faaliyet konuları
Amaç :
Madde 2. —• TUSAŞ'm amacı, ülkenin tekno
lojik düzeyini yükseltecek, millî hâsılaya kat
kısı yüksek, yabancı ekonomilere bağlılığı ha
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fifleten, dış piyasa ile rekabet edebilir, Millî Gü
venlik ve sivil ihtiyaçlara yönelmiş bir uçak
endüstrisini kurup işletmektir.
TUSAŞ, bu amaca ulaşırken verimlilik ve
kârlılık esaslarına göre çalışacak ve teknolojik
gelişmeleri yakından izleyecektir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddede değişiklik önergesi
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Faaliyet konuları :
Madde 3. — TUSAŞ'm faaliyet konuları aşa
ğıda gösterilmiştir :
a) Askerî ve Sivil havacılıkta kullanılan
her çeşit uçak, helikopter ve benzeri motorlu,
motorsuz vasıtaların imal ve moıı/tajmı yapmak,
b) Bu vasıtalarla ilgili her türlü yedek par
ça, teçhizat ve malzemelerinin imal ve alım sa
tımını yapmak,
e) Konusu ile ilgili hususlarda gayrimenkuller alıp satmak, menkul ve gayrimenkullerini
rehnctmek suretiyle borçlanmak,
d) İmalât ve satışlarıyle ilgili her türlü iş
letmeleri kurmak, hangarlar, depolar, meydan
lar, tamirhaneler yapmak ve gerektiğinde bun
ları 3 ncü şahıslara kiralamak, kamu kurumla
rına vermek veya kiralamak,
e) Konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak ve
ya mevcut ortaklıklara iştirak etmek,
f) Yukardaki fıkralarda sayılanlara ilişkin
her türlü işleri yapmak ve ticarî işlemlere giriş
mek.
BAŞKAN —• Madde üzerine söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
BÖLÜM — III
Malî hükümler
Madde 4. — TUSAŞ'm sermayesi 1 500 000 000
'Birbuçuk milyar) TL.'dır.
Bu sermaye, beheri 10 000 TL. kıymetinde
'nominal değerde) 150 000 hisseye ayrılmıştır.
Sermaye Genel Kurul kararı ile artırılabilir.
Hisseler A ve B grubu olmak üzere ikiye
yrılnııştır. A grubu hisseleri nama, B grubu
hisseleri hâmiline yazılıdır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir değişiklik önergesi var,
takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan TUSAŞ kanun tasarısının
4 ncü maddesinin son fıkrasının aşağıda yazılı
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
«A ve B grubu hisseleri nama yazılıdır.»
Afyon Karahisar
Rıza Çerçel
BAŞKAN — Komisyon?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu değişik şekli ile maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
15 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — A grubu hisseleri esas serma
yenin % 55'ini teşkil edip, bu sermaye Hazineye
tahsis edilmiştir. Bu hisseler T. C. Maliye Ba
kanlığı tarafından temsil edilir. Hazine bu his
seleri İktisadî Devlet Teşekküllerine devir ve
temlik edebilir.
B grubu hisseleri sermayenin % 45'inden iba
ret olup, tamamı Türk Hava Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfına tahsis edilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
ıKEMAL ÖNDER (İzmir) — Komisyondan
bir sorum var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KEMAL ÖNDER (İzmir) — «B grubu his
seleri sermayenin % 45'inden ibaret olup, tama
mı Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vak
fına tahsis edilmiştir.» deniyor. Devredilebile
cek midir?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Özel kişilere devri
mümkün değildir. Yalnız kamu yararına çalı
şan, yani Hazine ile ilgisi olan kuruluşlara devri
mümkündür. Hamiline oluşu hakkındaki öner
geye zaten bizim katılışımızın sebebi de budur.
Özel şahıslar yerine kamu kuruluşlarının bu his
se senetlerine sahip olmak için yapmış bulunu
yoruz. Özel şahıslara mâni olmak için.
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BAŞKAN — Efendim, maddeyi oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum.
Sermayenin ödenmesi :
ıMadde 6. — Sermaye aşağıdaki şekilde or
taklığa ödenecektir.
A grubu hisse senetleri bedeli her sene TUSAŞ'm yıllık yatırım programına göre Bütçe Ka
nunu ile bütçeye konacak ödenekle. T. C. Maliye
Bakanlığınca ödenecektir.
B grubu hisse senetleri bedelleri, Türk Hava
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bu
kanunun yürürlüğünü takibeden 12 ay içinde
TUSAŞ'a ödenir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Kârın dağıtımı ve yedek akçeler :
Madde 7. — Ortaklığın yıllık safi kârı şu
suretle dağıtılır.
a) % 10'u ödenmiş sermaye tutarına varın
caya kadar âdi,
b) '% 5'i ödenmiş sermayenin % 25'ine va
rıncaya kadar fevkalâde ihtiyat akçesi olarak
ayrılır.
c) % 5'i ise 440 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi esaslarına göre verilecek ikramiye olarak
ayrılır.
d) Bakiye safi kâr Genel Kurulca tespit
edilecek esaslara uygun olarak hisse senetleri
nin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara
dağıtılır.
BAŞKAN — M!adde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... .Ka
bul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum.
Diğer malî konular :
Madde 8. — işletme bütçeleri, faaliyet ra
porları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finansman
işleri, bilanço ve netice, hesapları, 440 ve 441 sa
yılı kanunlara göre yürütülür.
Yıllık üretim ve satış programları ise Millî
Savunma ve Maliye bakanlıkları, Devlet Plân
lama Teşkilâtı ve TUSAŞ ile müştereken tespit
edilir.
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TUSAŞ'ın yapacağı iç ve dış istikraza Maliye
Bakanlığı kefalete yetkilidir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Bir değişiklik önergesi var, takdim ediyo
rum efendim.
Sayın Başkanlığa
Tasarının 8 nci maddesinin ikinci pragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
Niğde
İstanbul
H. Avııi Kavurmacıoğlu Orhan Cemal Fersoy
Madde 8. — «Yıllık üretim ve satış prog
ramları ise ilgili bakanlık ile Millî Savunma ve
Maliye Bakanlıkları, Devlet Plânlama Teşkilâtı
ve TUSAŞ ile müştereken tespit edilir.»
BAŞKAN — 1 nci fıkra ile 3 neti fıkra kalı
yor, 2 nci fıkrada değişiklik teklif ediyorsunuz,
öyle nü efendim'?
ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Bu şekliyle Komisyon kalıyor
mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz efendim.
Yalnız şu noktayı tebarüz ettirmek istiyorum :
«İse» kelimesi «ile» okundu. Yani, «Satış
programları ile» olarak okundu. Bunun düzel
tilmesini rica ediyoruz.

şahıslara karşı Genel Müdür temsil eder. Genel
Müdür temsil yetkisini genel hükümlere göre
devredebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen .sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
İO ncu maddeyi okutuyorum :
Yönetim Kurulu üyeleri :
Madde 10. — TUSAŞ'ın Yönetim Kurulu :
a) Genel Müdürle, ortaklığın Genci Müdür
yardımcılarından ilgili Bakanlıkça belirtilecek
biri,
b) Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar
Kurulu tarafından atanan bir üye,
e) İlgili bakanlığın inhası ile Bakanlar Ku
rulu tarafından atanan bir üye,
d) Ulaştırma Bakanlığının inhası ile Ba
kanlar Kurulunca atanan bir üye,
e) Sanayi ve Tekoloji Bakanlığının inhası
ile Bakanlar Kurulunca atanan bir üye,
f) Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Yönetim Kurulunun seçeceği 3 üye, .
Olmak üzere 9 üyeden oluşur.
BAŞKAN — Madde üzerinde iki ayrı deği
şiklik önergesi var : Birisi Komisyon Başkanı
tarafından verilmiştir, diğeri de sayın üyeler
tarafından verilmiş bulunmaktadır. Önergeleri
takdim ediyorum efendim.

BAŞKAN — Efendim, «satış programladı ile»
matbua hatasıdır, düzeltiyoruz: «İse» olarak
basılmıştır.
Değişiklik önergesi de, ikinci fıkra ile ilgili
dir. 1 nci ve 3 ncü fıkra aynen muhafaza edili
yor. Komisyon bu şekli ile katılıyor. Değişiklik
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(Değişik şekliyle 8 nci maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
9 nen maddeyi okutuyorum :

Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 ncu
maddesinin şifahen arz edeceğim sebeplere bina
en aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.
Geçici Komisyon adına
Başkan
Sivas
Tevfik Koraltan

BÖLÜM — İV
Yönetim
Yrönetme ve temsil :
Madde 9. — TUSAŞ, bu Kanun ile diğer
mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu Karar
ları uyarınca Genel Müdür tarafından yönetilir.
Ortaklığı, idare ve yargı organlarıyle 3 ncü

«Yönetim Kurulu üyeleri :
Madde 10. — TUSAŞ'ın Yönetim Kurulu :
a) Genel Müdürle, ortaklığın Genel Müdür
yardımcılarından ilgili Bakanlıkça belirtilecek
biri,
b) Millî Savunma Bakanlığının inhası ile
Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye,
e) 'Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar
Kurulu tarafından atanan bir üye,
d) İlgili Bakanlığın inhası ile Bakanlar Ku
rulu tarafından atanan bir üye,
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e) Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Yönetim Kurulunun seçeceği bir üye, ol
mak üzere, altı üyeden oluşur.»
Sayın Başkanlığa
Tasarının 10 ncu maddesinin e fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.
Niğde
İstanbul
H. Avni Kavurmacıoğlu Orhan Cemal Fersoy
Madde 10. — e) «Millî Savunma Bakanlı
ğının inhası ile Bakanlar Kurulunca atanan bir
üye,»
BAŞKAN — Sayın Fersoy, Komisyon Başka
nının verdiği önergede istediğiniz yerine getiril
miştir ve başka değişiklikler de yapılmıştır.
ORHAN CExMAL FERSOY (İstanbul) —
Önergemi geri alıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Fersoy önergelerini geri
aldılar.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Sayın Başkan, (e) bendinde, «İlgili Bakanlığın
inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan
bir üye» denilmektedir. Buradaki, «ilgili Ba
kanlık» tan murat nedir ?
BAŞKAN — «Sanayi Bakanlığı» efendim.
440 sayılı Kanunda var efendim.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Sayın Başkan, (e) bendinde sde aynı şey var.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon şimdiki
önergesiyle bunu değiştirdi.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Takip ettim, çıkmadı gibi geliyor bana, bir zü
hul olmasın.
BAŞKAN •— Çıktı efendim.
Efendim; Komisyon önergeyi vermiş bulun
duğuna göre, Komisyonun bu değişiklik önerge
sini. oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonca verilen ve Heyetinizce kabul edi
len şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde bu
değişik şekliyle kabul edilmiştir.
11 nci maddeyi okutuyorum :
Nitelikler :
Madde 11. — Yönetim Kuruluna Bakanlar
Kurulunca-atanacak ve Vakıf tarafından seçile
cek üyelerin Genel Müdür ve Genel Müdür yar
dımcılarında aranan niteliklerde olmaları şart
tır.

21 . 6 . 1973

O : 1

Seçim yolu ile Yönetim Kuruluna katılacak
üyelerin nitelikleri seçmeye yetkili organlar ta
rafından saptanır.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yetki
leri, sorumlulukları hakkında 440 sayılı Kanun
ve Tüzüğü hükümleri uygulanır. .
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
Atanma :
• Madde 12. — Genel Müdürle Genel Müdür
yardımcısı ve Kararname ile Yönetim Kurulu
na katılan üyeler atannıalarındaki usule göre
değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üye
lerin hizmet süreleri üç yıl olup, sürelerini dol
duranlar tekrar seçilebilirler. Ancak Türk Tica
ret Kanunu hükümleri saklıdır.
Bu kanunun 10 ncu maddesinin b, e, d ve e
fıkralarında düzenlenen Yönetim Kurulu üyelik
lerine 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 124 ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 1327 sayılı Kanunla getirilen
Ek - 1 nci maddeleri uyarınca da atama yapıla
bilir.
BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak Komis
yon bir değişiklik teklifi vermiştir-. Benim tes
pit edebildiğime göre, sadece maddenin 2 nci
fıkrasını çıkarmak istiyor. Başka bir değişiklik
yok. Maddenin 2 nci fıkrasını çıkarmayı talebediyor.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Evet efendim.
BAŞKAN —• Önergeyi takdim
ediyorum
efendim.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının şifahen arz edece
ğim sebeplere binaen aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon adınaBaşkan
Sivas .
Tevfik Koraltan
Madde 12. — Genel .Müdürle Genel Müdür
yardımcısı ve Kararname ile Yönetim Kuruluna
katılan üyeler atanmalarındaki usule göre de
ğiştirilebilir. Bunların dışında kalan üyenin
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hizmet suresi üç yıl olup, süresini dolduran tek
rar seçilebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Komisyonca verilmiş bulunan
bu değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Haddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
13 ncü maddeyi okutuyorum.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
Madde 1.3. — Yönetim Kurulunun Görev ve
Yetkileri 440 sayılı Kanun ile bu Kanunun tüzü
ğünde belirtilmiştir. Bu Kanun ve Tüzükte açık
lık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır.

Efendim, önergeyi bu şekliyle oyladığım için ;
yalnız 1 nci fıkradaki değişiklik, diyorsunuz.
O halde, 2 nci fıkra aynen kalmış oluyor.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Bizim de arzumuz bu
idi efendim.
BAŞKAN — Evet efendim, peki.
13 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
14 ncü maddeyi okutuyorum i
Genel Müdür ve yardımcıları :
Madde 14. — Genel Müdür veya Genel Mü
dür yardımcısı olabilmek için 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu veya 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı
Kanunla değişik 48 nci maddesinde belirtilen ni
teliklere sahibolmak ve 65 yaşını doldurmamış
bulunmak gerekir.
Genel Müdür ve yardımcılarının atanması,
değiştirilmesi, yetki ve sorumlulukları hakkında
440 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
TUSAŞ'm 3 Genel Müdür yardımcısı bulu
nur. Bunlardan biri teknik, biri malî ve diğeri
de idarî konularda Genel Müdüre yardım eder.

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) —• Sayın Başkan, demin
bir hatâ oldu. Biz, 2 nci fıkradaki (F) bendinin
madd,edeu çıkarılmasını istemiştik.
BAŞKAN — Efendim, zaten öyle okundu.
«Seçilebilir» oldu ve 2 nci fıkra da çıktı.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Yanlış anlaşıldı Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Çıkardınız efendim, size sor
dum.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Efendim, önergemiz
2 nci fıkranın çıkarılmaması şeklindeydi (f)
bendi çıkarılacaktı.
BAŞKAN — Beyefendi, (f) bendi yok. Ge
tirdiğiniz değişiklik teklifinde 2 nci fıkra yok.
İkaz ettim? «2 nci fıkrayı çıkarıyor musunuz?»
dedim. «Evet» diye buyurdunuz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — Yanlış anlaşıldı ve bir
hatâ oldu efendim.
BAŞKAN — Beyefendi, ben yanlış anlamı
yorum. Zatiâliniz, kanunu takip eden Komisyon
Başkanısınız.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — 2 nci fıkranın çıkarıl
masını istemedik, önergemizi geri vermenizi
rica ederiz, efendim.
BAŞKAN — Efendim bir saniye, önergeyi
bir daha tetkik edeyim.
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BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BÖLÜM - V
Personel rejimi
Personel kaynakları :
Madde 15. — TUSAŞ'm ve kendisine bağlı
iştirakleri ile işletmeleri personeli hakkında
3659 ve 1475 sayılı kanunların ek ve tadilleri ile
bu kanunlar yerine geçecek kanunlar uygulanır.
Ancak, şevki idare ve teknik hizmetlerde Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek tavan ücretle
rini aşmamak üzere Yönetim Kurulunca özel
hukuk hükümleri gereğince sözleşmeli olarak
personel çalıştırılabilir.
BAŞKAN — Maddeyle ilgili Komisyonun bir
değişiklik teklifi var, metinden «iştirakleri» ke
limesini çıkarıyor. Takdim ediyorum.

n

Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 15 nci
maddesinin gerekçede açıklanan sebeplere bina-
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en aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.
Geçici Komisyon adına
Başkan
Sivas
Tevfik Koraltan
iMaddc 15 :
TUSAŞ'm ve kendisine bağlı işletmeleri
personeli hakkında 3659 ve 1475 sayılı kanunla
rın ek ve tadilleri ile bu kanunlar yerine geçe
cek kanunlar uygulanır.
Ancak, şevki idare ve teknik hizmetlerde
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavan ücret
lerini aşmamak üzere Yönetim Kurulunca özel
hukuk hükümleri gereğince sözleşmeli olarak
personel çalıştırılabilir.
Gerekçe :
İştirak deyimi 440 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında «Devlet ve İktisadî
Devlet Teşekküllerinin Sermayelerinin yarısına
veya daha azma sahip bulundukları, özel hukuk
hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki his
seler» olarak tarif edilmiştir.
Bu açık hüküm karşısında TUSAŞ'm % 50'den
azma (örneğin % 5'le) iştirak edeceği şir
kete maddede öngörülen 3659 sayılı Kanun hü
kümlerinin uygulanması imkânsız olacağı cihet
le maddedeki «iştirakleri» kelimesi çıkarılmış
tır.
BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyon
tarafından verilmiştir.
Bu değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir;
Bu değişik şekliyle maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 15 nci
madde değişik şekliyle kabul edilmiştir.
Emeklilik hakları :
Madde 16. — Evvelce personel kanunları ve
ya emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş olanlar
dan ortaklıkta sözleşmeli olarak bir göreve ata
nanların emeklilik hakları devam eder. Şu ka
dar ki, bunların emeklilik kesenek ve karşılık
ları kendilerince ödenir.
Sözleşmeli olarak geçen süreler memuriyet
dereceleri ile, emeklilik keseneğine esas aylık
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınır.
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Emekli, adî malûl veya vazife malûllüğü ay
lığı bağlanmış olanlar bu hükümden faydalana
mazlar.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BÖLÜM - VI
Koordinasyon
Koordinasyon sağlanması :
Madde 17. — TUSAŞ yıllık ve uzun vadeli
yatırım, işletme ve imalât programlarını yapar
ken, işletme ve imalâtla ilgili Bakanlıklar ve ku
ruluşlarla koordinasyon yapmak ve genel piyasa
ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmak zorunluğuııdadır. Programlarının bu Bakanlık ve ku
ruluşların ihtiyaç ve imkânlarına göre hazır
lanmasını ve bu kuruluşlarda TUSAŞ'm. imalât,
işletme, yatırım programları bu kanunim 8 nci
maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şekilde
tespit olunur.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyeni sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BÖLÜM , VII
Genel hükümler
Muafiyetler :
Madde 18. —• Ortaklığın uçak sanayii kur
ması ve işletmesi, ihtiyacı için, yabancı memle
ketlerden ithal olunacak, makine, teçhizat, mal
zeme ve bunlara ait her türlü yedek parça ve
gerekli hammadde ile aynı maksatlarla yabancı
memleketlerden satınalmacak veya. kiralanacak,
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret te
sisattı ve bunlara müteallik her türlü yedek edavat ve malzeme, teçhizat gümrük resminden, it
halde alman damga resminden ve diğer bilû
mum vergi, resim, ve harçlardan muaftır.
Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, an
laşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile bun
lara müsteniden tanzim olunacak bonolar, senet
ler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle vesaik
de vergi, resim ve harca tabi değildir.
Ortaklığın kuruluşu ile ilgili her çeşit işlem
lerle çıkarılacak hisse senetleri vergi, resim ve
harçtan muaftır.
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Ortaklık bilûmum yargı harçlarından mu
aftır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kaimi edilmiştir.
Faydalanma :
Madde 19. — Ortaklık karşılıklı mutabakat
tesis etmek kaydıyle Hava Kuvvetleri tesislerin
den bedelsiz olarak faydalanabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kamulaştırma :
Madde 20. — TUSAŞ, 6830 sayılı İstimlâk
Kanunu hükümlerinden faydalanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
• Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... 20 nei madde kabul
edilmiştir.
Emniyet ve muhafaza :
Madde 21. — Ortaklık ve iştiraklerine ait
fabrikalar, atelyeler, deppoylar ve 'diğer 'bina
lar 1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Ka
nunu ile ek ve değişiklik! erinin uygulanması
bakımından askerî binalardan sayılır.
Bunlardan askerî ımüfrezeler tarafından mu
hafazasına lüzum görülecek ımahal ve zaman iti
bariyle Millî iSavunma Bakanlığı ve ortaklıkça
müştereken tespit olunur.
Ortaklık ve iştiraklerine ait bütün, iş yerle
rinde siyasî maksatla toplantılar, nümayişler
yapılamayacağı gibi bu maksatla ortaklık men
suplarına sözlü veya yazılı telkinlerde de bulu
nulamaz.
Yulkardaki fıkra hükm'üne muhalif hareket
edenlerle, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nei
•maddelerinde yazılı suçları ortaklık ve iştirak
leri -mensupları arasında işleyenler hakkında As
kerî Ceza Kanununun 148 nei 'maddesinde yazılı
cezalar' uygulanır.
BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi var.
Komisyonca verilmiş ve burada da yukarıda ka
bul ettiğiniz maddeye paralel olarak «iştirak
ler.»1 kelimeleri çıkarılmaktadır.-Takdim ediyo
rum.
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Yiü'kselk Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 01 nei
maddesinin gerekçede açıklanan sebeplere bina
en aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.
ıGeçicı {Komisyon adına
(Başkan
ıSivas
Tevfik İKoraltan
Madde 21. —
Ortaklığa ait fabrikalar, atelyeler, deppoy
lar, ve diğer binalar 1110 sayılı Askerî Memnu
Mıntakalar Kanunu ile eik ve değişikliklerinin
uygulanması bakımından aslkerî binalardan sa
yılır.
Bunlardan askerî müfrezeler tarafından mu
hafazasına ıl'üzum görülecek mahal ve zaman iti
bariyle Millî 'Savunma Bakanlığı ve ortaklıkça
ımöiştereken tespit olunur.
Ortaklığa ait 'bütün işyerlerinde siyasî mak
satla toplantılar, nümayişler yapılamayacağı
Igilbi bu maksatla ortaklık mensuplarına sözlü
veya yazılı tekliflerde bulunulamaz.
Yukardaki fıkra hükmüne muhalif hareket
edenlerle, Türik Ceza Kanununun 141 ve 142 nei
maddelerinde yazılı suçları ortaklık mensupları
arasında işleyenler 'hakkında Askerî 'Ceza Kanu
nunun 148 nei maddesinde yazılı cezalar uyguHanır.
BAŞKAN — Sayın Komisyondan bir husu
su arzu ediyorum.
Yukarıda Yüce Meclisin kabul e'ttiği 1 nei
maddeyle Millî İSavunma Bakanlığına değil, Saınayi Bakanlığına bağlandı., Önergenizde; yine
Millî iSavunma Bakanlığı var. Bu Sanayi Bakan
lığı olarak mı değişecek efendim?
GEÇÎüt KOMİSTYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sîvas) — .Sanayi Bakanlığı ola
rak tashih edilecek. Çünkü bunları Komisyon,
daha evvel değişiklikleri tespit etmeden önce
(hazırlamıştı.
OSMAN YELTEKİN (Kars) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum.
BAŞKAN — iSorunuz ,mu var?
OSMAN YELTEKİN (Kars) — Boru da ola'bilir..
BAŞKAN — Buyurun efendim.
OSMAN YEI/TEKİN (Kars) — Efendim,
şimdi Sayın Komisyon Başkanı burada oturu-
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yor, Komisyonun, evvelce verdiği kararın tama
men tersine, tek başına önergeler vermek sure
tiyle Komisyonun günlerce toplanıp da müza
kere ettiği metnin 'tamamen hilâfına veya de
ğiştir m ele suretiyle takrir veriyor. O zaman ko
misyonların hikmeti vücudu nedir?

ıCENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
«İtibariyle» 1 kelimesi fazla da onun için Sayın
Başkan.
BAŞKAN — «Mahal ve zaman itibariyle
Millî Savunma Bakanlığı ve ortaklıikça müşte
reken tespit olunur.» Yani,.

BAŞKAN — Komisyon üyesi inisiniz?
OSMAN YELTEKIN (Kars) — Değilim;
ama bu Meclisin üyesiyim.
BAŞKAN — Efendim, komisyon üyeflerinıden bir itiraz olabilir. Komisyon Başkam Ko
misyonu temsilen burada 'oturuyor. Verdiği
önergeyi komisyon adına vermiş, kabul ediyo
ruz. Komisyon, üyesi olarak itiraz ediyorsanız
Kom isyondan sorarım.
OSMAN YELTEKİN (Kars) — Değilim,
ama İm Meclisin /bir üyesiyim.

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Mahal ve zamanı tespit edecek. «İtibariyle» ne
oluyor ?
BAŞKAN — Komisyon cevaplasın efendim,
ben ö'yle anladım. Yeni önerfgede var mı o İSayın
Komisyon ?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEVFİK
KORALTAN (Sivas) — 442 sayılı Makine Kim
ya Endüstrisi Kurumunun bu hususta tanzim
etmiş olduğu metni, muhafaza, tedbirlerine ait
ıbu koruma maddesini aynen aldık, mevzuatta
(bir farklılık olmasın diye.

BAŞKAN — Efendim Millî Savunmayı Sa
nayi olarak değiştiriyorum ve önergeyi ona göre..
OSMAN YELTEKIN (Kars) — Sanayi Ba
kanlığını Millî Savunma Balkanlığmın yerine
koyuyor., Nasıl oluyor bu iş ?
BAŞKAN •— Efendim o bitti, Meclis karar
aklı, o esnada burada mı idiniz bilmiyorum (Sa
yın Yel tekin?
OENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir1
hususa işaret edeceğim ISaym Başkan.
(GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TEYFİIC
KORALTAN (Sivas) — Aslında Sanayi Ba
şkanlığı da olması lâzım. Yani şu şekilde oluyor
(fıkra; «... Millî (Savunma Bakanlığı ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklıkça müşterek
tespit olunur.» BAŞKAN — Efendim, o zaman Millî Savun
ma ve Sanayi ve Teknoloji 'bakanlığı diyece
ğiz. Çünkü bağlı bulunduğu ibafkanlık o. Millî
Savunma ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları
diyeceğiz, o şekilde düzelteceğiz.
Buyurun sorunuzu sorun Sayın Yorulmaz.
GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sİ
nci maddenin 2 nci fıkrasında «Bunlardan aske
rî müfrezeler tarafından muhafazasına lüzum
görülecek mahal ve zaman itibariyle..,.» Bura
daki «itibariyle» kelimesi fazladır.,
BAŞKAN — Efendim, mahal yer; zaman her
zaman aynı yeri muhafaza etmek ihtiyacı ol
maz. O zamanı da, yeri de orası tâyin edecek.
-
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BAŞKAN — Efendim Komisyonca verilen
ve tashihi de yaptırılan şekli ile yani «Millî
(Savunma ve Slanayi ve Teknoloji Bakanlğı» sek
ili ile önergeyi oylarınıza arz ediyorum,. . Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi hu değişik şekli ile oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
Bölüm - VIII
Genel (Kurul
Teşekkül 've' temsil' i:
Madde 22. — Genel Kurul hisse senedi sahip
lerinden teşekkül eder. Her hissenin veya hisse
yi temsil edenin bir oy hakkı varıdır..
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.,
Genel Kurul faaliyetinde uygulanacak ka
nunlar :
Madde 23. — Genel Kurulun vazifeleri, topllanma şekli, yetkileri, Genel Kurul üyelerinin
oy hakkı, kararlarının bağlılık derecesi hakkın
da bu kanunla 440 ve 468 sayılı Kanunun hü(kümlcri saklı kalmak kaydıyle Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır. Bu esaslar ayrı
ca bir yönetmelikle tespit edilir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir.
"Rolüm - IX
Denetçiler
Beçim :
Madde 24. .— Genel Kurulda ikisi (A) gru
bu ve 'birisi '(b) grubu hisselerini temsil eden
lortaklar tarafından Türk Ticaret Kanununun
hükümlerine uygun olarak üç denetçi seçilir,
15 nci maddedeki nitelikler denetçilerde de
aranır.
ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miş t ir.
Yıllık rapor :
•Madde 05. — Denetçilerin görev, yetki ve so/rumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu
hükümleri tatbik olunur. Ancak, denetçilerin
tanzim edeceği yılhlk raporun bir sureti Grenell
(Kurul toplantısından en geç bir ay önce Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
na ve ilgili Bakanlığa gönderilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Yıllık raporun eleştirisi :
Madde 26. •— Başibakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından tanzim edilecek denetle
me raporunda şirket denetçileri tarafından ken
dilerine gönderilmiş bulunan rapor gözöriünde
bulundurulur ve bu raporun -eleştirimesi madde
madde yapılır.
BAŞKAN •—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bilanço tasdiki ve ibra :
Madde 27. — Ortaikhğm yıllık bilançosunun
tasdik ve tasvibi ile yönetim kurulunun ibrası
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uy
gulanır.
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir.
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Geçici Madde 1. — TUSAŞ'm kuruluşunda,;
Hazineye ait (A) grıtbu hisseleri karşılığı ola
rak şirket sermayesinin tamamının '% 4'ünü geç
memek üzere, Millî iSavunma Bakanlığına tah
sis edilmiş gayrimenkul ve tesisler rayiç bedel
üzerinden devredileibilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici Madde 2. — TUSAŞ'm kuruluş dev
resinde Türk Ticaret Kanununun öngördüğü 'ka
yıtlamalar aranmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil•miştir.
Yürürlük ':
Madde '28. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Yürütme <:
Madde 29. — Bu 'kanunu Bakamlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi GruIbu adına Sayın iSelâhattin Kılıç.
A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ;
Biraz sonra oylarınıza sunulacak olan Türk
Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısı
tasvibinize ımazhar olursa endüstrimiz yeni bir
müessese, önemli bir dal kazanmış olacaktır.
Bu vesile ile çok kısa olarak ifade etmeliyim ki
İmparatorluktan Cumhuriyete çuhahane kalmış
tır, kaba bez yapan fabrikalar kalmıştır, Bey
koz Kundura Fabrikası kalmıştır ama Cumhu
riyetle beraber daha ince, daha gerekli endüst
rilere doğru süratli bir gelişme katedilmiştir.
Şeker, tekstil, çimento, onun arkasından de
mir -çelik, kâğıt, gübre, elektrik, petro - kimya,
motor sanayii ve nihayet uçak sanayiine ulaş-
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m ak Türk toplumu için kısmet olmuştur, Türk
toplumuna nasip olmuştur. O itibarla, bu kanu
nu Ada]ot Partisi Grubu olarak toplumumuzun
ulaştığı önemli bir merhale olarak karşılıyoruz.
Bir noktayı hatırdan çıkarmamak lâzımdır,
ueak sanayii başlı başına bir sanayi değildir.
Hattâ savunma sanayii de başlı basma bir sa
nayi değildir, ulaştırma sanayii de başlı basma
bir sanayi değildir. Tüm sanayi gelişme içeri
sinde birbirini tamamlayan, ve genel ekonomik
gelişmenin içerisinde ve o gelişme paternine
ayak uydurması gereken bir sânayi dalıdır.
Üçüncü Beş Yıllık Plânda böyle bir sanayi da
lının kurulması öngörülmüştür. Uçak sanayii
nin bir özelliği böyle daha ince, modern tekno
lojinin gerektirdiği bir sanayie bir adım teşkil
ettiği gibi teknolojilin: dağılımı bakımından da
önemli bir sanayi dalı olmasıdır ve yan endüst
riler kanâhyle sanayiimizin daha ince teknolo
jiyi. kullanmasına imkân verecektir.
Bu vesile ile şunu belirtmek istiyorum ki,
Türk teknisyeni yurt dışında kabiliyetini ispat
etmiş, sanayi işçisi olarak ispat etmiş ve köy
den çiftçi olarak ayrılmış Türk işçisi, bu sâna
yi dalının gelişmesine büyük katkılarda bülunacaktıi'.
Bu bir başlangıçtır, önemli bir başlangıçtır.
Ne bir aşağılık kompleksine kapılmaya, ne de
bir üstünlük kompleksine kapılmaya ihtiyaç
vardır. Gerçekçi, çalışkan, kendisine verilen yet
kileri kullanan bir müessese ile ve ilgili mües
seselerle işbirliği yaparak başarılı olmamamız
için hiçbir sebep yoktur. Bu müesseseye 1,5 mil
yar lira veriliyor." Personel veriliyor, vasıta ve
riliyor ve T. B. M. M. yetki veriyor. Bunlar
önemli hususlardır. Bu müesseseyi yöneteeekler,
milletten aldıkları bu parayı, milletten aldık
ları bu yetkiyi, pahalı personeli mutlaka millet
yararına kullanmak durumundadırlar.
Aslında bu kanun, İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin birçok yetkilerle teçhiz edilerek bir ano
nim şirket şekline çevrilmesi kanunudur ve bi
zim ekonomik hayatımızda, Devlet hayatımız
da Ereğli Demir Çelik gibi, Petro - Kimya gibi,
Petrol Ofis gibi ve Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı gibi, Kayseri Çinko Sanayii gibi İkti
sadî Devlet Teşekküllerinden ayrılarak, muay
yen alanlarda para harcamada, personel kullan
mada, mukavele yapmakta yetkilerle, İktisadî
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Devlet 'Teşekküllerine nazaran üstün yetkilerle,
eihaz'lanmış bir müessese kazanmış oluyoruz.
Görevleri belirtilmiştir ve bu görevleri ifa ede
bilecek kâfi yetki ve vasıta bu kuruluşun eline
bu kanunla verilmiş olmaktadır.
Biz A. P. Grubu olarak, kanunun lehinde
oyumuzu kullanacağız ve bu müesseseye muvaf
fakiyet diliyoruz.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) .
RAŞIÎAN — Kanunun tümü açık oylarınıza
sunulacaktır. Tasarının tümünü açık oylarınıza
arz ediyorum; açık oylama kupası sıralar ara
sında dolaştırılacaktır.
Bundan sonra da açık oylamalar vardır, sa
yın üyelerin dikkatine arz ederim. Ve bu açık
oylamalar çıkmazsa kanunu çıkarmamız hak
kında sarf ettiğimiz emek heder olur.
Daha evvelki açık oylama sonucunu arz edi
yorum.
Siyasî Partiler kanunu ile seçimlerle ilgili
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve
bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi; hakkın
daki kanun teklifinin yapılan açık oylamasına
275 sayın üye katılmış; 236 kabul, 37 ret ve 2
çekinser oy kullanılmıştır. Bu suretle kanun
teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir.
Dalha çalışma vaktimiz var efendim. Aslında
çalışmaların uzatılması hakkında da önerge
vardır; zamanı gelince oylayacağım.
7. — >C. »Senatosu Ankara (Üyesi Yiğit Köker
ve 2 ar^kadasmın, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm SOO metrekarelik hasmının '/An
kara İBelediyesine satılması hakkında kanun tiekUfi ve {Tarım, ^İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) 'OSASayısı!: 895) (1)
'BAŞKAN <— Bir önerge var, okutuyorum
efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin, birinci 'görüşmesi yapıncak işle
rin 78 nci sırasında bulunan C. Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ata
türk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500
metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine sa
tılması hakkında kanun teklifinin, kanunlaşıp
(1) 835 'S. (Sayılı \basmayazı tutanağın so
nuna aklidir.
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Cumhuriyetin 50 nei yıldönümüne
yetişmesi
için, gündemde bulunan diğer işlere takdimen
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Plân Komisyonu Başkanvekili
Niğde
Naci Çerezci
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 'Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Öncelik teklifinden başka ivedilik de teklif
edilmektedir; ivediliği de oylarınıza arz ediyo
rum. Kafbul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır.
Rapor basılıp dağıtılmış olduğundan, rapo
run okunmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Ka.bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?
Buyurunuz Sayın Uzuner.
A Ü RIZA UZUNıER (Trabzon) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Atatürk Orman Çiftliğinden bir sahanın, An
kara Belediyesine intikalini sağlamak maksat
ve gayesiyle Yüce Parlâmentoya sunulmuş bu
lunan ,bu kanun teklifinin karşısında olduğumu
arz etmek istiyorum.
Aslında, kanun teklifini, bütün detaylarıyle
incelemedim. Ancak, ^bundan önceki Hükümet
te görev almış bir arkadaşınız olarak, aynı ma
hiyette yine Ankara Belediyecinin talebine uy
gun: olarak geliştirilmek istenen böyle bir gö
rüşün müzakeresi'ni hatırlıyorum ve Atatürk
Orman Çiftliğine ait shaadan; Büyük Ata'nm,
vediası olan bu sahadan herhangi bir şahsa ve
ya müesseseye veya kamu kuruluşuna arsa tef
riki yapılmaması hususunda bir görüş birliği
doğduğunu hatırlıyorum. O zamanın hüküme
tinde görev almış bir arkadaşınız olarak bu hâ
tıramı burada belirtirken, Meclisin çok yorgun
olduğu ve hattâ ekseriyetinin bulunmadığı, bir
zamanda böylesine önemli bir konuda süratle
Ibir kanun teklifinin gerçekleşmesinde ibüyük
sakıncalar vardır arkadaşlarım.
(Büyük Atatürk, Orman Çiftliğini, Türkiye'
nin tarım bakımından kalkındırılması ve o za
man yoksulluklar içinde bulunan bir şehrin ye
-
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şermesi, ziraat alanındaki
gelişmeleri göster
mek bakamından; içe ve dışa karşı göstermek
bakımından fevkalâde başarılı bir atılım yap
mış ve bugün dar bir sahada da olsa, o gün
den bu yana çok şeyler yapmamanın ihmali
içinde, üzüntüsü içinde de bulunsak, yine mev
cut imkânlarla bu vediaya - bü vasiyetnameye
hattâ - sadık kalarak, Atatürk Orman Çiftliği
nin sahasını geliştirmek gayretleri gütmemiz ge
rekirken, bu sahadan şu veya bu sebeple, şu
veya bu maksatla Ankara Belediyesine bir sa
hanın tefrik edilmesinin çok isabetsiz bir karar
olacağı kanaatindeyim.
Oıımlhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü kut
ladığımız bir yılda, Atatürk Orman Çiftliğin
den herhangi (bir sahanın tefrik
edilmemesi,
kopmaması hususunda yüksek ilginizi istirham
edeceğim.
Hükümetin sorumlu bakanının burada ay
rıntılı olarak izahat vermesini bilhassa arz et
mek istiyorum, istirham etmek istiyorum.
Hatırlıyorum; mesele görüşülürken, zamanın
Maliye Bakanı meseleyi daha detaylı incelemiş
ve hattâ Başjbakan arkadaşımızın da işe müda
halesiyle böyle bir teşefolbüsün kuvveden fiile
çıkmaması sağlanmış idi.
Hal böyle iken, böylesine önemli bir konu
da, Hükümetin asıl sorumlu bakanının, yetkili
hakanının burada, bu konuda ayrıntılı izahat
verme'si gerekir.
Arkadaşlar, ellbetteki belediyenin ihtiyaçla
r ı vardır. Bunları mutlaka karşılamak gerek
mektedir. Ancak, Ankara'nın jeolojik, topoıgrafik durumunu bilenler, coğrafik durumunu bi
lenler çok daha vasi sahaların kazanılaıbileceğim, çok daha yeni Atatürk Orman Çiftliği giıbi
sahaların kazamlalbileceğirii bilirler, görürler,
müşahade ederler. Böylesine önemli bir konu
da, haklı olarak kamuoyunda da büyük reak
siyonlar yaratacak bir meselede Yüksek Heye
tinizin dikkatli bulunmasını ve tekraren (Ba
yın Başkan izninizi almak istiyorum) Komis
yonun önceden ve hattâ onun yanında Hükü
metin bu konuda ayrıntılı bilgi vermesini is
tirham ediyorum. Bütün buna rağmen, mesele
nin evveliyatını kısaca özetlediğim ölçüler için
de bu kanunun karşısında bulunduğumu
arz
etmek isterim. Belediye ihtiyacını temin ede
cek imkânlar vardır, bu alternatifler ortada-
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dır. Hal binası v.s. tesis edilmek isteniyor veya
başka âmme kuruluşlarına verilmek isteniyor;
ama her halükârda bunların yeri Atatürk Or
man Çiftliği değil, yeni saihalar olmalıdır, bu
sahanın dışında olmalıdır.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına,
buyurunuz Sayın 1 İlhan Ersoy.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — 'Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda gö
rüşülmekte olan kanun, teklifinin Ankara'da
yapılacak halin nerede yapılacağına dair bir
krokisi, izahı v.s. bulunmadığı için, benden ev
vel konuşan çok değerli arkadaşım, eski kalbi
ne üyesi Ali Rıza Uzuner ıbeyefendi, zannediyo
rum ki, konuyu biraz yanlış tarafından anla
dılar. Hakikat buyurdukları gibi değildir.
ıMuihterem arkadaşlarım, bahsi geçen yer
ıhaddi zatında Atatürk Orman Çiftliği içerisin
de değil, eskiden Atatürk Orman Çiftliği içe
risinde mütalâa edilen, halen Ankara Yenim aihalle yolu üzerinde, halen kömür deposu olarak
kullanılan bir mezbeleliktir. Bu yerden öbür ta
rafta, yani çiftliğe doğru olan kısımda mahal
leler -teşekkül etmiş, yeni yeni bir sürü tesis
ler yapılmış, hattâ bunlar çiftliğin içine kadar
sokulmuştur.
Aynı zamanda bu konu, sadece arkadaşları
mın teklifiyle buraya intikal ettirilmiş bir ko
nu olmaktan öteye, hepinizin yüksek malûmları
olduğu veçhile, 1965'ten bu yana ele alınmış
üç büyük şelhir nazım plânlarından bir tanesi
nin, yani Ankara nazım plân çalışmalarının da
konusu olmuş; Ankara Nazım Plân Bürosu bu
rayı hal yeri olarak tespit etmiştir. Bu plana
uygun, çiftlik arazisi dışında, fakat Atatürk
Orman Çiftliği arazisi namıyle anılan, eskiden
Iböyle olduğu için bu nam ile anılan bir mezbe
lelikte memleketin bir hal binasına kavuşması,
elbette sadece Atatürk Orman Çiftliğini mem
lekete kavuşturmakla kalmayıp Ankara gilbi
bir şehri kurmuş olan Atatürk'ün hizmetlerine
bir yenisini eklemek olacaktır. Bu itibarla tek
life olumlu oy vereceğimizi, grubumuzun bu
teklifi destekleyeceğini arz eder, hürmetlerimi
sunarım efendim.
BAŞKAN — Cumlhuriye'tçi Güven Partisi
Grubu adına Sayın Sezai Orkunt, buyurun efen
dim.

~
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O. G. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT
(İstanbul) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, önümüze gelen kanun tasarsında belki bir
belediye ihtiyacı mevcuttur, bu takdirle karşı
lanabilir; ihtiyaçlar gözönünde tutulur,
ama
tarihî bir yadigâr olan Orman Çiftliğinin için
den herhangi bir parçanın alınarak, etrafında
ıbütün bir- çirkinliklerin toplanacağı bir hal
'haline getirmek, aklın, idrakin kabul edeceği
Ibir nesne değildir. Bu bakımdan, meselenin üze
rine daha fazla gitmeye lüzum yoktur. Biz bir
ıgrup olarak, tarihî bir yadigâr olarak kabul et
miş olduğumuz Orman Çiftliğinin hiç bir yerin
den hiç bir bölünmeyi kalbul edemiyoruz ve
Iböyle bir bölünmenin de Yüce Meclisinizce, is
ter duygusal deyiniz, ister başka türlü nitelen
diriniz, fakat başka türlü bir yöne saptırılma
sına da müsaade etmeyeceğiz.
ıBAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim.
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım,
Ankara Nazım Plân Bürosu adı geçen yeri
toptancı hal yeri olarak kabul etmiş ve -bu su
retle de nazım plânda hal yeri olarak ayrıl
mış bulunmaktadır. Kaldı ki, Sayın Orkunt ar
kadaşımızın izah ettiği gibi, bu yer şimdiki
•haliyle tamamıylc bir bataklık halindedir. Bu
yer hem bataklık olmaktan kurtulmuş olacak,
Ihem de Ankara'da mevendolan hal binasının sı
kışıklığı giderilmiş olacaktır.
Mevcut hal binasının yeri plânda kültür sa
hası- olarak aylımış bulunmaktadır. Yine Yü
ce Meclis tarafından bu yıl kabul edilmiş olan
talhsisatla Ankara Adliye binası da bu yere ya
pılacaktır. Bu bakımdan, teknik anlamda ta
mamen bir zaruret haline gelmiş olan ve batak
lık halinde bulunan bu yer nazım plân tara
fından kalbul edilen şekilde hal binası haline ge
lecektir.
Bilindiği üzere mevcut halin durumu haki
katen fecidir. Trafik bu yüzden bir hayli sıkışık
durumdadır. Kaldı ki son .geçit köprüsünün yapılmasiyle de hal binasının bir kısmı köprü ta
rafından kaldırılmış bulunmaktadır. Binaena
leylh, feci durumda olan bu halin yapılabilmesi
için çok araştırma yapılmıştır nazMiı" plânı tan
zim eden mütahassıs arkadaşlar
tarafından.
Bütün araştırmalara rağmen hal için Ankara'
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da, vasıtalar bakımından, karayolları bakımın
dan münasip bir yer bulunamamış ve bu suretle
nazım plân idare heyeti tarafından
bu yer
(hal binası yeri olarak kaibul edilmiş ve naizım
plân da tasdik edilmiş bulunmaktadır. Bina
enaleyh çok kötü durumda olan Ankara Top
tancı Halinin bu yere nakledilebilmesi için bu
kanun teklifi huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. Muhterem arkadaşlarımızın
zaten An
kara'da ikâmet etmeleri dolayı'sıyle, bu h a k sü
ratle bir çare bulmaları için teklifin lehinde oy
kullanmalarını rica ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu, buyu
runuz efendim.
(Tutanak kürsüsünün üzerindeki açık oy ku
pası yeni açık oya sunulan TUTAŞ kanun ta
sarısı ile ilgilidir; sonradan gelen sayın üye
lerin açık oylarını kullanmalarını rica ederim.
Buyurun ıSaym Buyrukçu.
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın ar
kadaşlarım, Komisyon ve Adalet Partisi Gruîbu
adına konuşan arka'daşlarım ne kadar bu saha
nın Orman Çiftliği salhasmın kenarına rastladı
ğını ve kömür deposunun bulunduğu yeri ih
tiva ettiğini ve mezbelelik ve bataklık bir yer
olduğunu ifade ederlerse etsinler, anlayabildi
ğim kadarıyle bu kanunla Atatürk Orman Çift
liğini, şimdiye kadar daralmış halinden daha
dar bir hale getiriyoruz demektir. Yani bu ka
nunla Atatürk Orman Çiftliğinden fedakârlık
yapıyoruz anlamına gelme'kte'dir.
Sayın arkadaşlarım, Yüce Atatürk, Atatürk
Orman Çiftliğini kurmuş ki, bugün Ankara'nın
soluk alacak bir sahası, Ankaralı'nm tatil gün
leri gidip eylenelbileceği bir mesire yeri olsun.
Eğer Yüce Atatürk bu sahayı ihdas etmemiş ol
saydı, bugün Ankara'da Ankaralı için mesire
olabilecek bir tek yer bulmak mümkün ol
mazdı.
Sayın arkadaşlarım, yaz gününde Pazar gün
leri eğer uğramışsanız Ankaralı'nm burada üstüste oturduğunu, eğlenmelk istediğini görürsmız. Biz bu sahayı daraltmak değil, bu sahayı
istimlâkler yapmak suretiyle daha da geniş ha
le getirmeliyiz.
Bulgun Ankara'nın iklim ve havasından şi
kâyetçi oluruz; ama Ankara için ağaçlandıraibileceğimiz, mesirelik hale getirebileceğimiz, An
kara'nın havasına, iklimine tesir edebilecek bir
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yeri de daraltmaktan geri kalmayız arkadaşla
rım.
Ankara'nın etrafında bir göz gezdirdiğiniz
takdirde hal sahası yapılabilecek pek çok ge
niş sahalar bulmak mümkündür. Biz bu feda
kârlığı «Ankara Atatürk Orman Çiftliğinden»
değil, daha başka yerlerden Ankara için ıslahı
zaruret olmayan sahalardan bu şekilde pik
nik yeri olabilecek, ağaçlandırlaibilecek yerler
den olmayan sahalardan bu salhayı elde etmek
imkânına sahibiz.
Bu bakımdan; Atatürk'ün bu yüce eserini
Ikenarından, etrafından birer parça almak su
retiyle, bugüne kadar olduğu gibi daraltıla daraltıla daha da dar bir hale getirmememiz icabeder.
Bu bakımdan kanun tasarısına olumlu oy
vermemenizi istirham eder, saygılar sunarım.
İBAŞKAN — Efendim, çalışmalarımızın de
vamını öngören bir önerge vardır, takdim edi
yorum.
ıSayın Başkanlığa
Vaktimiz dolmuştur, çalışmaların devamını
arz ve teklif ederim.
Aydın
Nahit (Menteşe
IBAŞKAN — Efendim, Başkan, dün akşam
da yaptığımız gibi münasip zamanda ara vere
cektir..
EMİN P A K J S Ü T (Ankara) — Hangi işleri
halledeceğiz ?
BAŞKAN — Elimizdeki kanunlardan bir
kısmını bitirinceye kadar. Her halde salbaha ka
dar değil, 12,00'ye kadar çalışacağız, öyle an
laşılıyor efendim.
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayan Baş
kan, çalışma süresini öğrenojim, bir. Neyi ça
lışacağımızı öğrenelim, ona göre de oy kullana
lım.
BAŞKAN — Efendim, çalışmanın süresi
12,00'ye kadar diyelim. Koymamışlar. 24,00'e
kadar.
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Hangi işleri
halletmek üzere belli mi?
BAŞKAN — Efendim, belli idi, koymuşuz.
(Önümüzde program var ve gündemdeki bütün
maddeler.. Aktarmalar var, «Orman Suçlarının
Affı» var. Şimdi hepisirii saymak mümkün de
ğil.
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M t N PAKSÜT (Ankara) — Saat 12,00'ye
kadar kayıtlı mı?
BAŞKAN — Efendim, 12,00'ye geldiği za
man siz gene uzatırsınız. Belirli bir saat kon
mamış, çalışmalarımız sürecek. Ben de şu an
da bir ara verecek değilim. Saat 24,00 olmak
şartıyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Ka'bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Bayın Kemal Güneş, buyurunuz.
AEUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) —
(Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar;
Müzakeresini yaptığımız kanun teklifi, he
nüz Yüce Meclise intikal etmeden önce, Komis
yonumuzda - ki Tarım Komisyonunda bulunu
yordum - çeşitli partilere mensup arkadaşları
mın, '0 zaman Atatürk'ün Türk milletine vediası
olan Atatürk Orman Çiftliğinin
bütünlüğünü
'bozabilecek herhanlgi bir arazi bölünmesine ta
raftar olmamaları karşısında müştereken anla
dığımız bir kararla, ikinci haftasında, mahal
linde bir etüt yaptık. O zaman arkadaşlarım şu
hususa kani olmuşlardır; hakikaten mevzubahsolan arazi tamamen Atatürk Orman Çiftliği ile
ilişiği
kesilmiş, İstanbul - Ankara Asvartı,
Konya - Samsun yolu ve garajlardan Yenimaihalleye giden bir üçgen içerisinde açıkta ve bir
mezbelelik olarak Çubuk Çayı da içinden geçen
bir saha olduğunu yakinen müşahede etmiş
lerdi. Daha önce aynı salha içerisinde Atatürk
Orman Çiftliğine ait olan bu arazi içerisinde
İbir Emniyet Sarayı, yine Türkiye Kömür İşlet
melerine aidolan büyük mikyasta arazi ve yine
Türkiye Elektrik Kurumuna aidolan Trafo ve
binaları ve daha geniş bir saha içerisinde An
kara Yem Sanayii ve Et Balık Kurumu kurul
muş vaziyette bulunuyor.
Esasen, başlangıçta, nâzım plânda burası
Ankara hal yeri olarak bizzat İmar ve İskân Ba
kanlığınca tespit edilmiş, tasdik edilmiş ve bu
na göre de Ankara Belediyesi bütün tedbirleri
almış vaziyetteyken, her tarafı binalarla çevril
miş, çeşitli kuruluşlar yapılmış 160 küsur de
karlık bir saha için, bugün, «Atatürk Orman
Çiftliğinin bütünlüğü bozuluyor, Atatürk'ün
Türk Milletine vediası olan Orman Çiftliğinin
kendi maksat ve gayesi dışında kullanılıyor»
demek, biraz insafa sığmamaktadır. .
Hepinizce malûm olduğu veçhile, bugün An
kara, 'koskoca 1,5 milyona yaklaşan Ankara,
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9 000 metre karelik bir saha içerisinde, her tür
lü trafik kargaşalığı, yazın tozu, kışın çamuru
içerisinde bir sahaya sıkışmış, çeşitli istikamet
lerden gelen kamyonların dahi yanaşamayacağı
bir merkezde bulunmaktadır.
Yine Yüce Meclisin bir müddet önce çıkar
mış olduğu bir kanunla Ankara'mızın,
Baş
kentimizin Adliye Sarayının yeri olarak tes
pit edilen bu sahanın mutlaka 1973 yılı içeri
sinde boşaltılmasının hem Adliye Sarayının ya
pılması yönünden ve hem de en kısa zamanda
Başkentimize bir hal yerinin ve o mezbeleliğin
İka Mini ması yönünden büyük fayda
sağlaya
cağı kanaatinde bulunduğumuzu grubum adına
ve daha önce bulunmuş olduğum Komisyonun
ibir üyesi olarak arz eder, bu konuda müspet
oy kullanmanızı istirham ederim.
(Saygılarımla.
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, grubum adına tekrar söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
C. (1. P. GRUBU ADİNA SEZAİ ORKUNT
(İstanlbul) — ıSayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; .
Burada konuşan arkadaşlarım, gerçekten
bâzı noktalarda haklı bir ihtiyacı dile getiri
yorlar. Bunu ka'bul etmek elbette insafla bağ
daşır bir' husustur, kabul edelim. Hal için bir
bina lâzımdır. Doğrudur', yalnız, bütün dünya
da merkezi idare olan yerler,gittiğimiz zaman!
onların nefes alabilecekleri ormanlarla ne şe
kilde bezendiğini görürsünüz.
Atatürk Orman Çiftliği,
bahsedilen yerin
civarında bir hayvana't bahçesi yapılmış, orada
Ankara halkının hafta tatilini geçirmek için
gazinolar, birtakım eğlence yerleri düzenlenmiş
ve yine burasını geliştirmek için ciddî ve uzun
yıllardan beri büyük gayretler sarfedilerek çam
ormanları meydana getirilmeye çalışılmış. Bu
raya bir hal meydana getirmek yerine, acaba
hiç düşünmez miyiz; burasını bir ormanlık sa
ha olarak meydana getirsek, oranın o havuz
ları ile, diğer eğlence yerleriyle nefes alabile
ceği bütün imkânlariyle şehre 167 000 metre
karelik yeni bir orman kazandırsak, bu şehir
orada nefes almaya başlasa bu mümkün değil
mi?
Biraz evvel ifade ettiğim gibi, oraya ge
tireceksiniz. Yol kenarıdır, doğrudur, ticarî
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bakımdan, ekonomik bakımdan bütün imkân i çok saihalara aranmışsa da maalesef
bulunalar el altındadır. Ama, buna mukabil oraya,
nıamışti'r. Hattâ bugün yeni Gülhanc Hastanesi
toptancı halin etrafına o kadar çok pislik geönündeki saha - at obüs garajı olarak kullanıl
itireeeksiniz ki, yukarıdan baktığınız zaman şe
maktadır - tetkik edilmiş; fakat dar gelmiştir;
hir bir güzellik değil, şehir facia bir manzara
Yani, arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi daha
hali arz edecek. Bunun yerine geliniz bu top
uygun saha maalesef bulunamamıştır.
tancı hal deiK'n yere, şehir nâzım plânı, ve saire
Bu teklifte ileri sürülen saha ise; gönül is
hir hata işlemişse, bunu bir tarafa itiniz, şehre
terdi ki buna karşı olan arkadaşlarım gitsin
nefes alalhilecek gerçekten Ankara halkının gö
ler o sahayı görsünler veyahut onları götürüp
zünü doldurabilecek bir yeşil saha ikame ede
o sahayı gösterelim; burası kömür deposudur.
lim. Yukarıya çıktıktan sonra etrafa baktığınız
Birçok yol geçmiştir. Demiryolu içine kadar gel
zaman, bu Ankara'da ne kadar az yeşil oldu
mektedir. Her gün yüzlerce kömür arabası bu
ğunu herkes görebilir ve herkes Ankara'da ye
radan kömür alarak şehre tevzi etmektedir.
şile susamıştır. Biz getiriyoruz yeşillik yapabi
Binaenaleyh, yeşil saha niteliğini tamamiyle
leceğimiz ve hakikaten sulanabilecek bir arazi
kaylbetmiştir.
yi ortadan kaldırıyoruz, oraya beton binalar,
Arkadaşlarımın dedikleri gibi, Ankara'nın
çirkin binalar ve trafiğin en çirkin görünen ni
soluk alacak bir yeri değildir. Ve burada hal
zamını koyuyoruz. Bunun bir insaf tarafı, bu I yapıldığı takdirde .gerek karayolu gerek demir nun bir ekonomik tarafı, bunun bir güzellik ta I yolu bakımından fevkalade elverişli bir yerdir.
rafının denkleştirilmesinin zarureti vardır. Bu
Ben bu teklifi Hükümet olarak müspet karşıla
denkleştirilme yapılmadan böyel bir âni karara
dığımızı ifade eder ve müspet oy vermenizi, bu
«gidersek, bundan bir fayda elde edilmez.
na iltifat etmenizi saygılarımla arz ederim.
MUSA DOĞAN (Kars) — Soru.soracağım,
ıSonra şunu ifade edeyim ki, iktidar parti
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Bakan.
leri kendi aralarında bir protokol yapmış ve bu
MülSA DOĞAN (Kars) — Sayın Bakan, bu
protokolü sadakatle yürütmüş ve bugüne kadar
yeri
hakikaten biz de biliyoruz. Ankaranm bü
kısa bir süre içinde kanunlarını gerçekLeştiryük
ihtiyacını
gören kömür deposu da burada
miştir. Ama, hiç birimizin takibedemediği bir
bulunmaktadır.
Umumî garaj içerisinde kömür
süratle - itiraf edeyim ki- hemen hemen saat
için de bir yer düşünülür mü? Yani kömür de
15,00'ten şu saate kadar burada oturan bir ar
posu kalktıktan sonra, kömür deposu için do
kadaşınızım, takibedemediğim bir süratle ka
bir yov düşünülmüş müdür?
nunlar çıkarılmaktadır. Kanunların da sırasını
BAŞKAN — Yani, «Kömür deposu kalkınca
Ibilmenıiz hakkımızdır ve bu hususta peşinen
kömür
deposu için bir yer düşünülmüş mü
hazırlanmak da hakkımızdır.
dür?»
diyor.
'Teşekkür ederim.
OENÇLİK VE SPOR BAKANI CELÂLET(BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efen
TİN OOŞKUN (Devamla) — Ellbette, elıbette,
dim, Hükümet adına.
gayet taibiî. Yani şehrin daha başka yerinde;
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OELALET
ama bu kadar geniş bir sahayı icabettirmeyen,,
TİN COŞKUN (C. Senatosu Aydın Üyesi) —
lüzum göstermeyen bir yer elbette düşünül
(Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ali Rıza
müştür.
Uzuner arkadaşımız ısrarla Hükümetin görüşü
•MUSA DOĞAN (Kars) — Teşekür ederim.
nü ıbelirtmesini istemese idi, söz almayacaktım.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adıua
Ankara'da uzun müdet vazife gören bir ar
ıSayın Toker, buyurunuz.
kadaşınız sıfatiyle bu teklifin çok yerinde ol
A. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN TUR
duğunu ifade etme!k isterim.
GUT TOKER (Ankara) — Değerli arkadaşla
rım; sözlerime başlarken önce şunu ifade ede
Halen mevcut hal 9 000 küsur metrekare
yim: Bu bir tekliftir. Bu itibarla koalisyon pro
liktir. Bildiğiniz gibi radyoevinin karşısındadır
tokolünde yer alınıp almamış olması bahis konu
ve istasyon ile iç içe bir yerdir. Burada hal ola
su olamaz. Meclis gündemine hâkimdir. Sıraya
rak vazife gördürmek hakikaten çok müşkül
dür. Daiha evvel Ankara'da hal yeri olarak bir- I alınmıştır, görüşülmektedir.
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Şimdi bahis konusu olan yer Atatürk Orman
Çiftliği. Bir kısmı alınacak ve Ankara şehri için
toptancı hal olarak tesis edilecek. Şunu ifade
edeyim ki, biz büyük Atatürk'ün eserlerine her
cephesi ve her safihası itibariyle hassasiyet ve
titizlik gösteren bir zihniyetin sahibiyiz.
Atatürk Orman Çiftliği Ankara'nın ferahla
ma sahası bakımından, yeşil saha bakımından
öncülük yapan bir tesisidir. Ondan sonra An
kara inkişaf edip geliştikçe, hepinizin de şahidolduğu üzere, Atatürk Orman Çitfliğine ilâve
ten şehirde bu tip ağaçlanmış ferahlama yerle
ri, yeşillenmiş sahalar mevcuttur.
Nitekim Orta Doğu Teiknik Üniversitesinin
ve «Atatürk Ormanı» deyip Grölbaşı'na doğru
şgiden yolun her iki tarafının yamacının yeşil
lendiği bir vakadır ve Atatürk Orman Çiftliği
nin tesisinden bu zamana kadar da Ankara
belediyesi Atatürk Orman Çiftliği seviyesinde
Ankara'nın yeşillenmesi, ferahlaması sahasına
kavuşması hususunda çeşitli hizmetlerde de bu
lunmuştur.
(Bu ayıracağımız saha, Ankara Belediyesinin
Ankara halkına bugünküne nazaran - ki hepi
niz görüyorsunuz, şahitsiniz - çeşitli imkânsız
lıklar içinde, gayri sıhhî şartlar içinde ihtiya
cına cevap vermeye çalışan halin nakledileceği
yerdi r.
Değerli arkadaşlarım, bunun üzerinde fazla
söz söyleyecek değilim. Yalnız şunu ifade ede
yim: Biz ya tekniğe inanacağız ya ilme itimat
edeceğiz, plâna itibar edeceğiz veya etmeye
ceğiz. Bugün Atatürk Orman Çiftliğinin halen
uzun süreden 'beridir kömür tevzi deposu ola
rak kullanılan ve tamamiyle kömür ile işgal edil
miş bulunan sahası 1957 yılında
beynelmilel
ıbir müsabaka neticesi hazırlanmış bulunan An
kara nâzım plânında toptancı hal sahası ola
rak tespit edilmiştir. Ve yine Ankara'nın 4 - 5
seneden beridir hazırlanmakta bulunan büyük
Ankara Nazım Plânında da şelhircilerin, şehir
uzmanlarının, mimarlarımızın, teknik eleman
larımızın toptancı hal sahası olarak tespit et
tikleri sahadır. Burada 160 bin küsur metreka
re yer, - şunu ifade edeyim ki - tamamiyle za
ten bina ile, inşaat ile işjgal edilecek değildir.
Aynı sahada toptancı hal tesis edilirken oto
park olacak, parklar olacak, yine
ferahlama
sahası olacak ve orası Ankara - İstanbul cadde
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si üzerinde bugünkü kömürle meşgul mezbele
lik halinden kurtularak tanzim edilecek.
ı«ıBıfendim başka bir yer bulunamaz mı idi?»
Toptancı hal için sadece saha bahis konusu de
ğildir. Ulaştırma sistemi, Ankarayı dışarıdan
Ibesleyen üretim sahalariyle olan münase'beti te
sis eden ulaştırma sistemi; nihayet Ankara'nın
içine her semti itibariyle rahatlıkla besleyebi
lecek dahili ulaştırma sistemiyle münasebetli
(bir yerin de bulunması lâzım. Gerçekte bu bir
siyasî tercih meselesi de değildir, zaten biz bu
rada buna karar veriyor değiliz.
Arz ettiğim üzere 1957 yılında beynelmilel
müsalbaka sonucu hazırlanmış ve birinciliği
kazanmış Ankara Nâzım Plânında ve yine ha
len hazırlanmakta olan Büyük Ankara Nâzım
Plânında teknik elemanları şehir uzmanları bu
rayı Ankara'nın şehir toptancı hal sahası olarak
tespit etmiş bulunmaktadır. Burada yapılan şey
sadece bu plânın gereğini, şehircilik uzmanları
nın tespit ettiği hususu ve yine teknik eleman
ların önjgördüğü hususu sadece bir kanunla be
lediyeye intikal ettirmekten ibarettir. Bu iti(barla bunun, daha faızla, enine boyuna sağından
«Solundan çekiştirmek suretiyle münakaşaya lü
zum görülür tarafını tespit edemiyorum.
IDeğerli arkadaşlarımın kanuna müspet oy
'kullanacaklarını peşinen nazarı itibara alarak
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye ?
Yok.
(Maddelere, geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi takdim ediyorum.
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm
Ibeşyüz metre karelik kısmının Ankara Beledi
yesine satılması hakkında kanun teklifi
Madde 1. — 5659 sayılı Kanun
meriyete
girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudut
ları dahilinde bulunan araziden kadastronun
2107 ada 3 parselini teşkil eden 78 500 metre
kare ve kadastronun 2107 ada 6 parselinden
müfrez A parselini
teşkil
eden
80 000
metrekare ki ceman 167 dönüm 500 met
rekarelik kısmı, Ankara şehri imar nâzım plâ
nı (gereğince yapılması mukarrer yeni top
tancı hali için Ankara Belediyesine, Çiftlik Yö-
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netim Kurulu ile Belediye arasında tespit ve em
salinin satış ve günün rayicine göre Tarım Ba
kanlığınca tasvibolunacak bedelle ve satış bedeli
5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak öden
mek kaydıyle satılmasına izin verilmiştir.
BAŞKAN — Kayın Ülker, buyurun efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanlbul) — Değerli arka
daşlarım, Atatürk Orman Çiftliğinin bir kısım
arazisinin, kanunda da görüldüğü gibi, satışı
yapılmaktadır. Burada konuşan e ok değerli ar
kadaşım; buranın, Ankara'nın nâzım plânında,
1957 yılında, hal olarak tespit edildiğini, halen
ıburada birtakım kömür tesislerinin v.s.'nin bu
lunduğunu ifade lettiler ve netice olarak da
meseleyi bunun bir zararı olmayacağı noktası
na getirdiler.
Değerli arkadaşlarım, meseleye eğer bir açı
dan bakılırsa; bir şehrin içerisindeki bir arazi
parçası üçerinde şu şekilde hal yapılabilir, baş
ka bir şekilde hareket cdileibilir bina yapılabi
lir diye düşünül elbilir. Eğer bu sade bir arazi,
Türkiye toprakları üzerindeki herhangi bir
arazi olursa, gayet talbiîdir; başka türlü düşün
mek imkânı olduğunu zannetmiyorum. Teknik
şartlar, plânlar neyi icalbettirirse, o yapılır;
ama, bu, Atatürk'ün Türk Milletine bıraktığı
Orman Çiftliği olursa, o zaman meseleye bir baş
ka açıdan bakmak lâzımdır ve o açıyı da ihmal
etmemek lâzımdır.
Atatürk, Ankara'yı Türkiye'nin Kurtuluş
Savaşında temel noktası olarak almış, ağaçsız,
kurak bir yer olduğunu iddia ettikleri bu top
raklar üzerinde bir çiftlik kurmuş; bu çiftlikte
cam ormanları yetiştirmiş, bizzat kendisi traktör
sürerek çiftçilik yapmıştır. Rivayet olunur ki,
yabancı bir tarım uzmanının «;burada hiçbir şey
•yapılamaz» demesi üzerine, tarım uzmanına yol
vermiş; «Burada çiftlik kurulacak» demiştir.
Doğru veya yanlış, halk arasında ' böyle ifade
edilir.
Atatürk ölürken de, vasiyetiyle bunu Türk
Milletine bırakmıştır.
Değerli arkadaşlarım, Ankara'da hep birlik
te yaşıyoruz; Ankara milletvekili arkadaşlarııinız hariç, hepimiz Türkiye'nin ayrı ayrı yer
lerinden geldik. Ankara'da gidilecek, gezilecek
t/ek yer Atatürk Orman Çiftliğidir. Hava almak
için gezmeye çıkan kimseler, ya Çankaya'ya doğ
ru uzanır (fakat Çankaya o hareketi sağlamaz)
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ya da Orman Çiftliğine gider, o yollarda gezer,
hayvanat bahçesine uğrar v.s.
MUfSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) —
Orası değil.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, Ata
türk Orman Çiftliği,. bu; zatıâliniz kadar tetkik
ettiğimi ikaıbul buyurun. Biraz evvel anlattık sdz
dinlemediniz.
Değerli arkadaşlarım, böyle niteliği olan bir
yer, bütün dünyada, tarihî hır yer olarak, ol
duğu gibi muhafaza edilir. Ankara'nın
etra
fında toprak yok değildir; Ankara'nın dışında
yeni şehirler kurulmaktadır.
Dağbaşıdır, dağ
içidir, başka yerler vardır. Biz zaten ecdadımı
zın bıraktığı bütün yadigârları, hepsini temizle
dik, taş yığınları haline getirdik. Atatürk Or
man Çiftliğinin tarihî bir değeri vardır, tarihî
•değerinden dolayı, ((bugüne kadar do.kunu.lmuştur, bu ilk kanun değildir; doğrudur) O'ıran
bıraktığı amaca uygun şekilde muhafaza edilme
si lâzımıgelir.
Bu bir kârlı iş gözükür; oraya hal yaparsak
daha iyi olur denir. Eğer içerisinde kömür de
posu varsa, o kömür depolarını çıkarıp, onun
'hali aslisine ifrağ etmek lâzımdır.
Bugün yaptığımız iş, hatalı bir harekettir.
Kanunun bu maddesinin reddi lâzımıgelir.
Değerli arkadaşlarım,
ben İstanbulluyum,
İstanbul'da tarihî eser kalmadı. Bakınız, İmar
Kanununu değiştirdik; tarihî niteliği olan ve
estetik niteliği olan yerleri muhafaza edeceğiz
dedik; İmar ve İskân bakanları yönetmelikleri
ni çıkarmadılar; o kanundan haberdar olan mü
teahhitler, inşaatçılar, ov sahipleri; çatır çatır
ibütün yalıları ve köşklerin hepsini sildiler süpürdüler. Saym Demirel Başlbakanken Yugos
lavya'ya gittik. Ohri gölü kenarında, ecdadımı
zın mahallelerini olduğu gibi gördük. 500 sene
lik Türk mahallelerini, temelleriyle, ahşap çatılarıyle, her şeysiyle olduğu gibi gördük, Yugos
lav Devlıeti kılına bile el sürdürtmüyor.
Gerçi diyeceksiniz ki, burada tarihî bir eser
yoktur; toprak parçasıdır ama, onun bugün bu
parçasını yarın o parçasını öbür gün o parçasını
aldığımız zaman, bir gün 'bakarız ki, Atatürk Or
man Çiftliği yerinde kalmamış.
İstirham ediyorum, üzerinde düşünelim.
MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşelhir) —
200 milyonluk sasbit tesisler yapılmış, onlarıda
mı yıkalım?

— 457 —

M. Meclisi

B : 131

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Arkadaşım
her hailde dalha güzel fikirler söyleyecek.
Teşekkür edenim.
ALİ RIZA UZUNER
(Trabzon) — Sayın
Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, zaten kanun 1 mad
delik bir kanun. Tümü üzerinde de görüşüldü
Ben söz vereceğim, ama usul. buna müiait; bu
ölçül/eri de nazara alınız.
Buyurun iSaym Uzuner
ALİ RIZA UZUNER (Tralbzon) — Sayın
Başkan, değerli -arkadaşlarım;
Bu konu ile ilgili olarak tekrar yüksek hu
zurunuzu işgal ettiğim için müteessirim. An
cak, böylesine önemlli biır meselenin, Baklanlar'
Kurulunda görüşülüp, ciddî ıbir gerekçe ile
reddedildiğimi hatırlatmıştıim.
Simidi Ankara, temiz ,oümaik iddiasında olan
biı* şehir; temiz olmak mecburî/yetinde bulunan
/bir şehir"; süratle nüfusu artan bir şeıhir. Hava
'kirlenmesine mâruz bir şehir. İnsanların özel
likli e yaz aylarında dinıleneıbilıeceği recreation
ısahal'ai'indan, park ve bahçelerden yoksun bir
şehlir. Dünyaaıın gelişimiş şehinler'mi lütfen
tetkik buyurun. Arkadaşlarımızın birçokları
Ibunu bilirler. Paris'i alırsınız, 30 Km. mesa
fededir hail binaları; toptancı hali, Ankara
•süratle, büyüyor; şehrin, ortasında kallacak bir
yerde; Hükümetin bunun yanında olduğu ka
naatinde olmadığımı da tekrar belirteyim. Sa
yın Bakan arkadaşımızdan isit'irihaım ettim; Hü
kümetin bu konudaki görüşünü, parlamenter
ler olarak, bilmek durumundayız. (A. P. sı
ralarından «söylediler, sıen dışarıda idin» ses
leri) Dışarıda idim; ama asıl Tarım Bakanının,
bu konuda, buraya gelip...
BAŞKAN — Hükümet adına söylendi efen
dim, Hükümet adına beyanda bulunuldu.
SABRI KESKİN (Kastamioinu) — Zabıtlar
dan al oku.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Arz ede
yim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, ben Hükümet adına
diye tasrih ettim. Hükümet adına beyanda bu
lunuldu.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ama
farklılık arz eder. Bundan evvelki Hüküme
tin Sayın Bakanı, çeşitli sağlam gerekçelere
«dayanarak bir şeye hayır der de, ondan sonra
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'buna nasıl evet denir? Bunu anl'amaık mümkün
değildir.
SABRI KESKİN (Kastamonu) — O Hükü
met partiler dışı Hükümet idi.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Evet.
E., bu partizanca bir tasarruf oluyor o za
man değerli arkadaşım.
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sana göre
öyile.
ALİ RIZA UZUNER (Devaımla) — O za
man, pantilerüstü meselesi değil, Atatürk'ün
'vasiyetnamesinde vardır. 5659 sayılı Kanun
tedvin edilmiştir; .buradan bâzı sahaları çıkar
mak: için.
Ancak özellikle hal gibi fevkalâde gürültü
yaratan, büyük trafiği olan, ayrıca kaçınıl
maz pisliği olan bir nesneyi getirip Ankara'nın
Atatürk Çiftliğine monte etmek, mantıkla
- özür dilerim - kendi anlayışımla katüyyen bağ
daşamıyor. İstirhamı ederim, istirhamı edenim..
,SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tümü üze
rinde de söylediniz bunu Beyefendi.
ALİ RIZ AUZUNER (Devamla) — Beyefen
di, burada İçtüzüğe dayanarak söz hakkımı
kulllanıyorum .Sayın Keskin. Her zaman müdaihale ediyorsunuz. Her zaman her konuşma
ya müdahale ediyorsunuz. Ben, sizin hiçbir
konuşmanıza müdahale etımıedim.
Böyle gider ayak, fevkalâde önemlli bir
ımıesıeleyi Meclislini .ekseriyette bulunmadığı...
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kim demiş;
ekseriyet burada.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — 62 kişi
nin bulunduğu... (A. P. sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN — Sayın Uzuner, bâr saniye efen
dim. İki defadır tekrar ediyorsunuz. Biraz
evvel açıkladım, Meclise tevilini ettiğim açık
oylama sonucunda 284 üyenin oyu çıkmıştır.
Yani, devamlı olarak «Mecliste ekseriyetinin
olmadığı» şeklinde beyanda (bulunmayınız. Şu
anda bir açık oy kupası kürsünün üstündedir.
Ekseriyetin olmadığı, kürsüde mikrofonu ele
geçirince devamlı ve lâyüs'e! olarak iddia edi
lemez ; onun da usulü vardır. İkinci defa bunu
tekrar ettiğiniz için ikaz ediyorum efendim.
ALI RIZA UZUNER (Devaımla) — Evet.
Sayın Başkan, böylesine önemli bir mesele
nin, bir Hükümet tarafından reddedilmiş bir
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meselenin, daha ciddî, daha çok parlamente
rin bulunduğu bir toplantıda müzakere edilip
karara alınması ihtiyacını hissettiğim için bunu
söylüyorum. Yoksa....
MUSx\ DOĞAN (Kars) — Fikrî
gelmiyor; biz buradayız.

hastalar

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Yoksa,
ekseriyetten kastım; şu anda ekseriyet yoktur,
diyerek zatıâlinizi yoklamaya davet etmek de
ğildir.
Sayın Başkan, mesele Tamım. Bakanlığı ta
rafından devamlı reddedilegelmiştir. Yıllar
yılı üzerinde durulmuştur. Gerekçesi ile neden
burasının Belediyeye devredilemeyeceği belir
tilmiştir. Şimdi Bakanlık bunu bildirmiştir.
Bu defa Hükümet adına konuşan değerli ar
kadaşımız, bunda bir sakınca görmemektedir.
Bu ifadenin beniı tatmin etmediğini özellikle
belirtmek işitiyorum.
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Herkesi
(tatmin etmek mümkün değil.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Yeşil
saha yönünden Ankara'nın ihtiyacı büyüktür.
Atatürk Orman Çiftliğindeki, daha dün ga
zetelerde okuduğumuz konut edinme entrikala
rı da meydana çıkmıştır; işgal edilmek isteni
yor, çeşitli yollardan. Kanun yolu ile bu ka
pıyı açmayalım.
İstirham ediyorum, hangi arkadaşımız Ata
türk Orman Çiftliğinde kurulacak halin, uy
gun olduğunu burada mantıkî bir esasa oturta
bilir ve bizi ikna edebilir ?
Efendim, deniyor ki; imar plânında, An
kara şehir nâzım plânında gösıterilmiış. E.. An
kara şehir imar nâzım plânı, kanunun üstünde
bir güce sahip değifl. kn, biz ona her hal-ü kâr
ıda uymak zorunda değiliz ki. Plânların nasıl
değiştirildikleri; ihtiyaca göre nasıl çeşitli de
ğişikliklerin yapıldığı ortadadır. Üzülerek de
ifade edeyim; gerekçede belirtilen
ihtiyaçla,
buna bulunan çare arasında bendeniz bir rabı
ta kuramadım. Bu hal binasının mutlaka şe
hir dışında bir yerde, şehrin gelişmesi de naza
rı itibare alınarak, dışarda bir yerde kurul
ması gereklidir. Trafik sorunu yaratacaktır.
Pis olan şehri, daha çok pis bir hale getire
cektir. Atatürk'ün vediası olan bu sahanın,
yeşil saha olması, recreation sahası olması ar
zu ettiğim bir görüştür. Bir dinlenme
gümi
-
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Atatürk Orman Çiftliğini gezerseniz, orada,
vatandaşların bir ağaç gölgesi bulmak için,
nasıl yığın halinde toplandıklarını üzülerek gö
rürsünüz.
Asiolan ihtiyacı nazarı itibara alırsak, bura
ların park ve bahçe sabası olarak, recreation
sahası olarak geliştirilmesi, genişletilmesi önplânda düşünülebilir.
Böyle bir tesisin, fevkalâde sakıncalı oldu
ğu kanaatindeyim ve şahsen bunu yazılı bir so
ru olarak, Sayın Tarım Bıakanmdan, asıl yet
kili olan Sayın Tarım Bakanından da sormak
durumunda olduğumu arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, buyurun
efendim.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan çok değerli arkadaşlarım;
Hükümette bir müşterek mesuliyet olduğuna
ve Hükümeti temsilen de bir Bakan arkadaşı
mız burada bulunduğuna göre, bu konudaki
görüşlerin eleştirisini yapacak değilim.
Ancak, bahsedilen tesis nedir? Muhterem
arkadaşlar, bir şehrin bütününü gösteren, müs
takbel şeklini gösteren belge imar plânıdır. İmar
plânını yapma yetkisini de 6785 sayılı İmar
Kanunu olsun, onu tadil etmiş olan 1605 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesi olsun, doğru
dan doğruya İmar ve İskân Bakanlığına ve
belediyelere bırakmıştır. Formaliteler, o mad
delerde sarih olarak görülmektedir. Bu kanun
ları Yüce Meclisler çıkarmışlardır.
Ayrıca, Ankara Nâzım Plân
Bürosunun
kurulmasına dair karar ve bu karara müsteni
den bütçeden ödenek ayrılmasına dair kanun
lar ve kararlar da yine Yüce Meclisten çık
mıştır.
Şu halde, kurulmuş olan Nâzım Plân Bü
rosu, daha doğrusu imar plânlarını yapan bü
ro; elbette m yetkili, en salahiyetli organ ola
rak, imar plânında neyim nerede gösterilece
ğini, hangi tesise nerede yer
ayrılacağım
uzun etütlerden sonra tespitle mükelleftir. Netekim, böyle yapmıştır; yıllardan beri Anka
ra Nâzım Plân Bürosu (hem de büyük müte
hassıslar eliyle yıllarca yapmış olduğu anketler
ve ön çalışmalar sonunda) en uygun yer olarak
burayı bulmuştur, burayı tespit etmiştir.
-
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Bu yer, demin arkadaşlarımın gayet açık'
olarak belirttikleri, bendenizin de bir nebze
izaha çalıştığım gibi; E t - Balık Kurumu, Tra
fo Merkezi ve Türkiye Kömür İşletmelerinin
depoları arasında kalan - tabiri mazur görü
nüz - mezbelelik bir yerdir. Demin, arkada
şım Turgut Toker Beyefendi, gayet yerinde
olaralk buyurdullaır; 167 500 m2 yer, heyeti umumiyeısiyle, bir bina yığını ile doldurulacak de
ğildir muhterem arkadaşlar. Bugün Anka
ra'da bir hal problemi vardır. Bugün hailin
bulunduğu yerde bir trafik problemi de var
dır. Trafik problemi olan bu yerde bütün di
ğer problemler de birbirini kovalamaktadır.
Nâzum imar plânı bunları önlüyor; bunları ön
lüyor, nâzım imar plânım * yapan, onaylayan
merciler.
Bu itibarla,, en uygun yeri yetkili organ
olarak bunlar bulmuşlar, burasının isabetli ol
duğuna karar vermişlerdir.
Şimdi burada Yüce Heyetinize düşen iş; bu
yeri Belediyeye, bir âmme müessesesi olan
Belediyeye satıp satmama kararını vermektir;
bu kanunu çıkarmakla. E., bu kanun, ilk defa
böyle bir konuyu getirmiyor huzurlarınıza.
Bundan evvel, 1965 yılından evvel (yani A. P.
iktidarından evvel) öziei bir kanunla değil hal
gibi âmmeyi enterese eden bir konuda,, konut'
yapmak üzere, Bâzı özel şahıslara konut
yapmak üzere, işçi evleri yapmak üzere bâzı
kooperatif tere arsa verilmesi derpiş olunmuş
t u r aynı sahada; heım de daha kıymetli, hem de
Ataltürk Orman Çiftliğimin içinde olan bir sa
hada muhterem arkadaşlar. (C. H. P. sıralarındaaı «Nerede, nerede?» sesleri)
İHSAN ATAÖV
Atatürkçüler?

(Antalya) — Nerede

İLHAN ERSOY (Devamla) — Arz
efendim.

o

edeyim
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lüzumunu müdrik olarak bu maddenin aynen
kaJbu/lünü arz ve teklif ederim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen var mı?..
Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yüirürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye var mı?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenedonler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerimi Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
var mı?.. Yok.
Maddeyi oylaırınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Teklif Meclisi
mizce kabul edilmiştir.
8. — Bâzı orman suçlarının affına ve
lardan mütevellit idare .şahsî haklarının
rülmesine dair olan ve Cumhurbaşkanınca
gönderilen kanun teklifi hakkında
Adalet
misyonu raporu (2/641) (S. Sayısı : 919)

bun
düşü
geri
Ko
(1)

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim ediyomum efendim.
Yüksek Başkanı ğa
Bugünkü gündemde yer alan, 919 S. Sayılı,
Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine
dair olan ve Cumhurbaşkanınca geri gönderi^
len kanun teklif inin, taşıdığı önem ve müsta
celiyetine binaen, 48 saat kaydı aranmaksızın
öncelikle, görüşülmesini arz ve teklif ederim.
•Saygılarımla.
Adalet Komisyonu Başkanı Y.
Komisyon Sözcüsü
iSivas
Tevfik
Komitan

Bu yer; Kanşıkaya denen semtin yanııbaşmdaidır; çiftliğin içindedir, bomboş sahadır ve
ondan sonra da bir tek tesis yoktur Orman
Çiftliğime doğru. Halbuki, bahsettiğimiz yer;
bir âmme hizmetinin görülmesi için ayrılmış,
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Aleyimar plânına göre ayrılmış bir yerdir. Âmme I hinde.
hizmeti görülecektir. Âmme hizmeti gören An
kara Belediyesine verilecektir. İmar plânları
(1) 919 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
nın bütünlüğünü, imar plânlarının zaruretini,
eklidir.
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerleri
ni alsınlar lütfen.
Buyurun Sayın Uzuner.
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarımı;
Bir usul meselesini Sayın Başkandan öğren
mek iğin bu maruzatta bulunuyorum.
Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan
mütevölllit idare şahsî haklarının düşürülme
sine dair olan ve Sayın Cumhurbaşkanınca ge
ri gönderilen kanun, sanırım ki, İçtüzüğe ay
kırı bir şekilde yüksek huzurunuza gelmiştir.
Bundan Önce, yani Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından 4 . 3 . 1972 tarih ve 4/231 sayılı yazı
ile Millet Meclisli Başkanlığıma gönderilmiş bu
lunan, tekrar görüşülmek üzere gönderilmiş
bulunan kanunun, aynı komisyonlarda, İçtüzü
ğe göre daha evvelki kanunun tabi bulunduğu
prosedür içerisinde görüşüim,esi lâzımdı. Yani,
Sayın Oumhurbaşlkanı tarafından tekrar görüşül
mek üzere iade edilen kanun; bir, Orman Ko
misyonunda görüşüldü; iki, Adalet Komisyo
nunda görüşüldü. Fakat, bugün yüksek hu
zurunuzda bulunan kanun metnini tetkilk ettim,
raporu okudum, yalnızca Adalet Komisyonun
da incelenmiş ve yeterli görülmüş,
İçtüzüğe
aykırı şekilde Yüksek Heyete gelmiştir, kanaa
tindeyim.
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ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın
Başkan, sizden Meclis Başkanı olarak bunun
üçtüzüğe uygun olup olmadığını öğrenmek is
tiyorum, Burada bir açıklama yaparsanız, ko
nunun esası ile ilgili göriişlerimi arz edeceğim.
BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz önergenin
aleyhinde söz .istediniz. Bu önergenin aleyhin
de konuşurken, usul haklkında da beyanda bu
lunabilirsiniz, önergenin esası hakkında da.
Beyanınızı tamamlayınız, ben size cevap veri
rim.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Beki Sa
yın Başkanım. Yani bunun tamamen usule ay
kırı olduğu noktasında...

BAŞKAN — Efendim, usule aykırı değil.
Madem ısrar ediyorsunuz arz edeyim; ben si
zi orada bekletmek işitemedim; İçtüzüğün 114
ncü maddesidir.
«Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 nci mad
desinin ikinci fıkrası mucibinde (ki, bu eski
Anayasadır) Reisicumhurun ilânını muvafık
görmeyip esbabı mucibesiyle birlikte bir daha
müzakere edilmek üzere on gün zarfında Mecıllse iade ettiği bir kanun., Heyeti Uımumiyeye
haber verildikten sonra, alt olduğu encümene
havale olunur.»
Heyeti Urnumiyeye haber Verilmiş; af kanu
nu olması dolayısıyle ait olduğu encümene (ki
Saniyen, Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu ' takdiri Meclis Başkanına ait olduğundan) Ada
let Komisyonuna gönderilmiştir efendim.
kanunu tekrar görüşmek üzere Yüksek Mecli
se gönderirken, birkaç esas nokta üzerinde
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın
durmuş; özellikle, bu arada Anayasaya aykırı
Balkan, bu konuda şöyle bir ayrı düşüncemi
lığı da iddia et/mis, bulunmaktaydı; Anayasa
lütfen dinlemenizi istirham edeceğim.
nın 12 nci maddesine, yurt sathında tahakku
Ait olduğu encümen Başkanlıkça, önceden
k u n u arzu ettiğimiz eşitlik ilkesine aykırı ol
tespit edilmiş ve iki komisyon seçilmiştir. Bun
duğunu da sarih bir şekilde belirtmişlerdir.
lardan biri, haliyle, Anayasanın 131 nci mad
Hal böyle iken, anakomisyon olan Orman
Komisyonunda görüşülmeden, (metinde de bâzı
değişiklikler yapmak suretiyle) böylesine bir
kanunun yeniden bir teklifm'iş gibi ele alın
ması gerekirken, münhasıran Adalet Komisyo
nunda görüşülüp, yüksek huzurunuza getirilimesıini, İçtüzükle bağdaştıramıadığımı arz et
mek istiyorum Sayın Başıkan. Bu konudaki
(kararınıza intizar ediyorum. Bu konuda ya
pacağınız açıklamadan sonra, bunun sakıncaları
üzerindeki .mütalâalarımı ayrica arz edeceğim.
BAŞKAN — Siz beyanınızı tamamlayınız
efendim.

desi nedeniyle Orman Komisyonudur. Önce,
Meclisin Sayın Başkanı bunu Onman Komisyo
nunda inceletmiştir, ondan sonra af yönüyle
ki, iki yönlüdür, af yönüyle de bunu Adalet
Komisyonuna ince]etmiştir; bu doğrudur.
Ama, ikinci kez, bunu ait olduğu komisyo
nun birimi hıfzetmek suretiyle yalnızca Adalet
Komisyonuna teıtikik ettirmesinin, usule uygfın
olduğu kanaatinde bulunmadığımı bilhassa be
lirtmek isterim.
Şimdi Sayın Başkan, orman suçlarının af
fıyla ilgili olarak' şu hususları bilhassa belirt
mek istiyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar görüşülme
talebinde üç önemli nokta üzerinde durmuştu.
BAŞKAN — Kanunun esasına geçmedik sa
yın Uzuner. Komisyon Başkanı bir öncelik tek
lifi yapmıştır. Siz -bunu söyleyiniz; kanunun
esasına geçerse bu Meclis, tümü üzerinde söz
isteyiniz, o zaman görüşünüz, lütfen.

Esasen, sayın .Cumhurbaşkanımızın beyanı
na yapacağım atıf da, bu 'meselenin Anayasa
ile olan rabıtası, özellikle eşitlik ilkesi baıkımmdandı1; bir kısmını affedersiniz, bir kısmı hapisanede kalır..
HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — Gerek
çeyi oku, gerekçeyi.

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın
Başkan, fikrimi söylemedim, esasa girmedim
ki, girizgâh yaparken zatıâliniz başka bir endi
şeye kapıldınız.

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bu da,
aynı suçlar 'dahi olsa Devlet malını gaspedenlerin bir kısmını affederseniz, bir kısmını da ha
piste tutarsanız, o zaman Anayasanın 12 nci
maddesine de aykırı 'bir tasarrufta ıbulunulmuş
olur.
Bu nedenle, meselenin tüm olarak genel af
çerçevesinde mütalâa edilmesinde yarar olduğu
kanaatindeyim.
ıSeçim zamanlarında yapılacak bu kabil ta
sarrufların yarar getirmeyeceği, daha çok za
rar getireceği inancında 'bulunduğumu, sayın
Başkanım arz etmek istiyorum.
Teşekkür eder, saygılar sunari'm.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, hir hususu arz
edeyim; ben demin tamamlamadım, ama zabıt
lara geçirmek gerekiyor.
Bizim havalemizde herhangi bir usulsüzlük
yoktur. Çünkü, Cumhurbaşkanı tarafından her
hangi bir kanun 10 gün içerisinde ilân edilmez
de bir kere daha görüşülmek üzere Meclislere
iade edilirse; bu, ait olduğu komisyonda gerek
çesi bir kere daha mütalâa edilmek suretiyle
görüşülür. Meclislerde ait olduğu komisyon son
komisyondur. Orman affının geçen sefer son
konuşulan komisyonu, Adalet Komisyonudur.
Bu 'bir.
İkincisi; «İvedilik» dediler sayın Uzuner.
Uzatmayayım diye 114 ncü maddeyi tamamen
okumadım. İçtüzüğümüzün
114 ncü maddesi
son fıkrasına göre, Cumhuribaşkanı tarafından
bir kere daha ^görüşülmek üzere Meclislere iade
edilmiş olan kanun tasarı ve teklifleri, (evvelce
haklarında isterse ivedilik kararı alınmış ol
sun, isterse alınmış olmasın) (bir müzakereye
tabidir ve mevcut önergede de ivedilik tale'bi
yoktur; sadece öncelik isteniyor. Esasen ivedi
lik kararma lüzum yoktur; çünkü, tek müzake
reye tabidir. Usulümüzde, havalemizde hiç bir
eksiklik yoktur. Ondan öte karar Yüce Meclise
aittir.

BAŞKAN — Endişem yok sayın Uzuner,
ama kürsüye geldiğinizden beri önergeyle ilgi
li hiç bir şey konuşmadınız. Usul dediniz, ceva
bını verdim.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Önerge
ile ilgili kısımda, cümle olmayan iki kelimeme
müdahale ettiniz.
Şimdi, af mevzuunun, şundan dolayı önce
likle ele alınmasını istemiyorum.
'Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümünde genel
•bir af çıkarılacağı bütün siyasî partiler tarafın-'
dan ortaklaşa paylaşılmış, ancak zamanı ve kap
samı 'bakımından hâzı farklı görüşler ortaya ko
nulmuştur.
ıSABRl KESKİN (Kastamonu) — Hiç öyle
'bir beyanımız yok.
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Hükü
metler dâhil, Adalet Bakanlarımız dahil, za
man zaman af konusunda vaitte bulunmuşlar;
ancak, bunun, ttir siyasî istismar konusu olma
sının ötesinde, siyasî partilerin bir araya gele
rek çözüme bağlayacakları bir konu olarak dü
şünmüşlerdir.
Şimdi Anayasanın 131 nci maddesindeki
«Orman suçları için genel af çıkarılamaz hük
mü» metinden çıkarılmıştır. Şimdi orman suçla
rı için 'genel af çıkarılabilir, doğrudur. Ama,
Türkiye'de, genel af tartışmalarının yapıldığı
'bir ortamda (siyasî partilerin genellikle katıl
dığı, hattâ hükümetlerin de katıldığı genel af
(beyanlarının Türk kamuoyunda tartışıldığı, ga
zetelerde tartışıldığı, kamuoyunda da bir ölçü
de 'beklenen bir konuda) ayrıcalık yapmak isa
betli olmasa gerektir.
Bu nedenle; bu kanunun genel afla birlikte
ele alınmasında yarar bulunduğunu ve bu ne
denle öncelik ve ivedilikle görüşülmemesi gerek
tiğini arz etmek istiyorum.
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Sayın Ataöv, bu açıklamama rağmen yine
konuşmak arzu ediyorsanız buyurun efendim?
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müsaade
ederseniz evet.
BAŞKAN — Önergenin lehinde rica edeyim
efendim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Orman affı konusunun öncelik ve ivedilikle
görüşülmek üzere gündeme alınmasına dair ve
rilen önergeye karşı çıkması arkadaşımızın bun-,
dan önceki davranışları beyanları ve kararları
na karşı olması demektir.
ıSaym Uzuner Cumhuriyet Halk Partisinin
içerisinde milletvekili idi ve bundan önceki se
çimde Cumhuriyet Halk Partisi millet huzuru
na giderken bir seçim beyannamesi ve bir de
çeşitli el ilânları çıkarmıştır. Bu el ilânlarından
bir tanesini 'size gösteriyorum. Şimdi bu el ilâ
nında bakınız ne diyor: (Altıoku da C.H.P.
de kenarında) «Allahm izniyle C.H.P iktidara
gelince...
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Altını da
oku.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Altında, sı
ralıyor ısıralıyor ve 4 ncü 'maddesi; «Köylülerin
işlediği orman suçları affedilecektir.» diyor.
'MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — İşte
buyur!...
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Doğru
söylemişiz.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, önergeye geliniz
efendim.
İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Şimdi bu
söylenen, seçimlerden önce.
ÖMER BUYRUKÇU . (Antalya) — Doğru
söylemişiz.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ömer Buy
rukçu beyefendi, çok söylemeyin; çünkü siz da
ğıttınız ; Antalya'da aldım bunu.
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Doğru
söylemişiz İhsan 'bey. Kabul ediyoruz.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Tamam me
sele yok o zaman.
BAŞKAN •—• Sayın Ataöv, sayın Buyrukçu
ıbir şey söylemedi •. ki size, tasvip ediyor.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — O zaman, ya
ni seçimlerden önce, vermiş olduğumuz ve bü
tün siyasî partilerin vermiş olduğu bir taahhüt
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tür orman suçlarının affı. Aslında, 1961 Anaya
sasından sonra birçok aflar çıkarılmış, bunun
içerisine, Anayasanın bir maddesi dolayısıyle,
orman suçlarının affı girmemiştir. Orman suç
larının affı 'girmemek suretiyle af eşitliği bo
zulmuştur. Biz hunu, orman suçlarının da affe
dileceği hususunu, Anayasada değişiklik yapa
rak, o eşitliği, sağladık. Şimdi bu affı çıkararak
da, geri kalmış olan bir affı çıkarmak suretiyle
de biraz denge sağlayacağız. Bununla genel affı
mütalâa etmek doğru değil. Onu söylemek isti
yoruz ve sayın Cumhurbaşkanımızın bunu veto
etmiş olması da bir talihsizliktir; keski böyle
olmasa di. Bu kadar orman suçlusunun da o za
mandan bu zamana kadar, bütün dosyaları
kalkmış ve onlar da huzura ermiş olacaktı.
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ne ilgi
si var bunların önerge ile ?
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir ızdırabm
içerisinde kalmış olması da bir talihsizliktir. Ta
biî herkes kendi görüşünü söylüyor. Ben de gö
rüşümü söylüyorum.
BAŞKAN — Efendim, ben de önerge lehin
de diyorum. Sayın Uzuner de Cumhurbaşkanınm
vetosuna 'temas edince müdahale ettim sayın
Ataöv.
İHSAN ATAÖV ' (Devamla) — Peki, Cum
hurbaşkanının vetosuna temas etmiyorum.
Sayın Başkanım, şimdi 'bu önerge hemen ka
bul edilmelidir; bu kanun çıkmalıdır. Dört se
ne evvel yapmış olduğumuz, bütün partilerin,
hepsinin yapmış olduğu bir vai'di yerine getir
miş olarak gitmeliyiz milletin huzuruna. Onu
sağlayabilmek için hu kanunu çıkarmaya 'mec
buruz. Hattâ bu kanunun şu ana kadar geç kal
mış olması dahi bence sakmaclıdır. Evvelâ mil
lete
açık beyanımızla,
beyannamelerimizle,
ilânlarımızla, radyo konuşmalarımızla, meydan,
kahvehane konuşmalarımızla va'dettiğimiz bir
şeyi tahakkuk ettirerek milletin huzuruna gi
debilmek için, çok ivedi olarak bunu çıkarma
ya mecburuz. Bunun için sabahlamaya mecbu
ruz. Ben bu önergeyi hemen kabul edelim de
rim ve daha önce üzerinde de çok konuştuğu
muz için, (bir Cumhurbaşkanının vetosu mesele
si vardır, çok konuştuğumuz için) üzerinde faz
la konuşmadan millete bu atıfeti lâyık görelim.
Saygılarımla arz ediyorum. (A.P sıraların
dan alkışlar)
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(BAŞKAN — Önergede 48 saat
geçmeden
görüşülmesi (hususu teklif : edilmektedir. Bu
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul eltmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Öncelik teklif 'edilmektedir. Öncelikle bü
tün işlere takdimen görüşülmesini kabul eden
ler... (Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Raporu hasılıp dağıtılmıştır. Raporun okun
maması hususunu ^oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
miştir.
'Tümü üzerinde ısöz isteyen sayın üye?..
Gruh adına sayın Hasan 'Tosyalı1, Sayın
Ömer Buyrukçu, Sayın Sabrı Keskin;
şahsı
iadınia Sayın Celâl iSungur.
(Buyurun sayın Tosyalı.
C.G.P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın (Başkanım, çok değerli
arkadaşlarım;
(Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, memle
ketimizin en büyük kitlesini teşkil eden ve çe
şitli sebeplerle tarihimiz 'boyunca hizmet götüremediğimiz, dağlık ve ormanlık bölgelerde ya
şayan 15 bin köydeki 10 milyon civarındaki va
tandaşımızın, sırf yaşama kaygusu, adamei ha
yat arzusuyle işlemek meclburiyetinde kaldıkla
rı suçlarını affetmeyi, Yüce 'Meclisin başta ge
len (vazifesi olarak telâkki ediyoruz.
Memleketimizde yaşayan çeşitli kitlelerin,
haklarını, temsilcileri koruya'biliyor; fakat kö
ye, 'orman ve dağlık bölgelere hizmet götüremediğimiz için, yol yapamadığımız için, çoğu sa
hipsiz kalmış bu kitlenin hakiki sahibinin de,
Yüce Millet Meclisi olması lâzım geldiğine ina
nıyoruz.
Bu sebeple Grubum adına, !bu af kanununun
aynen kaibul edilmesini, ancak baştaki tarihle
ri üzerinde bir düzeltme yapılarak kabul edil
mesini istirham etmekteyim. Bu, Meclisimizin
yaptığı işlerin en iyilerinden biri olacaktır.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına.
C.H.P GRUBU ADINA ÖMER BUYRUKÇU
(Antalya) — Çok sayın Başkan, çok kıymetli ar
kadaşlarım ;
Orman Suçları Af Kanununun, Cumhuriyet
Halk Partisince çıkarılma isteği, (Sayın arka
daşımızın biraz evvel göstermiş olduğu bildiri-
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de görüldüğü gibi) 1969 seçimlerinin ya
pıldığı tarihlere dayanmaktadır. Cumhuriyet
Halk Partisi, seçim bildirgesinde hunu açık
'olarak ifade etmiştir. 1969
seçimlerinden
sonra, Adalet
Partisi ile bir
noktada
'birleşerek, Anayasamın 131- nci maddesinin
son fıkrasını çıkarmak suretiyle, bunun imkân
dahiline girmesine çalışmışındır. Son fıkrada,
biliyorsunuz, Orman suçları için atf çıkarılamaz,
genel af çıkarılamaz denilmekte idi; bu fıkrayı
çıkardık ve orman suçlarına ait aıf çıkması im
kânı doğdu. Ne yazık ki arkadaşlarım, bütün
partiler arzu ettiği halde, (Adalet Partisi, Gü
ven Partisi, Halk Partisi olarak hepimiz arzu
ettiğimiz halde) hugüne kadar orman suçları
na ait affı ^çıkaramamış 'olmanın üzüntüsünü
taşımaktayız.
Af Kanunu, Mecliste ilk defa görüşülürken
de, Cumhuriyet Halk Partisinin hu af kanunu
nu olumlu karşıladığı ve taraftar olduğu de
falarca, 'bizzat tarafından Grup sözcüsü olarak
ifade <odildi. Anayasanın değiştirilmesine takad
düm 'eden günlerden ıbugüne kadar, her zaman
çıplak bir affa taraftar 'olmadığımızı helirttik.
Yani, çıplak aftan kastımız şu; hugün, mecbu
ren, yokluğu nedeniyle, sıkıntısı nedeniyle kalkındırılmamış olması nedeniyle köylünün suç
işlemesi zaruretini ortadan kaldırmamız icabederdi. Orman köylüsünü iktisaden bugüne ka
dar kalkındırmamız icabe'derdi. Orman köylü
sünü iktisaden kalkındırmamızın yanında, onun
la ıbirlikte af kanunu da çıkaralım demişizdir;
o günlerden hugüne kadar. Arkadaşlarım, bu
güne geldik; bu isteğimizin hir kısmı tahakkuk
etti, orman af kanununun çıkarılması istikâme
tinde hir kısım isteğimiz tahakkuk etti; fakat
iktisaden orman köylüsünü kalkındıracak ted
birleri kanunlaştıramadık. Mecliste bu yönde
yapmış olduğumuz çalışmalar, 'bundan evvel çı
karmış olduğumuz 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 'bâzı maddelerinin değiştirilnıeısine dair ka
nun •teklifinde hu yönde yapmış
olduğumuz
bâzı teklifler uygun görülmedi ve kanunlaşma
dı.
Sayın arkadaşlarım, daha evvelki konuşma
larımda da şöyle söylemiştim : Orman köylü
sü üç nedenle suç işlemeye mecbur 'olmuştur.
«^Bunlardan bir tanesi, mevzuatımızın memleket
gerçeklerine uygun olmayışıdır; bu ha.'talar yü464
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zünden 'orman köylüsü suç işler» demiştim.
Bundan ıkas'tımız şu idi: «Orman Kanununda
değiştirilmesi lâzım gelen 'birtakım maddeler
vardır, bunları değiştirmedikçe, orman köylüsü
suç işlemeye devanı edecektir» demiştik. Bu
maddelerden bir tanesi 6831 'sayılı Orman Ka
nununun 19 ncu maddesi idi; hayvan otlatma
ile ilgili maddesi idi, «Biz, bu maddeyi ıslah et
mediğimiz takdirde, yani «Ormanlara hayvan
girmesi yasaktır» hükmü kaldığı müddetçe, or
man köylüsü, orman içerisine tamamıyle yerleş
miş olması dolayısıyle, her gün suç işlemeye
devam edecektir.» 'demiştik ve «Bu, mevzuatın
bir eksikliği, noksanıdır. Bunu değiştirmemiz
lâzım gelir» demiştik. Bu maddeyi değiştirmek
suretiyle o kanaatteyiz ki, bugün orman köylü
sü, ormanlarda hayvan otlatmasından dolayı,
inşallah bir daha suçlu durumda kalmayacak
tır.
İkincisi; «Orman köylüsünün elinde bulun
durduğu ve Anayasanın neşri tarihinden evvel
orman niteliğini yitirmiş olan sahalar, orman
hudutları dışarısına çıkarılmak suretiyle, orman
köylüsü orman ısuçlusu olmaktan kurtarılacak
tır» demiştik ve o maddeyi de bundan evvel çı
kardığımız kanunda geçirdik. O yönden de, ar
tık orman köylüsünün orman suçu işlemesi 'gibi
bir durumu kalmadı. Kısa zamanda orman ko
misyonları, bu gibi sahaları, yani Anayasanın
neşri tarihinden evvel fennen, ilmen orman nite
liğini yitirmiş olan bağ, bahçe, tarla gibi saha
ları orman dışına çıkaracaklar ve bu suretle de
orman köylüsü, bu yönden suç işlemekten kur
tulmuş olacaktır.
Üçüncüsü; orman köylüsünü suç işlemeye
iten neden ise, bugüne kadar iktisaden kalkmdırılamamış olması idi, Bu yönde 'Meclisimiz
tedbir getiremedi. Yokluk nedeniyle, geçim sı
kıntısı nedeniyle orman köylüsü, mateessüf bu
kanunu çıkarmamızdan sonra da suç işlemeye
devam 'edecektir kanısındayım. İşte bunun
için çıplak af taraftarı olmadık. «Mutlaka or
man köylüsünü kalkmdırmalıyız ki, o suç işle
meye mecbur olmasın; yokluğundan, zaruretin
den sıkıntısından dolayı» diyoruz.
.Sayın arkadaşlarım, bundan evvel çıkarmış
olduğumuz kanunda, ek 3 ncü madde ile, bir
fon- tesis etmek suretiyle, orman köylüsünün
kalkındırılmasına bir nebze yardım 'edebilecek
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bir hüküm getirmiş olduk. Bunun da iyi kullanılmasıyle orman köylüsü az çok faydalar sağ
layacaktır.
Gönül isterdi ki arkadaşlarım, ormanların
bütün imkânlarından,
(ormanlardan; Devle
tin, milletin elde ettiği bütün imkânlardan)
yalnız ve yalnız orman içerisinde yaşayan or
man köylüsü istifade etsin. Bu, imkân dahilin
de idi; ama bunu sağlayamadık. Yine, eiskiden
' olduğu gibi, ormanların bütün imkânlarından
muayyyen kimseler; orman tüccarları, orman
ağaları istifade 'etmeye devam edecektir. İleri
deki Meclisimizin çalışmalarında bu yöne de
eğilinmesini canı gönülden arzu ederim.
ıSaym arkadaşlarım, sayın Reisicumhurun
kanunu veto etmesindeki nedenlere de bir iki
cümleyle değinerek sözlerime son vereceğim.
Üç noktaya değinmiş sayın Reisicumhuru
muz kanunun veto edilmesinde. Bunlardan bi
risi, şöyle diyor :
«Bu kanuna dâhil 'edilen suçları işlemiş bu
lunanları, Devlete diğer alanlarda aynı değer
de zarar vermiş olan suçlara ve daha- önce çı
karılan af kanunlarına nazaran imtiyazlı bir
muameleye mazhar kıldığı için.»
iE^babı mucibelerden bir tanesi bu. Biz
Grup olarak arzu ederdik ki, orman suçu işle
yen vatandaşlarımızın yanında, aynı değerdeki
onlbinlerce, yüzbinlerce suçlu da affedilsin. Şu
günlerde Meclisimiz arzu etse idi, Adalet Parti
si, Cumhuriyetçi Güven "Partisi arzu etse idi,
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde tahakkuk
etmek üzere, genel affı da (şu anda) çıkarabi
lirdik ; Meclisteki adetleri bu affı' çıkarmaya
kâfi gelir idi. Bu afla beraber genel affın da
şu anda çıkmasını 'Grup olarak arzu ederdik;
maateesisüf olmadı.
Yine sayın Reisicumhurun ret gerekçesinin
birinci maddesinde belirttiği şekilde, bir eşit
sizliğe bu arada sebep olmuş durumdayız
'Sayın arkadaşlarım, Reisicumhurun ret ge
rekçelerinden bir tanesi de; 10 dönüme kadar
tarla açmaların Ibu affa girmiş olmasıdır.
Burada bir hususu belirtmek.isterim. Tarla
açmalardan dolayı orman suçlusunun affedilme
sini müteakip, şayet orman suçlusu bu sahayı
terkederse suçlu olmaktan kurtulur; ama, mev
zuatımız icabı, vatandaşın ormandan açmış ol
duğu bu sahadan çıkmaması halinde, orman ida-
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resi yeniden zabıt tutmak suretiyle suçu affe
dilen bu vatandaşımızı yine suçlu hale getire
bilecektir. Yani, ormanların açılmasını önle
yici şekilde Ibu safhaları vatandaşın terketmesi
halinde, ormandan tarla açmış olan. vatandaşın
affı bir anlam taşıyacalktır; terketmemesi halin
de bir anlam taşımayacaktır. Ormandan açılan
yerlerde, müruru zaman çalışmadığı için, orman
idaresinin yeniden zabıt tutması halinde, vatan
daş yeniden suçlu duruma gelecektir.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Öyle şey ol
maz, öyle şey olmaz. Buradan fetva vermeyin
şimdiden.
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Yeni kanun
çıktı 'haberiniz var mı?
SEYFİ Ö2TÜRK (Eskişehir) — İşiniz gü
cünüz istismar...
O.H.P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, şimdi
onu izah edeceğim.
ıŞimdi yeni kanunda, «Fennen, ilmen orman
niteliğini yitirmiş olan yerler orman hudutları
dışına çıkarılır.» denilmektedir. Şayet bu ni
telikte yerlerden ise, doğrudur; ama her yer,
'bu nitelikteki yerlerden olmayabilir. Bunun için
bunu burada izah ediyorum. Yani affedilen or
man köylüsünün bunu da ibilmesinde büyük ya
rar vardır. ıSuçu affedilen vatandaş, yeniden
suçlu duruma 'gelmesin. Bunun için buuu bura
da ımevzuubahis ediyorum arkadaşlarım.
Sayın arkadaşlarım, tekrar ediyorum, bu
kanuna Grupumuz 'bütün 'bünyesi ile katılmaıktadi'r.
ARİF TO'SYALIOĞLU (Çankırı) — Grup
nerede.?...
ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Grup
benim arkadaşlar, merak etmeyin. Ben temsil
ediyorum.
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sizinki
kaç kişi?..
ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Grubu
ben temsil ediyorum ve Grubumun görüşünü si
ze açıklıkla izah ediyorum.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grubunda üç
kişi var, üç kişi...
ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Orman
affına başından beri taraftar olduk, şimdi de ta
raftarız ve orman köylüsü için orman affının
hayırlı olmasını diliyoruz ve yine canı gönülden
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arzu ediyoruz ki, orman köylüsü bir daha suçlu
duruma gelmesin, bir daha affedilebilecek du
ruma gelmesin.
Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım.
(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun
konuşması sırasında Başkanlık makamına Başkanvekili Fikret Turhangil geçti.)
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sa
yın milletvekilleri varsa lütfen kullansınlar
efendim.
Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın
Sabri Keskin'de.
Buyurunuz efendim.
A. P. GRUBU ADINA SABRI KESKİN
(Kastamonu) — Saym Başkan, değerli arkadaş
larım ;
Huzurunuzda müzakere etmekte bulunduğu
muz kanun teklifi, hakikaten çok büyük talih
sizliklere uğramış bir tekliftir. Ben meseleyi da
ha önceden ele almak istiyorum muhterem ar
kadaşlarım.
1969 seçimlerinde ve çeşitli vesilelerle bu
kürsüden orman affına taraftar olduğunu açık
layan siyasî partilere mensup arkadaşlarımız, o
günün iktidar partisi olan Adalet Partisine
karşı, «İktidar partisi olan Adalet Partisi, çı
kardığı af kanunlarıyle adam öldürme suçları
nı dahi affettiği halde, orman suçlarını, bir
merkep yükü odunla nafakasını temin için pa
zara odun getiren köylü vatandaşı affetmedi»
diye pazar pazar, kahvehane kahvehane bu işin
propagandasını yaptılar.
Muhterem arkadaşlarım, acaba Adalet Par
tisi, imkânlar vardı da af kanununu mahsus mu
çıkarmamıştj, istemediği için mi çıkarmamış
tı? Bu propagandayı yapan arkadaşlarım gayet
iyi biliyorlardı ki, 1961 tarihinde Kurucu Mec
lis tarafından yapılan Anayasa, 131 nci madde
si ile orman suçlarının hiç bir şekilde affedile
ni eyeceği, orman suçları hakkında genel af çı
karılamayacağı prensibini ortaya koymuştu.
Yine malûmunuzdur ki, (Kurucu Meclisin
terekküp tarzını nazara alırsanız) o Mecliste
görev yapan bir tek A. P.'li üye mevcut değildi.
Muhterem arkadaşlarım, tabiî biz bunların
cevabını parti olarak bütün, seçim meydanları
boyunca veregeldik. Vatandaşımızın sağduyusu
yapılan bütün bu istismarlara karşı tecelli etti,
mesele vuzuha kavuştu.
406 —
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Muhterem arkadaşlarım, bunun sadece şu
faydası oldu : Demin İhsan Ataöv arkadaşımın
buradan okuduğu vesika ile taahhüdde bulunan
Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler, şa
yanı şükrandır, bunu ifade etmek istiyorum,
yıllardan beri af kanunları çıkarılageldiği hal
de, bu kanunların şümulü içine, (Anayasa mâni
olduğu için) alınamayan orman suçlarının affı
na imkân verecek Anayasa değişikliği mevzu
unda bizim partimizle işbirliğine girdiler.
Muhterem arkadaşlarım, kanunun talihsizli
ğini şöyle ifade etmek istiyorum : - esasa taal
lûk eden meselelerdir - 1970 tarihinde Anayasa
tadilâtı yapılır yapılmaz, o tarihte işbaşında bulu
nan Süleyman Demirel Hükümeti, Adalet Partisi
İktidarı süratle, orman köylüsünün içinde bulun
duğu sıkıntıya bir ölçüde çare bulur ümidi ile,
ıstırabı bir parça dindirir ümidi ile hükümet ta
sarısı olarak orman suçlarının affı tasarısını yü
ce Parlâmentoya şevketti.
Muhterem arkadaşlarım, komisyonlarda mü
zakeresine başlandığı sırada, hepinizin bildiği
gibi, 12 Mart Muhtırası vukubuldu ve partilerdışı olarak kurulan Nihat Erim Hükümeti tara
fından, orman köylüsü lehine bizim Hükümeti
miz tarafından sevkedilen tasarı, Parlâmento
dan geri alındı. Bu da bir acı hatıradır. Ben şim
di burada kanunun talihsizliklerini arz etmeye
çalışıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, biz, Adalet Partisi
olarak, bu işin peşini bırakmadık. Samimiyeti
mizi göstermek için, Hükümetimiz tarafından
sevkedilip, Erim Hükümeti tarafından akamete
uğratılan tasarının yerine, bâzı değerli arkadaş
larımla birlikte bendeniz, şimdi huzurunuzda
müzakere edilmekte bulunan kanun teklifimizi
yüce Parlâmentoya sunduk.
Muhterem arkadaşlarım, çok zor şartlar al
tında çalıştık. Bunun komisyonlardaki müzake
relerinde, buradan şimdi grup' olarak bu kanu
nun lehinde olduklarını iddia eden arkadaşla
rımın, hangi istikamette rey kullandıklarını biz,
yarın Türk seçmeninin huzuruna çıktığımız za
man açıklamak fırsatını bulacağız; hangi sıkın
tıları çektiğimizi ifade etmek imkânını bulaca
ğız ; bilhassa Orman Komisyonunda. Bunlara te
mas etmek istemiyorum. Samimî olmak mecbu
riyetindeyiz ; komisyonda nasıl hareket ediyor
sak, Umumî Heyette de öyle hareket etmek mec
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buriyetindeyiz. Komisyonda başka türlü hare
ket edip, Umumî Heyetlerde vatandaşa başka
türlü seslenmemiz, arkadaşlar bizim samimiyet
sizliğimizi ortaya koyar.
Şunu ifade etmek istiyorum; bu kanun,
Adalet Partisinin büyük gayretleriyle yüce Mec
lislerden geçti; yüce Meclislerin tasvibine mazhar oldu. Bu sefer başka bir talihsizlik kendisi
ni gösterdi; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın
dan, gerekçede gösterilen sebeplerle yeniden
müzakere edilmek için veto edildi ve muhterem
arkadaşlar, bugün, Meclisin tatile girmesi arefesinde, tatile girmesinden hemen önce, bu inşal
lah Meclisimizde bir neticeye bağlanacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, kanunun gündeme
alınması mevzuunda bir usul müzakeresi açan
Sayın Uzuner arkadaşım, önergenin aleyhinde
bulunurken, «efendim yakında genel af çıka
cak, genel affın tartışıldığı bir sırada niye or
man suçlarının ayrıca affı düşünülüyor?» dedi
ler. Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde, bir ge
nel af çıkarılması bütün siyasî partiler tarafın
dan taahhüt edilmiş gibi, bütün siyasî partiler
namına burada, hiç hakkı olmadığı halde, bir
beyanda bulundu arkadaşımız.
Şunu açık olarak ifade etmek istiyoruz ki,
orman suçlarının affına dair Adalet Partisinin
taahhüdü vardır ve bu bu taahhüdünü Adalet
Partisi bugün ifa edecektir; ama biz, genel af
çıkaracağız şeklinde açık olarak bir taahhütte
bulunmadığımız gibi, kendileri tarafından orta
ya atılan bir teklifin arkasında olmadığımızı
da bundan iki gün evvel, üç gün evvel yapılan
müzakerelerde burada, sözcülerimiz vasıtas'iyle,
onların ağzından açıkça kamuoyuna ilân etmiş
bulunuyoruz. Onun için Sayın Uzuner'in, kimse
nin adına konuşmaya hakkı olmadığı gibi, baş
ka siyasî partiler tarafından verilen bir genel
af teklifinin arkasından Adalet Partisinin gide
ceğini de kimse bekleyemez. Bunu umanlara da,
bu, kesin bir cevap niteliğindedir.
Muhterem arkadaşlarım, herkes, her siyasî
parti, kendi programında, kendi taahhüdünde
ne varsa, kendi gücüyle onu gerçekleştirmek,
yapmak mecburiyetindedir. Radyolardan duyuyrouz; efendim, Parlâmentoda bir üyesi bulu
nan siyasî bir parti şu şöyle olmadı diye ilân
ediyor. Ama o partiye mensup burada milletve
kili yok. Hattâ, büyük sayıda olduğunu, ana467 —
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muhalefet partisi olduğunu iddia eden grubun,
günlerdir burada Türkiye'nin hayatî kanunları
görüşülürken, iki üç kişiden öteye, grubundan
hiç kimse Meclise devam etmez. Ama...
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayınıza
bak, sayınıza.
A. P. GRUBU ADINA SABRI KESKİN
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, hepinizin
bildiği gibi, buradan, Meclis namına, diğer si
yasî partiler namına, şu şöyle yapılsın, bu böyle
yapılsın, şeklinde beyanlar ortaya konur. Muh
tara maaş bağlama işinden tutunuz; efendim,
kadın memurelerin 20 senede emekliliğinden tu
tunuz; ne kadar Türkiye'de ele alınması lâzım
gelen ve büyük tetkikat isteyen problemler var
sa, sanki bir dakikanın içinde, bir saatin içinde
bu işler halledilecekmiş gibi, sırf istismar maksadıyle, istismar etmek için bunlar bu kürsüye
getirilir. Efendim, önergeler verilir, (Komisyo
na devam etmezler; komisyonda aradığını za
man, dün arkadaşım ifade etti muhalefete men
sup milletvekillerinden kimseyi bulamazsınız,
ama) «benim kanun teklifim komisyonda 45 gün
zarfında görüşülmedi, ele alınmadı, Heyeti
Umumiyece gündeme alsın» diye. Burada çıkıp
bunun edebiyatını yapmak, yarın seçimlerde is
tismar etmek için bu işleri kullanmakta âdeta
muhalefet partileri yarış halinde muhterem ar
kadaşlar*.
Bunları burada ifade etmeye mecburuz muh
terem arkadaşlarım. Samimiyetimizi ortaya
koymak için bunları ifade etmeye mecburuz.
Şimdi bir başka meseleye geçmek istiyorum.
Arkadaşlar, bu orman suçlarının affının, genel
afla uzaktan yakından ilgisi yok. Parlâmento
1961 tarihinden bu tarafa, çeşitli zamanlarda,
müteaddit defalar orman suçlarının dışındaki
birtakım suçları affetmiştir. Ama o zaman eşit
lik ilkesi bozulmuyordu da, (Uzuner öyle iddia
etti) bugün mü eşitlik ilkesi bozuluyor muhte
rem arkadaşlarım? Bu zihniyeti anlamak müm
kün değildir.
Şimdi, bizim burada gerçekleştirmeye çalış
tığımız orman suçlarının affı, aslında Orman
Bakanlığının belki istemeyerek, (bir kasıt ara
mıyorum, yanlış anlaşılmasın) zamanında ve
gününde taahhütlerini yerine getirememesin
den, Orman Kanununun, Orman Bakanlığına
tahmil ettiği, köylü lehine tahmil ettiği birta-
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kim vecibeleri, belki imkânsızlıklar sebebiyle ye
rine getirememesinden mütevellit, bizzarur or
man köylüsü tarafından işlenmiş suçları kapsı
yor. Orman suçlarının affına dair kanun bu.
Nispetler ona göre alınmıştır muhterem arka
daşlarım. Orman Kanunu, köylüye yapım ve ya
kacak ihtiyacı için, kanun şümulü içinde emval
verilmesini âmirdir. Adamın evi yapılacaktır,
köylü vatandaşımızın, efendim evi tamir edile- çektir, muayyen bir miktar kerestenin orman
idaresi tarafından o köylü vatandaşımıza ve
rilmesi kanun icabıdır; ama zamanında ve yete
ri kadar, ihtiyacı kadar. Bu kereste ihtiyacı kar
şılanmazsa muhterem arkadaşlarım, benim her
türlü imkândan mahrum bulunan orman köy
lüm, bu kereste ile evini tamamlayamazsa, ne
yapıyor muhterem arkadaşlarım? Mecburen tu
tuyor evini tamamlamak için bir iki metreküb
daha ormandan kaçak olarak ağaç kesmeye
mecbur oluyor.
Muhterem arkadaşlarım, kanun maddesini
yerine koymadığınız müddetçe ki, köylü de el
bette soğuktan korunmak mecburiyetindedir,
bunu zamanında, yeteri miktarda veremezseniz,
köylü bir parça odunu, orman idaresinin izni
olmadan ormandan getirmek zorundadır. On
dan sonra adam mahkemeye düşer. İşte bizim
af kapsamına aldığımız suçlar, bu kabîl küçük
suçlar muhterem arkadaşlarım. Aslında, Sayın
Cumhurbaşkanının gerekçesinde ifade ettiği gi
bi, eşitliği bozucu, orman bütünlüğünü tahrip
edici hiçbir mesele ile bu konun ilgili değil.
Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek
istiyorum; benden evvel görüşen bâzı arkadaş
larım da belki temas ettiler, Sayın Cumhurbaş
kanına bu fevkalâde yanlış intikal
ettirildi.
Dendi ki, bu af kanunu yürürlüğe girdiği tak
dirde, Türk Devletinin kesesinden (burada ra
porda da var) 200 küsur milyon lira köylüye
verilecektir.
Muhterem arkadaşlar, Hazineye girmiş bir
paranın, Hazineden çıkıp köylüye iadesi bahis
mevzuu değil; gayet açık. Raporda da var. Şim
di, tabiî takdim tarzına göre mesele ele alın
mış ; veto öyle edilmiş. İşte açıkça şurada, geti
rilen maddenin o kısmını bendeniz okumak isti
yorum, kanundan.
«..Kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden
orman emvali ile (...) her türlü motorlu taşıt
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araçları ve bunlar satılmış ise idarece tahsil olu
nan bedelleri ve bu bedellerin taksitle ödenme
sine müsaade edilen iğlerde ödenen taksit bedel
leri sahiplerine iade olunmaz.» deniyor.
Burada derdest bulunan mahkeme neticesin
de, mahkemenin vereceği karara göre, maznun
veyahutta davacı durumunda bulunan şahsa ia
de edilip edilmesi meşkûk bulunan ve davanın
düşmesi sebebiyle ancak orman emvalinin iade
si bahis mevzuu. Bir de suçta kullanılan çiftçi
vasıtaları ki, bunlar; kağnı arabası, canlı taşıt
araçları, traktör gibi vasıtalar.
Bunun dışında biz Hazineden, getirdiğimiz
kanun teklifi ile hiç bir şey çıksın istemiyoruz
muhterem arkadaşlarım. Fevkalâde yanlış inti
kal ettirilmiştir.
Diğer taraftan, burada affı talep edilen şa
hıs veya bir zümrenin menfaati bahis mevzuu
değil; orman affını biz bunların menfaati için
çıkartmıyoruz muhterem arkadaşlarım. Bura
da, ekonomik yapısı itibariyle fevkalâde dar
imkânlar içinde bulunan orman köylüsüne, yüce
Parlâmento atıfetini kullanacak ve dün çıkart
tığı 6831 sayılı Orman Kanununun değiştirilme
siyle ilgili, hakikaten büyük ve yeni imkânlar
getiren bir kanunun tatbikatına, girişinceye ve o
girişim temin edilinceye kadar, bir ölçüde fe
rahlık getirilecektir. Burada endişe edecek bir
şey yoktur.
Şunu ifade etmek istiyorum; Adalet Partisi
Grubu, bu kanunu başından beri takip edegelmiş ve desteklemiştir; şimdi de destekleyecek
tir. İnşallah, oylarınızla kanunlaştığı takdirde,
aziz orman köylümüz bir nebze ferahlamak im
kânına kavuşacaktır. Bu düşüncelerle yüce He
yetinizi Grubum adına hürmetlerimle selâmlı
yorum efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, buyuru
nuz.
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım;
Benden önce konuşan arkadaşım Sayın Kes
kin geniş izahat verdiler. Ondan evvel görüşen
arkadaşlarım da mevzuu epeyce aydınlatmış ol
duklarından, ben, huzurunuzu uzun süre işgal
etmeden, birkaç cümle ile konuşmamı tamam
lamak, işi neticelendirmek arzusunda olduğu
mu belirtmek isterim.
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Aziz arkadaşlarım, hakikaten arkadaşları
mın da değindikleri gibi; orman köylüsü ya
şayabilmek için orman içerisinde mücadele ha
lindedir; bulunduğu ortam onu suç. işlemek zorunluğunda bırakmış ve orman suçları doğmuş
tur. Birkaç gün önce Büyük Meclisçe kabul
edilen kanunla, bundan sonra orman mmtakamızdaki köylülerimize birazcık daha yaşamada
ferahlık imkânı verilmiştir.
Arkadaşlarımın da belirttiği gibi, orman
. mmtakasmda yaşayan vatandaşlarımız, yurdu
muzda aşağı yukarı 10 milyon
civarındadır.
Bunların pek çoğu, geçmiş mevzuat, halen de
vam etmekte olan mevzuat dolayısıyle suçlu
durumdadırlar. 1961 Anayasasının 131 nci mad
desi değiştirilinceye kadar, bu mevzuat suçlu
larını, mevzuattan dolayı suç işlemek zorunhığunda kalan ve mahkûm olan kişileri, orman
köylülerimizi affetmek imkânını Meclisimiz bu
lamamıştı. Meclisin, Anayasanın 131 nci mad
desindeki, «Orman suçları için genel af çıkarıla
maz.» hükmünü kaldırmasından sonra, af imkâ
nı doğmuştur. Geç de olsa, acele de olsa, Ada
let Komisyonunda görevli olan arkadaşlarımızı,
bu kanunu yetiştirme gayretlerinden dolayı
tebrik ederim. Çünkü, bu Meclis, bir atıfet, bir
orman suçları affı atıfetini yapabilme imkânını
bularak dağılmaktadır. Yaptığımız iş isabetli
dir. Orman suçluları, yaşantılarının mecburiye
tinden dolayı suçlu hale gelmişlerdi. Bugün
bunları affetmek imkânını buluyoruz.
Benim gönlüm ister ki, daha geniş kapsam
lı bir af çıkabilseydi. Ama ben realist bir insa
nım. Artık, bu Meclisin daha geniş kapsamlı
bir af çıkarması imkânı yoktur. Temennim
şudur ki, 1973 seçimlerinden sonra bu Mecliste
vazife görecek değerli Parlâmento üyeleri,
Cumhuriyetin 50 nci yıl affını, çıkarabilsinler.
Bir kısım mağdur olan insanlar da, o suretle
affa kavuşabilmek imkânlarına sahip olsunlar.
Bu affın memleketimiz için hayırlı olmasını
diler, Büyük Meclise saygılar sunarım. (C. G.
P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı İsa Bin
göl, buyurunuz.
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Se
natosu Muş Üyesi) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri;
Yüksek malûmlarınız, Devleti teşkil eden un
surlar; yüce Parlâmento, icra, kazaî organ ve
469
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diğerleridir. Yüce Parlâmento,-memleket idare
sinin tanzimi usullerini vazeder ve tatbikat için
icraya emreder. Tatbikatta tahakkuk etmiş, ha
diselerin aksaklıklarını müşahade eder. Bazen
vazettiği cezalar ile bunları nizama kor. Vazet
tiği usul ve nizama göre de, bazen de atıfetini
kullanır; cezanın tamamını kaldırır. Yüce Par
lâmento, iki Mecliste de görüşülerek bir netice
ye varmış bir af atıfetini bugün tekrar müzake
re etmektedir. Tatbikatçının, yüce Parlâmento
nun tasarrufuna mutlak hürmet ve saygısı var
dır. Tarih yönünde, af kapsamı yönünde Parla
mentonun bütün tasarruflarına saygılıd?r.
Ancak, vazedilen usullerde, eğer bâzı tatbi
kat noksanlıkları olabilirse, onu da yüce huzur
larına arz etmek mükellefiyetindedir. Bizler de,
çok değerli Adalet Komisyonunun toplantısın
da, bir iki müşahademizi kendilerine arz ettik;
lütfettiler, tashih buyurdular. Müzakere sırasın
da ıttılaınıza arz etmek durumunda bulunduğu
muz konuları, tatbikattan gelen bir ses olarak
arz etmek durumunda bulunduğumuz konuları,
tatbikattan gelen bir ses olarak arz etmek ve
ondan sonra da takdirinize inkıyad etmek du
rumundayız.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) .
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan, (buyu
rumuz.
MUSTAFA KAPTAN (ıSinop) — Sayın
Başlkan, 'muhterem arkadaşlarım;
Sadece Ikanunun ımetni üzerimde duracak
değilim. Yalnız, orman suçlarının affı mev
zuunda, şimdiye 'kadar idile getirlilmiömiş mevzu
ları, zamanın da geçmliş olmasını hesaba kata
rak, birkaç kelimle içinde hulâsa (etmeye ça
kışacağım.
Orman suçlarının, bugün TürMye'de orman1
•bölgesinin temsilcilerimin aşağı - yukarı her
gününü işgal 'edecek hale geilmesindin sabebii,
6831 numaralı Kanundur ve bir reaksliyon kanuniudur. Türkiye'deki ormanların tahribatı
görülmüş ve bir 'anıda heyecana (kapıılınımış; bu
tahribatı önlemek için bir neajksiyon olanak
çıkmıştır. Fakat mie yazılk ki, bu tahribatın,
yani orman tahribatının sebepleri üzerimde dü
şünülmediği içiin, tefe taraflı bir (kanuni çıkmış
tır. 6831 numaralı Kanunda davacı ormandır,
şahit ormandır, 'bilirkişi ormandır. Bu vazliyet
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karpsıında da hiçbir Ikimısenin kurtulmasına
imkân yoktur. Bunun, tatbikatım yapara hufculkçu arkadaşlarım, keza orman bölgesini
temsil eden mille vefe!ijl!i arkadaşlarımı çok acı
sını çekmişlerdir. HJerham/gi bir orman balkım
memuru bir zabıt tuttuktan sonra bundan kur
tulmanın 'imkân ve ihtimali olmamıştır. Zabıt
tutulur, imahjkemıeyıe verilir; Mahkeme, o za
man Ziraat Balkamlığıina, şimdi Onman Bakan
lığına sorar. Orman Bakanlığı mahallî or
man idaresine sorar, o da o zaptı yazan ada
ma sorar. Zaptı tanzim eden adaım, burası or
man sayılan yerlerdamdiir der; o Bakanlığa
gider, Bakanlıktan mahkemeye gider. Zaptı
tutan adam heım şikâyetçjidir, davacıdır; hem
bilirkkidir, hem de şahittir. Ondan sanma bu
nun altından kalkan tefe ıbhı insan da çıkma
mıştır. İşte f a d a 'buradan doğmuştur.
Şunu iddia 'ediyorum, yime 'bilir vesile ile bu
Meclis (kürsüsünden liddia etmiş 'idim; bugünjkü tatbikat devam etse vıe Me-cltistim bulun
duğu, Türll-dlyie Büyük Millet 'Meclisinim bu
lunduğu yer içlin, bir zabıtla, «burası orman
dır.» dense ve aynı tatbikat devam ctsie, mah
kemenin buraya ormandır diye (karar vermeısiııdıeın başka çaresi yoktur. Biz bu sızıların
içinden geliyoruz.
Bir üçüncü nokta; bir arkadaşım -eışlitHk
"bozulmuştur deıdJi. Ve Reisicumhurum vetosun
dan bahsettll
Arkadaşlar, vetoda bu var; fakat hayreti
mizi mucibolan 'esas nokta bu. Benim bildiğim
(kadar, 1961 den bu yana, 113, 134, 218 sayılı
af 'kanunları çılkmıştır. Orman suçlarcının dı
şında kalan suçlar hafefeında af ikamunlları çık
mıştır. Başka vıar mı hatırlamıyorum; aımıa
113, 134 ve 218 sayılı af- kammmllannı hatırlıyo
rum.
Buna mukabil, Anayasamızda ımteveut mâ
ni hüküm sebebiyle orman suçlan hakkında
hiç af çıkmamıştır. Doğrudur, 'eşitlik bozul
muştur; ama vetoda görüldüğü gibii orman
suçlan lehine değil, maalesef 'orman suçları
aleyhine eşlitliik bozulmuştur. Bunu blır ar
kadaşımın, maalesef, folilmeden, burada dlilte
getirmesini yadırgamadığımı lifade «deyim.
Arkadaşllarıım, bu veto müessesiesiinin nasıll
işlediğime de bir misal vermetk işitenim.
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1961 Anayasasının emredici hükümlerinim
bir tanesi de Sayıştay Kanununum çıkması idil.
Burada o Kanma Komisyonun Başkanı olarak
6 sene mücadele ettik, kamunu çıkarttık; 6
sene. 4 veya 5 defa Meclisten çevrildi, geldi,
gitti. Natiiee itibariyle kanun eıjktı. Reisicum
hura gitti. RelJsicıımıhur o anda Samsun'a gidi
yormuş ; 'bir Ikurye peşimden Saımısuın'a gitti.
Uçakta O'na imza ettirdi1, veito ettlirdli kanunu.
6 sene uğraştığımız, 'bütün dünya anayasala
rını tetkik ederek, bütün dünyadıalki Sayıştay
kanunlarını tetkik ederek, bir komisyonun ve
şu Miselisin gıetindilğiini zamanın sayın Relisicumlhuru (ki, aynı imza) i|kji dakika içinde
okudu, tetlkilk etti ve ondan sonra veto etti.
Anlaşılıyor ki, veto >mjüessıeseısi o kanunu ardz
amlik tetkik edip, bakiifcaten bir şey var diye
değil, teUkinata göre verilmlite Ibfiır şeydir.
Burada da aksiliğe balkın |ki, eşitliğin bozul
masından bahsediliyor. Eşitlik bozulmuştur;
lama onman suçlarının affı lehlinde değil, aley
hine bozulmuştur.
Muhteremi arfcadaşflaram, zabıtlara geçmesi
balkımından ıda bir noktayı huzurunuzda ifa
deye 'mecburum. Ormıam suçlarının affına ya
rın çok tkimse saihip çıkacaktır; ama Mec
liste gördüğüm manzara şudur :
İktidar partilerinin dışında Halk Partisinde
den iki tane kıymetli aıjlcadaşım vardır; Sa
yın Duralkoğlu, Sayın Ömıer Buyrukçu. Bun
dan ba^ka Halk PartisfLnden kimse hu kanu
nun müzakeresıime 'iştirak etmemiştir.
NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Demok
ratik Partidlen kim var ?
MUSTAFA KAPTAN (Devamlla) — İkti
dar partilerinin dışında kalan ıddğer partiler
den de, t-ejk kişi iştirak etmemiştir. Bunların
zapta geıçmeslinde fayda mülâhaza ediyorum.
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sizden
kaç Mlşti var ?
MUSTAFA KAPTAN (Devaımla) — Muh
terem arkadaşlarım, çok gecikmiş bulundu
ğuna Sınandığım büyük 'bir dâvamın ha'Ili üze
resiniz. Büyük diyorum ve ısrar ediyorum;
çünkü en küçük kazada dahi (binlerce dosyanın
•bulunduğu blir 'memlekette huzur olamaz. Or
manı bölgelerinle ait .milletvekilli arjkadaşlarım
bölgede nine güttükleri zaman en aşağı bin kişi
sadece bu fiş için başlarına toplanır ve bu işin
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içindem çıkıtaasına da imkân yoktur. Tatbi
katçı müşkül haldedir, mahkemesi ımüşkül hal
dedir. Ne yapacaksınız ?
O bakımdan, geeilkmiş 'bulunduğunu tekrar *
ettiğim bu kanunun biran evvel kanunlaşma
sında büyük fayda görmekteyim.
Büyük M/illet Meclisimi hürmetle selâmla
rım. Sağoikm, varolun). (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayam Cavit Tevfük Okyayuz, buyurunuz.
CAVİT TEVFİK
OKYAYUZ (İçel) —
Sayın Başkan, çok lazlilz arkadaşlarım;
Orman suçlarının affı hakkındalki kanunla
ilgili, losıa mâruzâtıma, ben gerçekten kıy>m<otine inandığım Getnel
Başkaıntıımızın bifr
kongredeki 'büyük hükmüyle başlamak istiyo
rum. Sayın Gtenel Başkanımız hu kongrede,
«Omıan köylülerimizi», Allahın nimetlerinin
hırsızı olma|k hicabından kurtarmalıyız» dedi
Gerçekten bu 'güzel hükmün taşıdığı yüce
mâna ve muhtevaya yürekten bir hürmet hissi
duyarak, şimdi soruyorum : Bu türlü neticeye
nasıl gidebiliriz ? Bu türlü neticeye ulaşabil
memiz, casur, yapıcı, 'koruyucu ve kurtarıcı
(bir alâka ve muhalbbetin bize telkin ettliğü ye
terli bir kuvvetle gereken tedbirin üstüne gi
debilmekle mümkündür.
Birkaç gün evvel, orman |köylülerimizin ıs
tıraplarını dindirmek bahsinde, kaıbül buyur duğunuz fon, bu türlü cesur bir davranışın
müessir tedbirlerimden biri idi. Bu ütfiıbarla
millet hizmetinde olmanın şuurunu şeref sa
yan möMietvekillerimizi, ben nöbet . yerlerin
deki bu cesur ve yapıcı kararları yönünden
candan telbrik (ediyorum,
Aziz arkadaşlarım, bilirsiniz, tarihlin meş
hur sözü vardır; «Zaruretim kamunu yoktur.»
Onman köylülerimizin içine düştüğü imkân
sızlıkları yem/eıhilimek hayâtlarını yürütüp değeilendireibilmejk içlim, kanuna karşı işlemeye
.mecbur oldukları hareketleri bir suç hüviye
tinde görüp onları mahkemeye verenler, on
ların aziz ve gerçekten öpüılmesli lâzımıgelen
dilerime kelepçe vuranlar, vazife ve mıesuııiyeıtin büyüklüğü içinde, yapıcı 'bir icra içinde
olduklarını zammediyorlarsa, gerçekten hata iş
lemektedirler. .
Ben bir d'!het)i bilhassa işaret eftmek istiyorum.
Temsil etaıeMe iftihar ettiğim İçel'de, orman hu471
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dutlarının yanlış çizilmesi yüzünden, 'bugün mil
lî 'ekonomimize 20 milyon dolar gjlbi gerçekten if
tihar edeceğûmû bir imkânla, bir netice ile katı
lan Türk Çiftçisini Türk ziraatçlsini, Türk bah
çecisini onman köylerine 'tecavüz <cdip limon ye
tiştirdi, portakal yetiştirdi diye mahkemelere ver
mek, gerçekten hakka ve hakikate uygun bir ha
reket değildir. Biziim affını istediğimiz bu türlü
hareketlerdir. Meteorolojik faktörler'Jn imkân ver
diği yerde 'Türk köylüsü, Türk bahçecisi, orman
köylerimizin yanımda ve yakınında olan insanlar
gerçekten hürmet telkin 'eden bir fedakârlıkla
uğraşıp, didişerek, kademe kademe bahçeler teslis
etmek suretiyle fındık bahçeleri, portakal bahçe
leri, limon bahçeleri, tesis etmişler, sosyal hayatllannı yüceltip yükseltmişler, lisliediğinıiz istikametbe kalkınmanın imkânltannı yaraıtımışlar, mil
lî elronomiiim'ize büyük imkânla,!* getirmişlerdir. Bu
'insanları gerçekten takdir etmek lâzımken, tekdir
etmek, hakikaten haklı bir hareket sayılamaz. Ben
bu istikaimötıbe, ormanlarımızın içinde ve yakının
da bulunup, büyük nimetlerin, büyük külfetlerin
birlikte ve beraber yürüyüşüne imkân hazırlayan
Türk köylülerini affetmekte büyük fayda um
maktayım.
O itibarla, bu kanunun goÜJrilmediyle, tesisiy
le ve bu hükümle Türk köylüsünü, orman köylü
lerimiz;! «Allah'ım 'nimetlerini n hırsızı olmak hlcafbından kurtaracak» neticelere gitmekte fayda
umuyor ve bu istikamette kararınızın müspet ola
cağına inanarak Büyük Meclisi hürme'Jle selâm
lıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önerge di gelaniştiv, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun açıldığa kavuşmuşıtur yeterligini öneriyor um. 'Saygılarımla.
İzmir
Burhaaettin Asutay
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
in kn'.j.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınızla arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edi'lmişti/.
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Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine
dair kanun1 teklifi
Madde 1. — A) 18 . 6 . 1973 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 109,
110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 dönüme
kadar (10 dönüm dâhil) açmalar ile konusu 20
kentali 'geçmeyen (yirmi kental dâhil) odun, 5
kentali geçmeyen (beş kental dâhil) kömür, 5
metrekübü geçmeyen (beş metreküp dâhil) gayrimamul veya 2 metrekübü geçmeyen (tiki metre
küp. dâhil) mamul ve yarımaınrul emvale iilişkin
öl konulmuş orman suçları ile,
B) 'Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasında yatay bir hat İle on ki
lometre mesafede bulunan veya ormanların bu
lundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içinde
ki köyler ile sınırları içinde Devlet ormanı bulu
nan ve nüfusu ikiibinbeşyüzden (iikiblnbeşyüz dâ
hil) aşağı olaın kasabalarda oturanilar tarafındaın;
bu hudutlar içerisinde, oniki metrekübü geçme
yen (oniki. metreküp dâhil) gayrimamul veya ye
di onda 'ildi metreküp (yedi onda iki metreküp
dâhil) mamul veya, yarıımamu! onman emvali ile
'ev yapmak 'suretiyle işlenmiş ve 18 . 6 . 1973 tari
hine kadar clkonrılmuş orman 'suçlarından debi
yi takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olun
ma 'ı.
C) Bu madde kapsamına giren suçlarda orman idaresinin tahdil cdilmemfş bilcümle şahsî
haklar 'düşer'.
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun. Saym Refct Sezıgin.
E E F E T SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan. muhterem milletvekilleri;
Bâzı onman suçlarının affına mütedair kanun
teklifini görüşürken, kanunun tümü üzerinde
serdedilen mütalâalarla,
şimdi
görüşülmekte
bulunan İ n e i madde üzerindeki mütalâaların
aynı olması, tabiî karşılanması lâzım gelen bir
husustur. Zira kanunun anamaddesi bu 1 nci
maddedir. O itibarla meseleyi vuzuha kavuştur
ma bakımından bâzı mâruzâtta bulunmak is
tiyorum.
Muhterem aıkadaşlanım, bizde tatbikatçı de
nilince, orman suçlan bakımından, sadece Orman
Bakanlığı çerceve<Jİ içeriki'nde bulunanları aniamaıma'k lâzımdır. Sadece onların mütalâasrvle or-
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man suçları, orman meseleleri hakkında bir karar
vermemek, 'bir hülkme varmamak lâzımdır. Hele
orman suçlarının affedilip edilmemesi meselesi
bahis konusu olduğu zaman, 'bunun ter de müta
lâası dinlen'ümesi lâzım gelen, başka tatbikatçıla
rının olduğunu da dükkaitten uzak 'tutmamak lâ
zımdır.
Bir de Yusufeli'nde, onu ''takiben Savaştepe'
de, ondan sonra Mersin'de Cumhrıriyet Savcılığı
ve hâkiırnllijk vazifesini gören bir arkadaşınız sıfatıyle, 'bilhassa kedif orman bölgeyi olan bu mahal
lerde işlenen suçlanın mahiyetini, ceza evinden
'itibaren tetiklik etmiş ibir arkadaşınızım. Çek gariıbime 'gidiyordu; tasavvur buyurunuz üniiversiteyi yeni bitirmiş 'genç »bir Cumhuriyet savcısı, genç
'bir hâkim, beliki de tecrübetsizliğinden, fakat mut
laka memleketin şartlarını iyi değeplendrrememesinden 'dolayı yanlış hükümlere varıyordu; bunu
kendim için (ifade ediyorum. Ceza evindeki orman
suçlularını tetkik ettim, kendileri ile münasebet
te bulundum; sordum. Garibime gidiyordu; bir
ağacı kesmenin ne kadar kötü olduğunu düşünü
yor ve bunu kabul edemiyordum. Türk köylüsü
nün, 'Türk vatandaşınım 'ağacı tahrip etmesi, be
nim içlin kabli izah bir mesele değildi. O sebeple
düşüncelerimde, tornayülleriımde daima sert biir
tutumu İhtiyar ediyordum. Görüştüm kendileri
ile, samimiyetle şunu ifade ettiler; hepin*:'ziln, zan
nediyorum, 'Türk milletinin içinden gelen tem
silcilerin . gayet iyi bildiği bir meseleyi söylüyo
rum. «Bey, (biz yaşı kesmeyiz; 'aslında, yaşı kese
nin âdeta baş keptiğini 'bilenlerdeniz. Ne var ki,
biz yaşamak mücadclesiindeyiz, biz hayat mücadeledindeyiz. Biz bir taraftarı tabiat şarjları ile mü
cadele ederiz. Bir taraftan soğukla mücadcile ede
riz. Ekmeğimizi temin etmek için toprakla müca
dele ©deriz, h a k a n l a mücadele ederiz. Onun ya
nında bizi anlamayan, bizii tanımayan görevlilerle
mücadele ederiz, her seviyede.- Bılz yaşamak du
rumundayız, ıstırar halindeyiz. Bize imkânlar sağ
lansa, biz bir ağacı değil, fclir dalı bile kesmeyiz.»
Bu gerçek t i r ifade idi, Türk vatandaşı, or
manda yaşayan Türk köylüsü içinden geicüii söy
lüyordu; ama görüyorduk ki, zaruretler, memnu
yu 'mubah kılan zaruretler, yaşamak için, hayalli
ni idame ettirmek için, çoluk çocuğunu geçindirebi'lm'dk için onu bu yola sürüklüyor. Ne veri
yorsunuz, ne vermişiz orman (köylüsüne şOrncliye
kadar? Onun hayat şartlarını ıslah edebilmek için,
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onu bu suçları 'işleme ıstırarında ıbıramamak için
ne yapmışız? Her halde Sayın Orman Bakanımız,
sayın orman teşkilâtı bu yolda 'çok şeyler yapıl
mış olduğunu ifade 'edemezler. Bununla orman
dan ağaç kesilmesini, ormandan açma açı'lmaısııııı
tasvip eden bir düşünce sahibi olduğum anlaşıl
masın; sureti katiyede. Böyle değil, ama bu ha
yat şartlan içeririnde yaşayan kişilere el uzatıl
ması lâzım geldiğine de kaniim.
Şimdi tasavvur buyurunuz Yüce Meclislerden,
1961'den bu yana, birçok suçlar bakımından 'af
kanunları çıkarılmıştır. Kaçakçı için çıkanılımıştır, malî suç işilieyenler bakımından af kanunu çı
ka nlmıştır. Yaşamak için ıstırar halinde bulunan
orman suçlusu 'bakımından bir af kanunu çıkanlmamıştır. Neden? 131 nci madd'e sebebiyle çıka
rılmamıştır. 131 nci madde nihayet bir Parlâmen
to amlayışıyle değiştirilmiş; Yüce 'Meclislerin af
yetiksini tahdit eden bu hüküm, bizatihi Anaya
saya aykırı 'görülerek, Anayasa metninden çıka
rılmış (bulunmaktadır. Istırar halinde suç işleyen
lere karşı, orman köylüsüne karşı, gereği gibi el-"
uzanamadığımız orman köylülerine karşı bu atıfe
ti Yüce Meclisiımiziin göstereceği 'inancını ıtaşryor
ve 'saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışla.'.)
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek klbeyen sayın millet vekili?.. Yc'k.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Birinci madde kapsamına giren
suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her
türlü taşıt araçları ve paraya çevriJlımitş ise bun
ların etmanet hesaplarındaki bedelleri:
'Henüz kamu dâvası açılmamış işlerde Cumhu
riyet Savcılıklarınca; kamu dâvası açılmış işler-,
de mahkemece; hüküm kesinkgmiş isle hükmü ve
ren mahkemece sahiplerine iade olunur. Ancak;
suç konusu orman emvaline elkonulmamış ise
idarece bedelleri istenemez.
18 . 6 . 1973 tarihinden önce ketfnkçmiş bir
hükme konu te'jkll eden orman emvali ile (alet,
canlı taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve römoılrii hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve
«bunlar satılmış ise idarece tahsil olunan bedelle
ri ve bu bedellerin taksitle ödenmesine müsaade
cdlilien işlerde ödenen taksit bedelleri 'sahiplerine
iade olunmaz.
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşımek iste
yen saym mlilletvekJili?.. Yok.
Bir önerge vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Müzakere 'etıtiğimliz kanunun 2 nci maddesiinin
son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
Bu kanunun yürürlüğümden önce kesinleşmiş
bir hükme konu teşkil eden orman em Vali dile (alet,
canlı »taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve rö
morku hariç) her türlü motordu taşıt araçları ve
'bunlar satılmış üse 'idarece tahsil olunan 'bedelle
ri sahiplerine iade olunmaz.
Kastamonu
$a!bni Keskin
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergenin
dikkate alınıp alınamaması hususumu oylarınızla arz
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon filhal katılıyor mu efendim-?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon filhafl katılıyor Ma d
deyli tadüi şekliyle oylarınıza »arz ediyorum. Kaibu]
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edli'limiştir,
Madde 3. — Bu kanunun 1 nci maddesi uygu
la nmasında; şerit, katrak, daire testere ve hızar
la imal edilen sekiz 'ilâ dofcsamalltı milimetre kalın
lığımda olan orman mallarıyle, 'd bıçkısı ile keslilmiş olup da beş santimetreden aşağı kalınlıkta
bulunan çeşitli boy ve genişlikteki onman malları
'mamul;
Mamul mal dışında kalaın ve şerit, katrak, da
ire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, testlere gl(
bi vasıta ve aletlerle işlemımiş çeşitli boy, genişlik
ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra
(•hartama) gibi mallar yarımamul; mamul ve yarımamul mal dışunda kalanlar (ise gayriımaimul sa
yılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok.
Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 'yü
rürlüğe girer.
*
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym milletvekili?.. Yok.
Maddeyi oylarıınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul letmeyenler... Kabul 'edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütül*.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın 'milletvekili?.. Yok.
Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul ©ümeyen'ler... Kabul 'edilmiştir.
Kanunun lehinde Sayın Cop, buyurun efen
dim.
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Saym Baş
kan, değeri! m'iletveMlleri;
Meölislerimizim, 22 . 2 . 1972 tarihinde'1442
sayı ile kanunlaştırdığı ve fakat «bir daha tetkik
kaydı» İle Riyaseti. Cumhurlufcta:n dönen bâzı or
man suçlarınnı affına dair Kanunun müzakeresfini, Medl'isJimizim 'döneminin son anlarıma rastladı
ğı şu dakikalarda sona erdirmiş bulunuyoruz. Bi
raz sonra, inşallah, 'oylarımızla kamunlaşaeaiktm
Bu kanunla., milletimizin 1/3'üne hitap edem,
ormanlarımızda bâzı zaruretler sebebiyle suç üşlerrnş vatandaşlarımızı ısdıraptam kurtarmış olaca
kız. Dafha evvel bâzı arkadaşlarıimın ifade ettikle
ri gM, 1961 'den bu tarafa, Anayasadaki mani bir
hüküm sebebiyle, orman suçlarında af hükmü
'şleyememekte iid'i. 1970 yılında, MedJisOerimizin
Anayasada yapmış olduğu değ'şiklik somunda-, ormam suejlarmda af yapılması imkân dâihiline gir
miştir. Bu memlekette 'bir vatandaş kasidem ver
gi kaçakçılığı yapar, bu m'emilekettte biir vatandaş
rejimim aleyhinle 'teşebbüslerde bulunur; bunlar
umumî af hükümleri içimde tutulur, affa dâhil
edilir, Anayasada bunlarım affedilm'eimelerime da
ir 'bir hüküm bulunmaz. Ama, sieb'ep me olursa ol
sum, 1961 Anayasasına, benim kanaatlime göre,
sivri ve haksız olarak girmiş bulunan bu hüküm
sebebiyle bugünıe kadar bu vatandaşlarımız, Mec
lisi erimizin af atıfetinden faydalanamamışlardır.
Ama, gerçek odur ki, bir Anayasa hükmüdür.
Meclislerimiz, bu düzeltilmesli icah'eden meiseleMi
1970 vılmda düzeltmişler ve bugün orman suç
larında da; zaruret içinde ve p'ek ç.ök ahvald'e hâ
diselerim ittiği sebeplerle suç işleyen vatandaşla mmızı 'a!ffetmek imkânı hâsıl olmuştur.
Mesele m'eclislerimizin işidir; bunu çıkar
mıştır. Mesele bu noktaya geldikten sonra,
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su§ işleyen vatandaşlarımızın ıbir daha suç işle
memesi için ıgereken tedbirlerin alınması konu
sunda, .münasebeti dolayısıyla 'bir mâruzâtta bu
lunmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, suçu affetmek.mec
lislerimizin işidir. Bundan evvel, bu kanuna hü
kümetler karşı çıkmış olmasına rağmen...
BAŞKAN — 'Sayın Cop, tümü bitti efendim;
lehinde. Kanun tasarısının görüşülmesi bitti.
Çok rica edeceğim, lehinde...
HALÎL İBRAHİM COP (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım.
Hükümetler kanunun 'karşısına çıkmış olma
sına rağmen, bugün 'bu af meselesi gerçekleşmiş
bulunmaktadır. Hükümetlere düşen mesele, bi
raz da vatandaşı suç işlemeyecek vasata götür
mektir.
Muhterem, arkadaşlarım, Orman Bakanlığını
ikaz ediyorum; Orman bütçesinde, bu sene, tah
sisat % 20 fazla (kabul edilmiş olmasına rağmen,
orman köylüsü mağdur edilmektedir. Orman
kesim ve çekimi için 'kalbul edilmiş olan tahsi
satlar verilmemektedir. Bu vatandaşları biz bir
taraftan affederken, Hükümet ıbunları tekrar suç
işleyecek, mağdur ve muhtaç duruma düşür
memelidir.
Kanun, vereceğiniz reylerle, kabul edildiği
takdirde memlekete ve halkımıza hayırlı uğurlu
olsun. Oyum müspettir. Teşekkür eder, saygıla
rım]1 sunarım.
BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza
arz ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyen
ler..,. KaJbul edilmiştir.
Millet Meclisimizce kanun teklifi kabul edil
miş bulunmaktadır.
9. — Nev§ehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun Özel affı hakkında kanun
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı
tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 718, 718*e 1 nci ek ve 718*e 2 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 266) (1)
(1) 718 ve 718'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazîlar 7 . 3 . 1973 tarihli 73 ncü Birleşim; 718'e
2 nci ek S. Sayılı basmayazı bu birleşim tutanağı
nın sonuna eklidir...
-
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BAŞKAN _ Bir önerge vardır, okutuyo
rum.
(Millet {Meclisi [Başkanlığına
Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmınida yer alan, 718 ,S. Sayılı, Nevşehir Milletvekili
Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşının; Jandarma
astsubay üstçavuş Ali Mutlu'nun Özel affı hak
kında kanun teklifinin, gündemdeki diğer işlere
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Adalet Komisyonu
Başkan! Y.
'Sözcü
Tevfik İKoraltan
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bura
da. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporunu okutuyorum efendim.
(Adalet Komisyonu raporu okundu)
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ıediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul' edilmiştir.
Üsjte ıfülülleîn Itiaıalrtmzdain M i M M i , 1944 Idioğıttnlkı,
M'dhmlelt ogfflu, A y a d a n ldo#mıa, A l MuitÜlu-ibakIkımJda 'Ö23İ1 laf IkaaiMnu ıteikülfi
Madde 1. — Askerî Yargıtay Birinci Daire
nin 11 ,. ,1 . 1971 tarih ve 1971/16-18 sayılı ilâ.
mı ile kesinleşen. K. K. K. 7 nci Kolordu Ku
mandanlığı Askerî Mahkemesinin 24 . 9'. 1970'
günlü 1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı
hükmü ile. Askerî Ceza Kanununun 91/1 mad
desi uyarınca 3 sene hapis cezası ile mahkûmiye
tine ve Askerî Ceza Kanununun, 35/A-l ımaddedesi ıgereğince rütbesinin geri alınmasına mah
kûm olan nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp
ilçesi Aksalur kasa/bası hane 184'de kayıtlı Meh
met oğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Ali
Mutlu'nun mahkûm olduğu cezası, bütün (huku
kî neticeleriyle 'birlikte affedilmiştir.
BAŞKAN — Millet Meclisimizce reddedilen
tasarı Cumhuriyet (Senatosunca kabul edilmiş
tir. Millet Meclisi Komisyonuımuz Cumhuriyet
iSenatosunca tedvin edilen metni benimsemiş
bulunmaktadır. Bu selbeple benimsenip okunan
Cumhuriyet iSenatosu metninin benimsenip benimsenmemesi . hususunu oylarınıza arz ediyo-
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ram. Benimsemeyi kabul buyuranlar lütfen işa
ret etsinler... Kabul etmeyenler... Benimsenmiş
'bulunmaktadır.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Bu madde de Millet Meclisi
Komisyonumuzca benimsenmiş bulunmaktadır.
Benimsenip benimsenmeme hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Benimsenmeyi kabul buyuranlar.
Kabul etmeyenler... Benimseme hususu kabul
edilmiştir.
Madde io. — Bu Ikanunu Millî Savununa Ba
kanı ve Adalet Bakanı yürütür.
BAŞKAN •— Cumhuriyet Senatosunca ka'bul edilen metin Millet Meclisi Komisyonumuz
ca benimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Benimsenmeyi kaibul 'buyuranlar... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiş (bulunmaktadır.
Bu suretle tasarı kanunlaşmış bulunuyor.
10. •— Farukoğlu 1950 doğumlu Mete
Yatmaz'm Affı hakkında kanun
taşansın® dair
Cumhuriyet [Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi
ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet 'Meclisi Adalet Komisyonu
raporu
(Millet Meclisi : ,1/704; [Cumhuriyet Senatosu •:
1/197) (Millet Meclisi 'S. -Sayısı : S39 lw 839'a 1
nci >ek; 'Cumhuriyet Senatosu 'S. 'Sayısı : 265 '(1)
BAŞKAN — İkinci bir önerge vardır okututuyorum;
Millet tMeclisi Başkanlığına
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü
münde yer alan, 8ÖS9 S. Sayılı, Farükoığlu 1950
doğumlu Mete Yatmaz'm affı hakkında 'kamun
tasarısının, gündemdeki diğer işlere takdimıen
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Adalet Komisyonu
Başkanı Y.
Tevfik Koraltan
BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul

edilmiştir.
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporunu
tekrar okutuyorum.
(Adalet Komisyonu raporu okundu)
(1) 839 S. Sayılı Ibasmayazı 3.5. ,1973 tarih
li 103 ncü Birleşim; 839'a 1 m,ci ek >$. Sayılı hasmaya&ı $u Birleşim tutanağının sonuna eklidir.
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca
bul edilmiş (bulunan metni okutuyorum.

ka

Falriujkjoğiu, 1950 Idoğutmlhı, (Mete Yıaitmuaız'ın Öml

Affı (hakkında Ikamıuaı toasamsı
Madde 1. —• Askerî Yargıtay Birinci Dairesi
nin 27 Aralık 1971 tarihli ve esas 971/495; ka
rar 971/4911 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzirucam
3 ncü Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin
13 Ekim 1971 tarihli ve. 971/21318 - 124 sayılı ilâ
mı ile üste hakaret ve fiilen taaruz suçlarından
Askerî Ceza Kanununun 85/1 ve 9Iİ/1 ruci mad
deleri gereğince Ibeş ay beş gün hapis cezasına
mahkûm olan, Farukoğlu, 119150 doğumlu, İstan
bul Beyazıt Eminlönü cilt 9, hane 2l0'de nüfusa
kayıtlı, Teğmen Mete Yatmaz'ın işlbu cezası bütün hukukî neticeleri ile birlikte affedilmiıştir.
(BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunca kalbul edilmiş Ibulunan metin Millet
Meclisi Komisyonumuzca benimsenmiş bulun
maktadır. Benimsenip benimsenmeme hususunu
oylarınıza arz ediyorum: Benimsemeyi kalbul
'buyuranlar... Kalbul etmeyenler... Benimseme hu
susu kalbul e'dilmiş bulunmaktadır.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosunca ted
vin edilen bu madde Millet Meclisi Komisyonu
muzca benimsenmiş bulunmaktadır. Benimse
nip benimsenmemesi hususunu oylarımıza arz edi
yorum. Benimsemeyi kabul buyuranlar.. Kalbul
etmeyenler... Kaibul edilmiştir..
(Madde 3. —, Bu kanunu Millî Savunma ve
Adalet Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca ted
vin edilen metin Millet Meclisi Komisyonumuz
ca benimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenip be
nimsenmemesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum: Benimsemeyi kalbul buyuranlar..
Kabul
etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bu suretle tasarı kanunlaşmış bulunmakta•diı'.

11. — Cumhuriyet [Senatosu İstanbul
Üyesi
Rıfat Öztürkçine ve 'Cumhuriyet Senatosu Malat
ya Üyetii Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun
bâzı ^maddelerinin
değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve edilmesi ve bâ
zı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal
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Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ^e '106 nci 'mad
delerinin değişirilmesi hakkında (kanun teklifle
rine Idair 'Cumhuriyet ^Senatosu Başkanlığı
tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan ^deği
şiklik 'hakkında Millet Meclisi 41 sayılı Geçici Ko
misyon ^raporu (Millet Meclisi ': 2/551,
2/680;
Cumhuriyet Senatosu : 2/50)
{Millet
Meclisi
S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nci ek; ^Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 259)
(1)
•BAŞKAN —• Sayın Naci Çerezci tarafından
verilmiş lbir önerge, vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü
münde yer alan, '855'« 1 nci ek S. Sayılı 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 2 geçici mad
de 'eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, daha
iönce Meclisimizce kalbul edilmiş ve Cumihuriyet Senatosundan değiştirilerek geri gelmiş bu
lunmaktadır.
Teklifin ıgündemdeki sair işlere takdimen
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
(Saygılarımla.
41 Numaralı Geçici Komisyon
Başkanı
Niğde
Naci Çerezci
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kalbul [buyuranlar.. Kalbul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Komisyon ve Çalışma Bakanlığı adına yet
kili Hükümet temsilcisi yerini almış bulunmak
tadır.
Komisyon raporu kısadır, okutuyorum efen
dim.
'(Geçici Komisyon raporu okundu)
BAŞKAN — Tasarının tümü üerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili1?. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınza arz
ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
(1) '855 S. Sayılı foasmayazı 30.4.1973 tarihli
101 nci Birleşim; 855'e 1 nci ek S. \Sayılı hasmayazı hu Birleşim tutanağının sonuna vkMdir.
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1 nci maddeyi okutuyorum.
506 ıslayıü!ı (Sosyal Silgortalliair İKanıuıuraun. bdm
m^dldleflörijınıin idieığii^tiıri'lmıösii! *ve (bu tkaotmınıa flkâ
geçici madde eklenmesi [hakkında kanun (teklifi
Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki geçici iki madde eklenmiştir ;
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe
ıgirdiği tarihten önce ölen sigortalıların, gelir
veya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya
aylık bağlanmamış 'bulunan kimselerden, bu
kanun gereğince gelir veya aylığa hak kazanan
larına kanunun yürürlük tarihinden sonra ya
zılı taleptet bulunmaları halinde, bu kanunun
yürürlük tarihini takibeden dönem başından
itibaren gelir veya aylık bağlanır.
Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen
23 ncü maddesinin V, VI ve VII nci bölümleri
ile 2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci madde
nin IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklı
dır.
Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve 'Ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı
dönem başından itibaren bu kanunla değiştiri
len 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara
uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar sevi
yesine getirilir.
BAŞKAN — Geçici madde l'in Cumlhuriyet
Senatosu Genel Kurulunca kabul edilmiş metni
Genel Kurula arz edilmiş bulunmaktadır. Cum
huriyet Senatosunca kaibul edilen metin Komis
yonumuzca 'benimsenmiş bulunmaktadır.
Be
nimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum: Benimsemeyi kalbul 'buyuranlar..
Kalbul etmeyenler.. Benimseme hususu kalbul
edilmiştir.
Geçici Madde 2. — 991 sayılı Kanunla Sosyal
Sigortalar Kanununa devredilen Askerî Faibrikalaır Tekalüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı mevzuatına gö
re bağlanmış ölüm aylıklarının Ödenmesine, 213
ncü maddenin V, VI ve VII nci fıkraları ile 08
nci maddesinin IV, V ve VI nci fıkralarındaki
şartlarla devam olunur.
Anılan sandıkların Sosyal Sigortalar Kuru
muna devrinden önce ölen sandık üyelerinin,
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aylıkları kesilmiş olan veya aylık bağlanmamış
Ibulunan kimseleri hakkında da geçici 1 nci mad
de hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Geçici madde 2'nin Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen metni Genel Ku
rula arz edilmiş bulunmaktadır. Millet Meclisi
Komisyonu geçici madde 2'yi benimsemiş bu
lunmaktadır. Benimsenip benimsenmeme husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Benimsemeyi ka
bul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul
etmeyenler... Benimsenme hususu kabul edil
miştir.
(4 neti madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen metin Komisyonumuzca benimsen
miş bulunmaktadır. Benimsenip benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : Benim
semeyi kabul buyuranlar 1 ?.. Kabul 'etmeyenler,..
Kabul edilmiştir.
Başlıkta da Cumhuriyet Senatosunca bir de
ğişiklik yapılmış bulunmaktadır. Bu husus Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Esasen başlık
okunmuş, Genel Kurula arz edilmiş bulunmak
tadır. Başlığın da benimsenip benimsenmemesi
hususunu oylarınıza arz ede-ceğim. Benimsemeyi
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bu suretle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifi kesinleşmiş ve kanunlaşmış bu
lunmaktadır.
(Başkanlık makamıma Başkan Sabit Osman
Avcı geçti.)
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmamış sa
yın üye var mı efendimi.. Sayın grup yöneti
cilerinden de önemle rica ediyorum, acık oyla
rı kullanma hususunda Divana yardımcı olsun
lar, biraz sonra açık oy kupasını kaldıracağım.
12. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
4§aretU .cetvelde değişiklik \yapilmasi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 1/860; C. Senatosu 1/2İ9) (M.
Meclisi S, Sayısı : 931; C. Senatosu S. Sayısı :
286) (1)
(1) 931 $. Sayılı l)asmayazı tutanağın
na eklidir.

sonu
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BAŞKAN — Bir önerge verdir, takdim edi
yorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü «Gelen kâğıtlar» in, Eaporlar kıs
mında yeralan 931 sıra sayılı, 1973 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısının, Ko
misyon raporundaki gerekçelerle müstaceliyet
ve önemine binaen gündeme alınmasını, 48 saat
beklemeden sair işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı Y.
Sözcü!
Kemal Yılmaz
BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme
alınarak 48 saat geçmeden görüşülmesi teklif
edilmektedir. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş.tir.
öncelikle görüşülmesi teklif
edilmektedir.
Teklifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar efendim. Hükümet temsilcisi var mı efen
d i m i («Var» sesleri.)
Raporun okunmaması hususunu oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var
mı efendimi. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi takdim ediyorum efendim.
1973 Yıh Büitçe Kanununa Bağlı (A) işaretli
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkuı^da
Kanun tasarısı
Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 25
nci maddesi gereğince adı geçen Kanuna ekle
nen ve (A) işaretli cetvelin Anayasa Mahke
mesi ile Adalet Bakanlığı kısımlarının sonunda
yer alan kadrolarından ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış, bunun yerine (1
Haziran 19Î3 tarihinden geçerli olmak üzere)
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
MUSTAFA KEMAL YILMAZ
(Ankara) —
Sayın Başkan, gere'kçede, «şifromen II nei
dereceı» olarak yazılmış, halbuki 11 nci derece
dir, 11 nci denece olarak düzeltilmesi gerekir.
BAŞKAN — 11 nci derece olarak zapta ge
çirdik, o şekilde oylayacağız efendim.
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi takdim ediyorum efendim.
Madde 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı ödenek
cetvelinde yazılı tertiplerime (10 930 000) li
ralık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Cetveli takdim ediyoruz efen
dim.
(3) SAYILI CETVEL
Prog.
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Lira

(A)
- Başbakanlık Basın Yayın- Genel Müdürlüğü
111
Adalet Bakanlığı
111
Genel Toplam
10 930 000
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir.
Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz
ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 3. — İkinci madde ile verilen (10
930 000) liralık ek ödemeğin ayrıntılı harcama
(kaleımleri'ne dağıtımı ilişik (4) sayılı uygula
ma cetvelinde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 Sayılı cetveli okutuyorum.
(4) ISAYILI CETVEL
Prog.
Lira
Başbakanlık Baısın Yayın Genel Müdürlüğü
111
Adalet Bakanlığı
111
Genel Toplam
10 930 000
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) —
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Sayın Başkan, «494, Yangından korunma mal
zemeleri alımları» olacak. Yalnız, «yangından
korunma malzemeleri» yazılmış. «Alımları» ta
birinin eklenmesi lâzımdır, harcama yapılabil
mesi için.
BAŞKAN — Neresi ise düzeltmeyi yapın
efendimi.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) —
4 sayılı cetvele ekli kalemlerde efendim. 494
ncü harcama kalemi kodu..
1
BAŞKAN — 494 ncü harcama kalemi ko
du bu şekilde düzeltilmiştir efendim.
Bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenller. Kaibul edilmiştir.
Maddeyi cetveli ile birilikte oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul
etmeyenler.
Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz. ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul
edil mistir.
5 nci maddeyi takdim ediyorum efendim.
Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. K a 
bul edilmiştir.
Tümü üz erinde söz isteyen sayın üye?..
Yok. Tümü açıık oylarınıza sunulacaktır.
13. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/859; C. Senatosu ': 1/218)
(M. Meclisi S. Sayısı :-932; C. Senatosu S. Sa
yısı: 287) (1)
BAŞKAN — Aktarmalarla ilgili bir
önerge vardır, okutuyorum.

diğer

Millet Meclisi Başkanlığıma
Bugünkü Gelen kağıtların «raporlar» kusmında yer alan 932 sıra sayılı, 1973 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli Cetvelde
deği
şiklik yapılması hakkında Kanun tasarısının,
(1) 932 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.
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Komisyon raporundaki gerekçelerle müstace
liyet ve önemine binaen gündem© alınmasını,
48 saat geçmeden sair işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ©derim;.
Kemal Yılmaz
Bütçe Kanma Komisyonu
Başkanı Y.
(Sözcü.
BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme
alınarak 48 saat geçmeden görüşülmesi teklif
edilmektedir. Teklifi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler.. Kafbul 'etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
Önoelikle görüşülmesi teklif
edilmektedir.
Teklifi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Raporun okunmaması hususunu oylarınıza
arz »ediyorum : Kaıbul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul .edilmiştir.
Tümü üzerimde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
©diyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
1 nei •maddeyi okutuyorum.
1973 lyılh SBütiçe IKa^ununa (bağlı (A) (işarıeıtli
celfevielcDe idıeğişiklk yaplması haManda (kanun
tasarisı
Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısmı
nın 111 kod numaralı (Yargılama işleri) prog
ramının 04 kod numaralı (Genel ve .mahallî se
çim işleri) altproıgramınm 3 ödemek' türünün
'001 kod numaralı (Genel ve mahallî seçim iş
leri) faaliyetinin 900 kod numaralı (Transfer
ler) harcama kalemine (50 000 000) liralık ek
ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum; Kabul ©demler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi takdim ediyorum.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen
sayın üye?.. Yak. Maddeyi oylarınıza arz ©di
yorum : Kabul edenler.. Kabul
etmeyenler..
Kaıbul edilmiştir.
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3 ncü maddeyi takdim ediyorum
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum!: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerimde söz isteyen?.. Yok.
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır.
BUBHANETTIN ASÜTAY (İzmir) — Ba
yın Başkan, bir noktaya işaret edebilir miyim?
«Açık oya sunulacaktır», buyurdunuz, sıralar
arasında dolaştırılarak toplamayı işaret etme
diniz.
BAŞKAN — Efendim, biraz sonra sunaca
ğım dedim.
BURHANETTİN ASÜTAY (İzmir) — Oy
toplamaya başladılar da, onu hatırlatmak iste
dim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, ben sun
madım.
14. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkın
da kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair C.
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/858; O. Sena
tosu: 1/217) (M. Meclisi S. Sayısı : 933; C. Se
natosu S. Sayısı; 285) (1)
BAŞKAN — Önergeyi
efendim..

takdim

ediyorum

Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü «Gelen Kâğıtların» «raporlar»
kısmında yer alan 933 sıra sayılı 1973 yılı Bütıç©
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının, Komisyon ra
porundaki gerekçelerle müstaceliyet ve önemi
ne binaen gündeme alınmasını, 48 saat bekle
meden sair işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y.
Sözcü
Kemal Yılmaz
BAŞKAN — Gelen Kâğıtların
gündeme
alınarak 48 saat geçmeden görüşülmesi teklifi
fi) 933 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.
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vardır. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Öncelik teklifi vardır. Öncelik teklifini oy
larınıza arz ediyorum; Kaibul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir.
Raporun okunmaması hususunu oylarınıza
arz ediyorum: Kabul 'edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmişitir.
Tülm'ü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok,
Maddelere geçilmesi husraunu oylarınıza arz
ediyorum. Kaibul edenler.. Etimıeyenler.. Kabul
edilmiştir.
1973 yılı Bütçe Kamunu ile bu kanuna bağlı
cetvellerde
değişîiiklik yapılması hakkında
jkanun tasarısı
Madde 1. — 1973 yıla Bütçe Kanununun
68 ncli maddesinllıı 2 mci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilimıiştir :
Ancak, esas itfilbıarııyle giderlerimi kietndii geMrlierü düe karşılayan veya sadece belli almaç
larla 'genel bütçeden Hazine yardıımı 'alanı kat
ma bütçeilli idareter (için bu mıaddeı hükmü
uygulanmaz. Yalnız, bu idareler bütçelerinde,
memurlarım 9 aylılk maaş farjklarımıın öden
mesi için Maliye Bakam «Diğer eski yıllar
borçları» adiyle yeni faaliyetler
açmaya ve
ihtiyaca göre ödenek kaydetmeye yet|ki!idir.
BAŞKAN — Madde üzierinde Söz isteyeni
sayım üye?.. Ydk. Maddeyi oylarınıza arz
ediyoruım : Kaibul 'edenler... Etm'eyenler... Ka
bul} edinilmiştir.
Madde 2. — 1973 yılı Bütçe Kanunun um
70 ncli maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Anlcak, esas itibariyle giderlerimi kendi
gelirl'eri; ille karşılayan veya sadece belli amaç
larla Genel Bütçeden Hazine yardımı alan katma
bütçeli idareler hakkında yukardaki fıfkra
hükmlü uygulanmaz.
BAŞKAN — Maddıe üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Ydk. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul «edenler... Etmeyenler... Ka
bul edlilllmiştıir.
Madde 3. — 1973 yuh Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakan
lığı kısmının ilişik (1) sayılı ödenek cetvelin
de yazılı terkiplerinle 120 000 000 lliralık ıcik
ödenek verilmiştir.
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'efendim.
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Oetveli! takdim

(1)

Sayılı öetvıeil

Program

ediyorum

Miktar

(A)
Köy İşleri Bakanlığı
111
Toplam
120 000 000
BAŞKAN —• Oylarınızla arz 'ediyorum. Ka
ibul edeın!ler... Etmeyenler... Kabul icdiknfetir.
Maddeyi cetvelıiyle birlikte oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
ibul eıdlilımliştiir.
Madde 4. —• Üçümicü ımıadde ile verilen
12Q 000 000 (liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama kal emlerin e dağıtımı ilişik (2)1 sayılı
uygulama cetvelinde gösteııillmiştir.
BAŞKAN —• 2 sayılı cetveli takdüım 'ediyo
rum efendim.
(2)
Program

'SAYILI CETVEL
Miktar

(A)
Köy İşleri Bakanlığı
111
Toplam
120 000 000
BAŞKAN — Oylarımıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ediilmiiıştllr.
Maddeyi oetVölıiyle birlikte ©'yılarınıza arz
ediyorum : Kaibul edclmler... Kaibul etmeyen
le r... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — 1973 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakan
lığı kıısmımıı sonunda bulunan «237 isıayılı Ka
nun ıgereğince 1973 malî yılında 'Satmalıma eak taşıt listesinin sonuna, alMlk (3) sayılı
cetvelde yazılı (taşıtlar lelkleınlmıiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde >söz isteyeni
sayın üye?.. Ydk. Maddeyi 'oylarınıza arz
ediyorum : Kaibul edenler... Etmeyenller... Ka
bul' edÜOİmiştdr.
Madde 6. — 1973 yılı Bütçe Kanunuma
bağlı (R) işareti! cetvelin :
a) 399 - Çeşitli hizmet alımları başlığı al
tında bulunan açıklamamın sonunda parantez
liçliındeki ((Yalnızca Millî Savunma Bakanlığı
için) ibaresi (Yalınız Millî Savunma Bakan-
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ılığı ve Jandarma Geneli1 Ko'mutianilığı için) şekfedıe değiştirilmiştir.
b) Emekli Sandığına ödemeler başlığı
atamda bulunan açıklamamın. 3 iiıcü paragra
fında tırlnalk ilçindelki 5434 sayılı Kanunun
Übanesinden sonra
(Geçici) kelim esli eklemmdlştlirii

•c) 620 ncli «Makülne ve teçhizat alımları
ve büyük oıuammlliarı» harcama [kalaminin
açıiMianmasıının son kismına aşağıdaki ibare
eklenımliştlir :
«Salnayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin
112 ncl (Küçük sanatlıları koruma v& geliştir
me) proıgramımın 02 (Küç/ülk (sanatları geliştiirme) la'ltprognamaına 2 ödemek türü altında
yar* akın 001 nci (!Slainat ımfadıellieri ısaıtıiniaimınası ve dağıtılması) fıaıalıiye'tlinıdiekll ödemfek,
ödemek, 'eilSalııatiarımm ^geliştirİllrne'Sİ amacıyüb
Ma'liyıe ve iSanayi ve Telmolojİıbakamlıklarınca
tespit olunacalk leısaslar dâlhilllinde harcamamak
üzere Türkiye Haıl'k Bankasına öd emebilir.»
d ) Bilhassa
liligili ajçalklainramm
aşağıdaki hüküm lelklfcmımiştir :

sonuna

«6660 sayılı Kanun uyarımca yurt içi ve
dışında yetiştlrileıeelklleırin tedavi, ders araç ve
ıen«trümaını 'giderieri, munilara ilişken öğretımen, ıızmaın ve yabafncı uzmaıra ücretleri, sanaıtılan ile ilgili olarak kemdilleriıne yaptırıillacak komsıer, neisiiıtall' ve sergi 'güderleri İlle
yapacakları sanat gösterilerinde
kendilerine
refakat edecek ısanaikâdlara ödıemecek ücret
ler, ref akahindekilere beraber gidecekleri tem
sili, konser, ımüze, galeri ve serlgiler için
ödeneoek duhuliye ücretleri, taütiif mahiyetind'3 yetlilştiricilıeirime vie fcendi'lerine hediyeler,
sanatları ile ilgili olarak yapacaklları gezftu
İlerde kendilerine' ve refakatindekilerle ödene
cek yolluk ve giderler.
Kanumilları uyarımca yurt içimde yetiştiriüıeoe'k çocuik'larila mumların relfaikatindiefeilere
Harcırah Kaınuınıu hükümleri gereğince' öde•mecıeık yolluk ve 350'şer lira aylılkllları, yurt ûııgıında yeıtişltiHillIeoeSk öğrencilileri] e rlefakatlimde-
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kulene ger'dk harcırah gerek aylık ödemeleri
içlin tamısilde bulunacakları mıemliefeetletr delki
Türk öğrencilerine ta'tfbik 'olunan öğrienoi ba
remi ve 'harcımıhları,
Başbakanlık bütiçeslimdekiii Kültür Müste
şarlığı Kurumunum! 900 (EGizmlet programilarıına dağıtılımıayan transferler1) programlımın 04
((Sosyal transferler) aütpro'gramının, 3 ödlenek
türünün 002 (Burslar) faaliyetinim 900 harca
ma kalemimden [karşılanır;»
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyeni
ısayım üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz
«diyorum : Kaıbul 'edenler... Etmeyenler... Ka'bml edilmiştir.
Madde 7. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A), (M) ve (R) işaretli cetvellerin aşağıda
yazılı daire ve kurumlar kısımlarında yer alan :
î - (Başbakanlık bütçesindeki, A'tom Enerji
si Kurumunun 102 programının 08 ailtproıgrammın 1 ödenek türünün 001 faaliyetinin 100
personel giderleri harcama kalemindeki 45 655
liralık ödeneğin 46 655 lira olarak,
IX - Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 900 prog
ramının 02 altproıgram'inın 3 Ödenelk türünün
0Ö6 (Belediyelere iktisadî transferler) faaliye
tinin kod numarası Ö0!7 olarak,
I H - 1973 yılı Bütçe Kanununa "bağlı (M)
işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
da 1
a) Ankara Fen, istanbul Galatasaray ve
İstanbul Erkek liselerinin karşılarındaki mik
tarlar 3 J300 lira,
b) Van Atatürk Lisesinin karşısındaki ımiktaı* 3 000 İra,
c) Aydın Nazilli Cumhuriyet Ortaokulu
nun, Aydın - Nazilli Sümer Ortaokulu,
d) İzmir Karamağlar
Cumhuriyet Ortaokulu,

Ortaokulunun, 'İzmir

e) Kastamonu Alpaslan Lisesinin, Kasta
monu Abdurrahman Paşa Lisesi,
f) Nevşehir - Ürgüp Ortaokulunun Nevşe
hir - Ürgüp Lisesi, olarak;
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IV - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A»
işaretli 'cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kıs
mının sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göAdet

O : i

re satmalmacak taşıt listesi» aşağıdaki
de» :

şekil

Kullanıldığı yer

Taşıtın cinsi

4X2 Bakanlık makamı için
4 X 2 Yapı Malzemesi Genel MüdürTüğü için
4 X 2 Belediye Fen ve İmar görevlerine yardım ede
cek ekipler için il imar müdürlüklerine
»
»
»'
»
»
4 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2
»
»
ı»(
»
»
4 Arazi Pick - up (3 kişilik)
4X4
II IStation Wagon tenezzüh şasi
4X2 Deprem Araştırma Enstitüsü hizmetleri
»'
»
;»'
t»
5 Arazi Pick - up (6 kişilik)
4X4
Düzeltilmiştir.
I Binek tenezzüh şasi
Iİ Otobüs (en az 40 kişilik)
10 Pick - up (Şehir içi hizmetleri için)

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,., Ka
imi edilmiştir.
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 9. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza suinulacaiktır.
Biraz önce kabul buyurduğunuz 3 adet ek
'ödenek ve aktarma kanunu ayrı ayrı açık oyu
nuza sunulmuştur. Kupalar sıralar arasında do
laştırılacaktır.
15. — Cumhuriyet
Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı'nm, Adana Üniversitesinin ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının,
Çuku
rova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları
raporları
(2/553, 2/891) >(8. Sayısı .- 905) (1)
(1) 905 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonu
na eklidir.

BAŞKAN — 4 tane üniversite kuruluşu hak
kındaki kanun tasarılarının ve tekliflerinin gö
rüşülmesi ile ilgili öncelik önergeleri var, sıra
'ile burları takdim edeceğim efendim.
SELÂHADDİN AÖAR (C. Senatosu Ordu
Üyesi) — Benim de var.
BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz şimdi Mil
let Meclisindesiniz.
SELÂHADDİN ACAR (C. Senatosu Ordu
Üyesi) — Benim de konuşma hakkım var.
BAŞKAN — Hayır efendim, bugün Millet
Meclisi toplantısı var ve özel af kanunu sizden
gelmedi.
SELÂHADDİN ACAR (C. Senatosu Ordu
Üyesi) — Yani, benim önergem olup olmadığı
hakkında- bilginiz var mı?
BAŞKAN — Yok efendim, şu anda Millet
Meclisi olarak toplantı halindeyiz, önergeleri
sıraya koymuşumdur.
SELÂHADDİN ACAR (C. Senatosu Ordu
Üyesi) — Benim önergem..
BAŞKAN — Efendim, ben sizin önergenizi
de tetkik ederim; ama, Millet Meclisi olarak
toplantı halindeyiz. İki tane özel af vardı, de
min çıkardık, sizin önergenizi de tetkik edeyim,
onun işlemini de yaparım.
SELÂHADDİN ACAR (C. Senatosu Ordu
Üyesi) — Teşekkür ederim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin birinci görüşmesi yapilacak işle
rin 85 nci sırasında bulunan «Cumhuriyet Se
natosu Adana üyesi Helımet Ünaldı'nm Adana
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ile Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 13
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' arkadaşının, Çukurova Üniversitesi Kuruluş ka
nunu (2/553, 2/891) (S. sayısı 905) teklifleri
nin» gündemde bulunan diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
Bütçe - Plân Komisyonu
Başkam Y.
Sözcü
M. Kemal Yılmaz
Ankara

Şayet böyle öncelik ve ivedilikle her vilâyet
te üniversite kurulması gerekiyor idi ise, biz
ler de derhal bir kanun teklif hazırlar, huzur
larınıza getirir, bunu şu gecenin geç vaktinde
derhal çıkarabilirdik; ama, Hükümetin hazırla
mış olduğu kanuna itimat ettik, bir an evvel
sevk edeceğine kanaat getirdik. Ancak, bugü
ne kadar maalesef getirilmemiş olduğu için bu
arkadaşlarımız da, Meclisin kapanmasına nere
de ise bir hafta kala, bu kanunu şu saatte hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadırlar.

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Rapor basılıp dağılmış bulunduğu için ra
porun okunmaması hususunu oylarınıza
arz
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
BAHATTİN UZUNOĞLU '(.Samsun) — Tü
mü üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun,.
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Hükü
metin, altı vilâyetimizde üniversite kurulması
hakkında bir kanun tasarısı mevcut idi. Hazır
lanmış olan bu kanun tasarısı maalesef bugüne
kadar Meclise sevkedilmediği için bâzı arka
daşlarımız haklı olarak teklif yapmaktadırlar.
Bunların içinde en haklı olanların da Sivas
Üniversitesinin kurulmasını teklif eden Sivas
Milletvekili Vahit Bozatlr ile Kadri Eroğan ve
Enver Akavo olduğu kanısındayım. Zira, ku
rulması Hükümetçe kararlaştırılan 6 üniversi
tenin içinde Sivas vilâyeti yok idi. Ama, bu 6
üniversite ile ilgili olarak, Samsun, Elâzığ, Kon
ya vilâyetlerinde kurulması düşünülen üniver
siteleri ihtiva «den kanun tasarısı Hükümetçe
sevkedilmediği için,, şimdi huzurunuza Cumhu
riyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünalclı'nın
Adana'da üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifi, yine Eskişehir Milletvekili Sayın
Orhan Oğuz, Seyfi öztünk ve arkadaşlarının
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi kurulması
hakkındaki kanun teklifi ve yine Sivas Millet
vekili Vahit Bozatlı ve arkadaşlarının Sivas'ta
üniversite kurulması hakkındaki kanun teklif
leri gelmiş bulunmaktadır.
_
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Azliz arkadaşlarını, ben bu vilâyetlerde üniver
site yapıiimasma karşı 'değilim; ama, yarım seçim
bölgelerimize giıttiğiım'lz zaman 'bu 'birçok spekü
lâsyonlara sefeep olacaktır. Sanki bu arkadaşlar
bizden daha çalışkan, daha 'açıkgöz gibi kalbul edi
lecek, «Sizler ıbu lişle meşgul olmadınız» denecek
tir. Bu hata 'bizim değil. Büz sadece Hükümetin
hazırla'mış olduğu kanuna ve verdiği söze itimat
ettik, şu ana kadar bekledik. Ş!imdi, şu kanun
larım içinde neden 'Samsun, Elâzığ, Konya'yı ih
tiva eden Hükümetlin teklifi yok da,, ayrı ayrı şa
hısların getirdiği 'bu üniverslite teklifleri vardır?
Bumu yersiz buluyorum, zamansız buluyorum;
ama,, karşısında değilim. Bir an evvel, lıattâ
önümüzdeki 'Perşembe günü Meclis toplandığında
6 üniversiteyi de ihtiva eden Hükümet tasarısının
buraya getirilmesini Hükümetten hasseten istir
ham ederijm. Atksii h'alde kendilerini Samsun
lular olarak, Elazığlılar olarak, Konyalılar ola
rak affeitımeyeeeğiz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, 'buyurun.
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkam, ısayın arkadaşlarım; benden önce ko
nuşan arkadaşım Sayın Bahaıtıtin Uzunoğlu foiir
gerçeğe dokunmuşlardır.
Hükümet olarak hazırlan'inış olan Elâzığ, Sam
sun, Diyarbakır, Konya, Bursa ve Adama üniver
sitelerinin kuruluş kanunlarının buraya sevk
edilım'emliş olması gibi bir durumla karşı karşıya
gelmliş bulunuyoruz. Gönül (isterdi ki, şu (birçok
faydalı işleri çıkartmaya çalıştığımız son günkü
toplantımızda bu altı üniversiteımizin de görüştmeskıi 'birlikte yapalıım. Buna ilâveten, 'büyük gay
ret sarf 'ederek burada müzakere imkânını sağla
yan değerli Eskişehir milletvekilleri' Sayın Orhan
Oğuz, Sayın Özitürk ve 'arkadaşlarının geitlird'iği
kanunu 'Ve Sivas'ta kurulacak olan 50 nci Yıl
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üniversitesdııin karaınıtnu, (ki; 'bu, Cuımhuriyet'in '50 nei yılı dolayısıyle kanunî bir mecburiyet
haline gelmiştir) ibu 8 üniversitenin kanununu
birlikte çıkartmış olabilelim.
Arakdaşlari'm, bunlarım içerisinde 'tüm Adana
senatör ve milletvekilleri arkadaşlaınınım gayret.iyü©, hepsinin müşterek imza ve gayretleriyle bu
raya getirilen Adana Üniversitesi kamun teklifi,
var olan bir üniversite kuruluşunu tamamlayıp,
kanıunliye't kesbetaıesmden ibarettir. Orada Ada
na Ziraat Fakültesi vardır, orada Adana Tıp Fa
kültesi mevcutur. Ziraat Fakültesi Ankara Üni
versitesine bağlıdır, Tıp Faklütesi Erzurum Ata
türk Üniversitesine bağlıdır. Bunları yeni Üniversitteler Kanunu 'muvacehesinde bir üniversuter
kuruluş haline getirmektedir. Arkdaşlarıımızı, Hükümeite yardumcı olmak ibabında bu gayretlerinden dolayı tebrik etmeyi bir vazife bilirim.
Ancak, burada 'ön fazla gadre uğrayan yer
lerden bir tanesi, geri kalmış İlerimizden ve ge
lişmekte olan illerimizden birisi olan Elâzığ'da
bir üniversite kurulması Hükümetin programın
da ibuİTinmasına rağmen, altı üniversite içerisinde
olmasına rağmen, Devlet Plânlama Teşkilâtından
geçiriliş 'ölmaısuna rağmen, orada halen faaliyette
bulunan bir Veteriner Fakültesinin mevcut ol
masına rağmen, orada inşaat, makine ve elektrik
bölümlerini kapsayan mimarlık - mühendislik öğ
renimi yapılmasına rağmen ve ayrıca Ankara
Üniversitesince orada Fen Fakültesi ve Edebiyat
fakültelerinin açılmasının karar verilmiş olması
na 'rağmen ve Elazığlıların büyük bir gayret gös
terip 12 bin dönümlük araziyi ilerde burada açı
lacak ve isminin «Atatürk Üniversitesi» olmasını
istedilkerİ üniversite için istimlâk edip, her şeyi
hazır Ibir hale getirmiş olmalarına 'rağmen, bu ara
zi d'e maalesef muattal ve boş bir durumda dur
duğu halde ve ayrıda o Elâzığ'ın Türkiye çapın
da okumaya olan hevesi, gayreti bütün Türkiye'
ce ıbilinmesine rağmen şurada görüşülmemesinin
üzüntüsünü Ibellrtm'eyi bir borç bilirim.
Ve arkadaşlarım, Adana Üniversitesinin, Çu
kurova Üniversitesinin kuruluşunda emeği geçen
arkadaşlammı, tüm Adana 'senatör ve 'milletvekil
lerini, parti farkı gözetmeksizin, Büyük Meclis
huzurunda tebrik ederken, sayın Hükümetten,
Millî Eğitim Bakanımızdan bu konuda 'bir husu
sun nazarı dikkate alınmasını bilhassa arz ve is
tirham 'edeceğim. Bu üniversitelerin hepsinde,
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dikkat buyurulacalk olursa, ekstra ödemeler; mah
rumiyet ödemeleri imkânı getirilmektedir.
Aziz arkadaşlarım, Adana Üniversitesindeki
mahrumiyet ile Diyarbakır Üniversitesindeki mah
rumiyet aynı değildir. Biz bu kamunu burada arkadaşlarıımızm gayreti istikametinde sevk edece
ğiz; fakat 1974 bütçesi tanzim edilirken, bu. böl
geler arasındaki ımahrumiyet tazminatlarını mut
laka bir şekle (bağlamak zaruretinde olduğumuzu
da belirtmek isterim.
Kurulacak Çukurova Üniversitesinin memle
ketimize hayırlı olmasını •temenni ©der, Yüce Mec
lise saygılar sunarım.
BAŞKAN — 'Sayın Hayrettin Hanağası, bu
yurun efetrudlüat
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, kıymetli aıfcadaşlarıim;
İlim ve irfaın ocağı yüksek öğrenim müessese
leri olan üniversiteleri, aziz 'yurdun ve vatanın
birçok (bölgelerine serpiştiiıtm'ek, dağıtmak aslın
da çok güzel bir 'teşebbüs. Bu taşebbüsleri kına
mak hiçbir kimsenin, akıl, iz'aın ve mantık sahibi
olan hiçbir kimsenin aklının kenarından geçmez.
Yalnız, hepinizce de malûmdur ki, üniversite
lerin meydana geliş tarzı için birtakım gerekli
faktörler aranır, şartlar aranır. Bu şartlar eko
nomik ve sosyal olur, üniversite açılacak bölge
nin çevresi ile olan ilişkileri olur ve birtakım pro
sedürler olur.
'Son zamanlarda., bu güzel teşebbüsler toplu
hailde bir kanun tasarısı içerisinde Heyeti Umumiyeye sunulacak diye birtakımı haberler »aldık.
Hükümet kanun tasarısı 'getirecekti ve 'bu kanun
tasarısının içerisinde, taıbliî derin bir 'etüde ve tet
kike dayalı olarak, bunların nerede, nasıl ve han
gi şartlarla ve hangi bölümleri kapsayacak şekil
de açılacaklarımı tespit edecek ve bunları topluca
çıkaracak idi. Bu nedenledir ki, şahsen benim de,
seçim bölgem olan Elâzığ ilindeki Fırat Üniversi
tesi ile ilgili teşebbüsüm, Hükümetin bu olumlu
teşebbüsü karşısında geri kaldı, tasarıların toplu
ca çıkması düşüncesi bizi etkiledi ve her hangi
bir teşebbüse geçme imkânımız kalmadı. Ama üni
versitelerin açılışında gerekli olan prosedüre bağ
lı kalmaksızın, haıttâ birçok bölgelerin özellikleri
ni kapsamaksızın, bunları olup bitti şeklinde ge
tirmek: asla uygun olmayabilir.
Bu sözlerim lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani,
açıllması mutasa!vver olan üniversitelerin asla kar-
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şısmda değilim, ama gönül isterdi ki, biraz evvel
ıteşeikkür etmeyi :bir Iborç bildiğim Sayın Sungur
arkadaşımın da 'belıintilkleıü gibi, Devlet Pdânlaaıa
Teışjkidâıti'iıın kabul etmiş olduğu ve Elâzığ'da 'hadi
hazırda, halkınm 'koşarak ve coşarak 12 bun dö
nüm araızisiini hu üniversiteye hibe edercesine
terk editliği 've dıattâ zamanımda ilim ve bilim adamlarınm heyet hallinde gidip 'de bar Atatürk Üıı'iversitesiihin Doğuda kur uluna sı için gerekli yere
ait etüdder sonucunda Elâzığ'da kurulmasına ka
rar verdiği hakle, sonra. bu üniversitenin başka
bir yere kayması (karşısında,- nlihayeıt Elâzığ'da
da (bir Veteıiner Fakültesi kuruldu. Bu Veteri
ner Fakültesinin yanında bugün Mimarlık Müdıendlsllik Akademisi bulunmakladır, üç tane dalı
vardır; İnşaat, Makina 'Ve Elektrik. Ye bu tesis
ler', daha doğrusu kaim puslar 2 500 - 3 OC-Ü öğreneiiyi (barındırmaktadır. Yurtları ile, lâboraıtuvarları ile, kitaplıkları ile, konfeTians salonları
ile 'bu Ibinaiar ımuatıtal variyettedir, baykuş veyadıut -da güvercinlere türer pinek y'eri olm akladır.
Plânlamanın kabul etmiş olmasına, orada yatı
rımla:!' için millî Hazineden yardımlar ve ödemekder sarf edilımiş odmasına. rağmen - çok özür dile
rim - ıkişli'seil davranışlarda, birçok faktörlerin
ger'eiklü olıma-sıma rağmen, o faktörlere ve prose
dürlere ıbağlı kalmaksızın, hemen birkae arkada
şın İmzası 'ide topluca bui'aya 'gelip bu üniversitedcrin kurulmasını .sağtlamalk asılında haksızlık oluycv.
Hangi balamdan haksızlık oluyor? Diğer hak
kı olan yerlerin üniversiteden m allı ramı kılınma
sından doda yi haksızdık oluyor, (dönül isterdi ki
SiVas, gömül islerdi kli Samsun, gömül Merdi ki
Elâzığ, Adana, Diyarbakır, 'Bursa, Eskişehir
hepsi ıtop]uca...
KEMAL KAYA ('Kars) — Kars, Kars.
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamda) —
Kars, tabiî 'gerekli olanı yer. Ancak, man/bar biber
gibi her yerde üniversite açmak tabiatıyle söz ko
nusu değildir. Bunların bir dayanağı 'vardır.
Arkadaşlar, netlice itibariyle Adana Via açıla
cak odan üniversite gereklidir. Onun 'gerçek seberjlerii de vardır. Şadıöen ben de bunun yanın
dayım, Diyarbakır da bunun haddi sicibep[erinden
bir tanesidir. Ama Elâzığ üniversitesinin buna
• dâhil edilmemiş olması, hepimizi üzaıekıbcdir; te
menni ederdim ki 'beraber olsun. Mamafih, bu
olulmdu leŞebbüsderdo katkısı olan arkadaşlarıma.
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başarılar diler, 'bu iyi teşebbüslerinden dolayı hep
sini tebrik ederim.
İnşailadı gerçekleştiği vakit de m'emdeikeıte ve
'milletle, Atatürk ilkelerine uygun gençler yetişti
recek (bu müesseselerimizin memlekete havı ılı ve
uğurlu olmasını 'direr, 'saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, buyurun efen
dim.
İL YAK KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaş]arım;
Gönül isterdi ki; üniversite kurulacak iller,
plânlamadan geçtiği gibi, Hükümetin açıkça
deklare ettiği şekilde, Hükümetin koordinas
yonunda hazırlanmış bir kanunla kurulsun.
Bugün görüldüğü gibi, Hükümetin va'dine ve
teklifine gönül verip, inanan illerin milletve
killeri şu anda bir üzüntü ve gönül kırıklığı
içerisinde Innikilmaımış olsun.
Şimdi tatbikat öyle oldu ki, Bütçe Plân
Komisyonunda ve diğer komisyonlarda özel
teklifler ve gayretlerle bâzı illeriimizde ku
rulmuş olan fakülteler bir üniversiteye bağ
lanmak suretiyle, o bölgelerde «Adana», «Ana
dolu» giibi üniversite isimleri almak suretiyle
birer üniversite (kurulur duruma geldi.
19 Mayıs Üniversitesi, başka bir tabirle
Samsun Üniversitesi, yıllardan beri HlÜkıümetin,
gelmiş geçmiş Millî Eğitim babanlarının vaitlerine ve Bütçe komisyonlarındaki açıkça be
yan] arma rağmen, Hükümet işe gerektiği şe
kilde sarılmadığı ve bu işe lâzımgelen ehemmi
yeti ve verdiği sözü yerine getirir bir hava
içerisine girmediği için,
arkadaşlarımız özel
tekliflerle illerinde birer üniversite açtır
mak .suretiyle memleketimize yeni ilim yuva
ları kazandırmak durumuna gelmişlerdir. Ken
dilerini bu başarılarımdan dolayı tebrik et
mede isterini.
Plânlamadan geçmiş, Hükümet tarafından
deklare edilmiş Elâzığ ve (Samsun Üniversi
tesi dışta bırakılmak suretiyle, diğer illerde
üniversite kurulması yönündeki kanun tek
lifleriyle karşı karşıyayız.
Şimdi, 'bu durumu, o bölgenin milletve
killeri olarak izah güçlüğünü acaba Komis
yon bize nasıl izah edecek, Hükümet nasıl
izah ede.cek? Hükümet 'bu farklı davranışını
Yüksek Meclîse nasıl kabul ettirecek?'
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Bu sözlerimizden, belki, diğer illerimizde j
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Kar
üniversite açılmış olmasını başka türlü gö
ma Komisyonu, Bütçe Karma Komilsiyonu ve
rüyoruz gibi bir anlam çıkarılabilir. Zinhar
Kamu İktisadî Teşebbüslerini Denetleme Kar
böyle bir düşünce yoktur, tasavvur yoktur,
ma Komisyonu gibi bir Karma Komisyondur
niyet de yoktur. Çünkü, memleketini her par
ve kendi raporlarının g'örüşülmesi sırasında
çasına konan bir taş, dikilen bir ağaç, atılan
söz hakkına sahiptirler. Dilekçe Karma Ko
bir adım, yapılan bir eser muftlâka şükranla
misyonu özel af itekLvf eddbilir. Bu teklifi,
karşılanır, iftihar edilir, gurur duyulur, «Mil
teklif sahibi sıfatiyle yapar, Meclis Başkan
lî kalkınmanın bir kanadı harekete geçmiş
lığı aldolduğu komisyona gönderir. Aidoldutir» diye insan öğünür.
ğu komisyon Adalet Komisyonudur. 'Günde
min maddesini de tetkik buyururlarsa, Ada
Şimdi biz Samsunlular olarak döğünelim
let Komisyonu raporu üzerinde görüşme ya
•mi? 'Neden. Hükümet bunu 'bu hale koydu
pılacaktır'. İçtüzüğümüzün 78 ve 74 ncü mad
Denelbilir ki: Siz de kanun teklifinizi hazır
desine göre de öncelik teklifi yalnız Hükü
layıp buraya getirseydiniz, sizinki de olmuş
metle Komisyona aidolduğu için bu önergeye
olurdu.
işlem yapamayacağım.
Bu bir yarış hali değildir. Çünkü, Sivas
Üniveırisite'sit burada görüşülürken, 50 nci yıl
Öte taraftan; çok miktarda öncelik öner
Kanunu dolayısıyle Meclisin içerisinde esen
gesi verilmiş durumdadır. Ve bana geliş sıra
hava, o andaki durum hepimizin gözünün
sına göre işlem yaptığım için, zaten Ada
önündedir. Binaenaleyh, bir Hükümetin verimiş
let Komisyonu böyle bir öncelik önergesi
olduğu söze ve beyana inançlı kalarak bu
verse de, şu sırada Divanda 'bekleyen öncelik
işi Hükümete 'bırakmış olmamızdan dolayı
önergelerinin sonunda sırasını alacaktır.
şimdi üniversiteden geçici olarak mahrum
Adalet Partisi Gruibu adıma Sayın Mehmet
olmuş durumdayız.
Yardımcı, buyurunuz efendim.
Umarız ki, Hükümet bu hatasını veya nok
sanını en kısa zamanda telâfi etmek için bun
ları arka arkaya dizimek suretiyle, diğer il
leri de va'dettiği üniversitelere kavuşturma
hususunda yeni bir gayret ve davranışın içe
risine girer.
Biz, üniversite kurulması için söz verilip
'de kurulmayan bölgenin çocukları olarak bu
üzütümiizü Hükümete müşterek bir dert
olarak iletmeyi. görev sayıyoruz.
Hükümetin en kısa zamanda lbu noksanlı
ğı telâfi hususunda gayret göstermesini ve
açılacak bu üniversitelerin memleketin o yö
relerinde faydalı ve başarılı hizmetler verme
sini diler, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Bir hususu halledip yine gö
rüşmelere devanı edeceğiz.
Efendim, Ordu Senatörü Sayın Acar, bana,
'bir önergesi olduğumu ifade etmişti. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komis
yonu Başkanı sıfatiyle Sayın Oırdu Senatörü
Selâhattin Acar, Başkanlığa bir önerge vere
rek gündemin 51 nci sırasında kayıtlı bir
özel affm öncelikle ve ivedilikle görüşülme
sini teklif etmektedir..
I

A. P. GRUBU ADINA MEHMET YARDİM
Cİ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ;
Yüksek huzurunuza kanun teklifi şeklin
de gelmiş bulunan 4 üniversitenin kuruluşu
'münasebetiyle kürsüye gelen mukterem ar
kadaşlarımız üzüntülerini 'belirtiler. Bu üzün
tüleri arasında şu cümleleri de ilâve etmeyi
ihmal etmediler: Biz şimdi bölgelerimize gidieeğlz ve ibizlıu bölgelerimizde bulımam va
tandaşlarımız, dört yerde niversite açıldı da
neden bizde 'açılmadı, diye sitemlerde buluna
caklar, belki de müşkül durumlara düşüoeğiz.
Doğrusunu isterseniz, Adalet Partisi, ilim
ve irfanın memleketin her bölgesine yayılması
hususunda daima büyük mesai sarf etmiştir. Şu
gayeyi ise daima önplânda tutmuştur. Memleke
tin her bölgesinde yüksek okullar, üniversite
ler, akademiler açılsın ve bu 'bölgedeki genç ev
lâtlarımız kendi efradı ailesinin yanından ay
rılmadan, o sıcak yuvanın içerisinde yüksek
tahsillerine devam etmek suretiyle memlekete
faydalı 'birer unsur (halinde yetişsin... Adalet
Partisinin bunu ideal olarak tuttuğunu derhal
ifade etmek isterim.
—
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Bir noktayı daha hatırlatmak isterim.
I ve hattâ gecikmiştir. Diyarbakır Üniversitesinin
Hükümet tasarısı ayrıdır, kanun teklifi ayrı
de temeli atılmıştır ve burada da fakülteler ku
dır; bunu bilmemiz lâzım. Hükümet, tasarıyı
rulmuştur. Bu sebepten dolayı bu kanun, teklif
hazırladığı zaman birçok formalitelerden geçir I 'halinde Komisyonumuza ;gelmiş ve tanzim edile
meye mecburdur. Bakanlıklar arasında irtibat
rek bugün yüksek huzurunuza (getirilmiştir.
(tesis edecek, Plânlama Dairesi ile ilgili muameiSivas Üniversitesi meselesine gelince...
(leyi ifa edecek ve bütün bunların (sonunda tasa
iSivas Üniversitesinin nasıl kurulduğunu bu
rı olarak Büyük Meclisinize gelecek ve Büyük
rada arkadaşlar da izah ettiler. Biliyorsunuz,
Meclisimizden de Meclis Başkanlığı tarafından
50 nci yıl için huzurunuza gelmiş ve geçmiş
komisyonlara sevk edilecektir.
bulunan Kanunun görüşülmesi sırasında CuımTeklif sistemini biliyorsunuz : Bir veya bir
huriyetin 50 nci yıldönümü dolayısıyle Komis
kaç milletvekili arkadaşımız teklifi hazırlaya
yonda bin tane ilkokul yapımını koyduk, maale
cak Yüksek Başkanlığa verecek ve Yüksek Baş
sef Bütçe Plân Komisyonu bunu 300 köyde okul
kanlık bunu komisyonlara havale edecek; koaçılması şeklinde değiştirdi ve bu da Yüksek
anisyonlar da gereken vazifesini yapacaktır.
Meclisten ıgeçti. Bununla beraber, isim verilme
den bir üniversitenin kurulması, temelinin .atıl
Şimdi mecburen açıklamak ımecburiyetindeması (Dikkat buyurunuz) temelinin atılması hu
yimı ki, Elâzığ Üniversitesine ait kanun teklifi
susu o kanunda yer almıştı. Nihayet Sivas'ta
(bugün Millî Eğitim Komisyonumuza gelmiştir;
Konya Üniversitesinin kanun teklifi komisyonu-, kurulması hususu karar altına alınmış, konu
komisyona ıgelmiş ve bugün de yüksek huzurumuza gelmiştir, fakat, bundan önceki Hükümet
•
muzdadır.
ı«Biz kanun tasarısı getireceğiz.,» dediği için er
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 'her ne sekil
telenmiştir; bir daha da komisyona bu şekilde
ide düşünürseniz düş'ününüz, her ne istikamette
(hei'hanjgi bir kanun teklifi gelmemiştir.
mütalâa etmek isterseniz isteyiniz; komisyon
Kayseri ve .Samsun üniversiteleri meselesi
larınız tarafından tezekkür edilip öncelik ve ive
de aynı istikamettedir.
dilik kararı da verilmek suretiyle Yüksek Mec
Ben, daha evvel burada konuşan muhterem
lisinize sevk edilen ve gecenin bu saatinde görü
arkadaşlarıma; «Burada 'endişe edilecek bir şey
şülmesine başlanan bu konuda yine kendi'vata
yek, (gerek hükümet gerek Yüksek Meclis her
nımız olan bu bölgelerde bu üniversitelerin ku
(bölgede üniversite açmak hususunda büyük bir
rulmasını âdeta yadırgar gibi davranmak ve
cefht ve mesai içerisindedir»1 dedim. Birkaç ay
yahut da «yadırgar 'gibi» demeyeyim, tabir
lık bir ^gecikmenin muhterem arkadaşlarımı bu
biraz şu veya bu istikamete çekilebilir ama,
kadar müteessir etmemesi icabederdL Eğer, bu
«Neden orda açıldı neden burada açılmadı?..»
lüniversite açılması konusundaki düşünceler ka
düşüncesine gitmek isabetli olmaz. Bu takdirde
nun teklifi şeklinde Komisyonumuza intikal et67 vilâyetin milletvekili arkadaşlarımız da bu
fmiş olsaydı, elbette ki bugün bunlar da Yüksek
kürsüye gelsinler, «Niçin dört tane açtınız da
Meclisimizin önüne .gelmiş bulunacaktı. Gel
67 tane açmadınız» diye iddiada bulunsunlar...
medi.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ya
•Şimdi burada hemen arz .edeyim; neden aca
dırgadığımız
yok, takdirle karşıladık.
ba Çukurova Üniversitesi geldi, neden Diyarba
MEHMET
YAEDIMCI (Devamla) — Bir
kır Üniversitesi geldi ,neden İSivas Cumhuri
parça buna dikkat buyurmanızı rica ediyorum.
yet Üniversitesi geldi?
Bu üniversitelerin gecenin bu saatinde yük
Muhterem arkadaşlarım, ben sizlere şunu
sek huzurunuza gelmesinden dolayı memnuni
(hatırlatmak isterim: 'Bir bölgede bir üniversite
yetimizi izhar ettiniz, buna bir diyeceğim yok;
nin kurulması için, (bir kere, evvelâ iki fakülte
ama kendi ağzınızla da itiraf ediyorsunuz ve
nin kurulması şarttır. Üniversiteler Kanunu ge
ben
siz arkadaşlarıma da arz ettim ve gerek Elâ
reğince iki fakülte kurulmadıkça, bir yerde
zığ,
gerek Konya, gerek Kayseri ve gerek Sam
üniversite açmak mümkün değildir. Çukurova
sun için, «Bunların bir kısmı Komisyona geimişÜniversitesinin temeli dahi atılmıştır. Bu böl
gede üniversitenin kurulması, açılması, hattâ I tir, gündeme de alınmıştır.» diye beyanda bu486
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lundum. Durumu bu şekilde muhterem arkadaş
larımın ıttılalarma da arz etmiş bulunuyorum.
Şimdi, bu kanunlar gelmeden bir komisyo
nun faaliyete geçmesi mümkün müdür? Değil
dir. Eh, Hükümet de tasarı halinde getireceği
ni tekeffül etmiştir. Muhterem arkadaşlarım,
bana kalırsa, Yüksek Meclis büyük bir memnu
niyetle, huzuruna teklif şeklinde de olsa gelmiş
bulunan dört üniversiteye ait kanunu büyük
bir ferahlıkla kabul etmelidir. Bunun üzerinde,
«Bizde açılmadı, müşkül duruma düştük.» diye
ifadelerde bulunmamaları kanaatimce çok ye
rinde olacaktı. Şimdi kimi tahtie etmek isti
yorsunuz? Anlaşılmayan nokta da bu. «Hükü
met söz verdi getirmedi...» Hükümet söz verdi
getirmedi değil arkadaşlarım; Hükümet, bugün
Millî Eğitim Bakanlığı olarak altı tane üniver
sitenin kurulması hususunu önplâna almış ve
gelecek. Hazır... Gelecek.
Zamanınız içerisinde, biliyorsunuz; aylardanberidir Yüksek Meclisiniz ne badirelerden
geçti, ne havalardan beçti, ne büyük mesailer
den geçti, Yüksek Meclisin takdirine arz etmek
isterim. Bunların hepsini burada hatırlatmak
herhalde yerinde olmasa gerek, ama hafızaları
nızı iki kelime ile canlandırmak için söylüyo
rum. Bugün de, yeni kurulan Hükümetin pro
tokolü icabı, birçok kanunlar Yüksek Meclisi
nizden geçmiştir. Bunları takdirde karşılamak
lâzımdır. Uzun senelerden beri Millî Eğitim Ko
misyonu Başkanı olarak arz edeyim (ki, Komis
yonumuza ki, en fazla mesai gören komisyon
lardan biridir) sizin teklifleriniz de gelmiş bu
lunsaydı onları da buraya getirir ve hepinizi de
memnun etmek isterdik. Ama birkaç aylık bir
gecikme için bu kadar büyük teessüre düşmek
kanaatimce doğru değildir. Bunu bir hoca ola
rak da arz ve ifade ediyorum ve bu kanunların
hangi mekanizma altında geldiğini de size ifa
de ettim, Yüksek Meclisin • takdirine bırakıyo
rum. Değerli arkadaşlarımın , üzüntülerine hem
iştirak ediyorum, hem de üzüntülerine lüzum
olmadığı kanaatimi ifade ediyorum.
Zamanınızı fazla almamak için sözlerimi bu
rada bitiriyorum. Bu kanunlara iltifat etme ri
casında bulunarak saygılarımı sunar, muvaffak
olmanızı dilerim efendim. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
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BAŞKAN — Sayın Salih Aygün.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; sabırlarınızı taşır
madan gayet kısa konuşacağım.
Ben şahsen, Türkiye'de ve memleketin muh
telif bölgelerinde üniversite açılmasının karşı
sında değilim; fakat bu meseleleri bir oldu bittiye getirme şeklinde kanun teklifleriyle yüce
Meclisin huzuruna gelinmesine karşıyım.
Bir üniversite açılması teknik bir meseledir.
Üçüncü Beş Yıllık Plânda Türkiye'de üniversi
telerin nasıl kurulacağı tespit edilmiştir. Atelyesi, lâboratuvarı, kitaplığı, öğretim üyesi; diğer
taraftan da binaları olmayan üniversitelerin
memlekete, yarar getirmeyeceği inancı içinde
yim.
Bu bakımdan, maddî imkânları sağlanma
dan, Hükümet tarafından tespit, tetkik ve plân
lamadan bu şekilde gelen tekliflerin yüce Mec
listen geçmemesi inancı içindeyim.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir,
takdim ediyorum.
CAVİT ORAL (Adana) — Aleyhinde.
BAŞKAN — Peki efendim, aleyhinde Sa
yın Cavit Oral.
Yüksek Başkanlığa
Konu gereği kadar aydınlanmıştır. Müzake
renin kifayetini saygı ile yüce Meclisin tensibi
ne arz ederim.
Ankara
Dr. Oğuz Aygün
MUSA DOĞAN (Kars) — Ben de üzerinde
konuşacağım.
BAŞKAN — Yok, mümkün değil.
MUSA DOĞAN (Kars) — Önerge okunduk
tan sonra aleyhinde, lehinde diye söz istenir
efendim.
BAŞKAN — Sayın Cavit Oral, buyurun
önergenin aleyhinde efendim.
Efendim, hepiniz yeterlik önergesinin üze
rinde de lehinde de söz alamayacağınızı bili
yorsunuz, ama yine söylüyorsunuz.
CAVİT ORAL (Adana) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri;
Kıymetli arkadaşlarımın, bu üniversiteler ta
sarısı dolayısıyle burada göstermiş oldukları
hassasiyeti çok yerinde bulurum. Gerçekten,
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nüfusu durmadan artan ve bugün 36 milyonu
geçmiş bulunan Türkiye'nin her büyük bölge
sinde bir veya iki üniversitenin açılmış olma
sını arzu etmeyecek bir tek vatandaş tasavvur
edilemez. Ancak, Çukurova Üniversitesi üzerin
de görüşülürken, bâzı yanlış anlamlar olduğu
nazarı dikkatimi çekmiş bulunuyor.
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İnşallah önümüzdeki devrede, diğer bölge
lerimizde de bu gibi müesseselerin meydana gel
mesini...
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Yeterli
ğin aleyhinde mi bu?
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Ye
terlikle alâkalı mı bu yani, Sayın Başkan?..
BAŞKAN — Sayın Oral, bakınız, aşağıdan
Evvelâ şu hakikati kabul etmek lâzımdır
da tepki geliyor. Yeterlik önergesiyle ilgili bir
ki, Çukurova Üniversitesi, Çukurova bölgesin
kelime söylemediniz; ama ben müsamaha ettim
de../
bu saatten sonra.
BAŞKAN — Sayın Oral, önerge aleyhinde
CAVİT ORAL (Devamla) — Sağolun, ek
efendim, lütfen. Yani, bunları söyleyebilmek' sik olmayın.
için önerge aleyhinde oy kullanınız demek is
Hürmet ederim efendim,
tiyorsunuz, ama önergeyi lütfedin efendim,
BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo- •
,'rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
CAVİT ORAL (Devamla) — Önergenin
bul edilmiştir.
aleyhinde efendim, onun izahını yapmak istiyo
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
rum.
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
...8-10 vilâyeti içine alacak bir bölgede ku
rulacak bir üniversitedir. Kaldı ki, bu yeni ku
İvedilik teklifi vardır ve teklifin görüşülme
rulan bir üniversite değildir. Adana'da kurul
sine başlarken oylanmış, kabul edilmiştir.
muş olan bir Ziraat Fakültesi vardır, bir Tıp
Çukurova Ünıivtersitesi Kuruluş katnuaı teklifi
Fakültesi vardır. Asıl önemlisi, Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesine bağlı olduğu için, Anka
Madde 1. — Adana'da «Çukurova Üniversi
ra Üniversitesi, Atatürk Üniversitesinin özerk
tesi» adı ile tüzel kişiliğe sahip Üniversiteler
olmadığını nazarı dikkate alarak hakkında dâ
Kanununa tabi özerk bir üniversite kurulmuş
va açmıştır, Danıştay da Anayasa Mahkemesi
tur.
dolayısıyle bunu iptal etmiştir. Eğer, muhterem
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
arkadaşlarım; bu üniversite kurulmayacak olur
yın üye?.. Buyurun Sayın Doğan.
sa, önümüzdeki yıl Adana'da Tıp Fakültesine
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan,
bir tek talebe dahi alınamayacaktır. Görüyor
aziz arkadaşlarım;
sunuz ki, vaziyet gayet açık ve sarihtir.
Vaktin bu geç saatlinde ben de huzurunu
za çıkmak istemezdim. Ben buraya çıkmadan ev
BAŞKAN — Efendim, şu önerge aleyhine
vel bâzı arkadaşlarım,, üzülerek söyleyeyim, se
bir şekle...
nelerce beraber mücadele ettiğim arkadaşlar da
CAVİT ORAL (Devamla) — Kaldı ki, bu
işi biraz hafif a aldılar, neyse...
üniversitenin yeri alınmış, inşaatı başlamış, Dev
Sayın milletvekili arkadaşlarım; gönül ister
let Plânlaması tarafından kamulaştırması ka
ki, bu ilim ve irfan yuvaları 67 vilâyetimizin
bul edilmiş, Millî Eğitimce tasdik görmüş ve
hepsinde kurulsun. Hepsinde kurulsun, bu be
her şeyi bitmiş, nihayet tamamlanacak bir du
nim de halisane arzumdur. Yalnız, üzülerek arz
ruma gelmiştir. Yani; yeni bir eser değildir, ku
edeyim ki, Sayın Demirel Hükümetinin Millî
rulmuş bir eseri tamamlamaktan ibarettir.
Eğitim Bakanı olan Orhan Oğuz beyin bir tek
Onun için bu kifayetin aleyhinde bulunuyorum.
lifini görünce, ben de diğer arkadaşlarımın ye
rinde olan duygularına katıldım. Çukurova'da
Yüce Meclisin bu gerçeği nazarı dikkate ala
bir üniversite kurulsun, kabul, Ancak, bundan
rak Türk yavrularının meydanda kalmamasını,
evvel, biz, Elâzığ Veteriner Fakültesi açıldığı
okuyamaz bir durumla karşılaşmamasını gözzaman yine devrin Millî Eğitim Bakanını ikaz
önünde tutarak, bu tasarının diğerleriyle bir
likte kabııl edilmesini bilhassa istirham ediyo
ettik, «Hayvancılığın en kesif bulunduğu 7 - 8
rum.
tane Doğu ilimizin hiç olmazsa birinde bir ye490 —
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teriner fakültesinin kurulması lâzımdır, şarttır.»
dedik. Sayın Bakan da, bu kürsüden, «Elâzığ'da
13 tane yayla var.» dediler. Şimdi, Kars'ı bilen
muhterem milletvekili arkadaşlarıma sorarım,
Kars'ın bir köyünün 15 tane, 20 tane yaylası
vardır. Erzurum'un bir köyünün 10 tane yayla
sı vardır, Ağrı'nın bir köyünün o kadar yayla
sı vardır, Van'ın vardır, Muş'un vardır. Bir
hayvan hastalığı .başladığı zaman, kışın dahi
vatandaş ahırda hayvanlarını dabaktan, şaptan,
kurtaramıyor, millî hâsıla böylece heder olu
yor. Gönül arzu ederdi ki, bu 6 ilimizde kurul
ması tasarlanan, plânlamaya konulan bu üni
versitelerimizin hepsi normal bir prosedür için
de meclislerimizin huzuruna gelmiş olsa i d i
Biz, burada saat 24'e kadar vaktin uzatılma
sını karar altına almadan önce Sayın Meclis
Başkanını ikaz eden arkadaşlarımız oldu; «Gün
demimizde ne vardır, gündemimizdeki maddele
ri tespit edelim, ona göre hazırlanalım.» dendi.
Şimdi ben bunu söylemekle Kars'ta bir fa
kültenin açılacağını yani derdime bir derman
olacağını da pek ümit etmiyorum,. Yalnız üzü
lerek söyleyeyim arkadaşlar, şon zamanlarda il
lerimiz arasında bir rekabet başlamıştır. Kah
raman Maraş, Gaziantep, bilmeın kahraman şu
il falan.. Maalesef vatandaş duyduğunu izam
ederek, hem de umarak bizden isliyor. Hattâ,
gazetelerde bize hakaret eden yazılara da rast
lıyoruz. Bu gazeteler bâzı arkadaşlarımızın do
laplarına dahi atılmıştır.
Biz hiç bir şey istemiyoruz, biz Karslıyız,
fakat arkadaşlar unutmayalım ki, millî mücade
lenin nüvesi Kars'tır. 40 sene ecdadıppz., biz,
anamızla - babamızla Moskof'un ayağını l^ars
hudutlarından içeri attırmamışızdir- (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.)
Rica ederim arkadaşlar...
Gönül isterdi ki, taahhütte bulunan Millî
Eğitim eski Bakanı saym hocamız Orhan Oğuz
bey bu...
BAŞKAN — Bu kanunda o yok efendim.
MUSA DOĞAN (Devamla) — Başka bir
madde ile ilgili...
BAŞKAN — Bunda yok efendim. Bu mad
dede değil, bu teklifte bile yok efendim.
MUSA DOĞAN (Devamla) — Yok, peki...
Sayın Arkadaşlar... (A. P. sıralarından «Ye
ter...) sesleri.)
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BAŞKAN — Sayın Doğan...
MUSA DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum
efendim, müsaade edin.
Yarabbi, sen bize yardım et.
Saygılar...
BAŞKAN —«Birinci maddeyi oylarınıza arz
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.?. Kabul

^ilîpştir.
Madde 2. -— Adana Ziraat Fakültesi
kurova Tıp Fakültesi bu üniversiteye
mıştır.
Bu fakültelerin 3 . 2 . 1 9 6 9 ve 1099
3 . 4 . 1 9 7 2 tarih ve 1578 sayılı kuruluş
ları yürürlükten kaldırılmıştır.

ile Çu
bağlan
sayılı,
kanun

BAŞKAM •— Madde üzerinde söz isteyen?..
Buyurun Sayın Tanrıdağ.
N f P I T TANRIDAĞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
|$u teklifin müzakeresine başlandığından
| « E | şe*dedilen mütalâaları dinledim. Hiç biri
sine katılmak benim için mümkün değildir. Bir
^niıç^atte^ bir memlekette seçim zamanı yaklajtıği iğin milletvekili veya senatörlerin kanun
t$]$lif$ flft kurulamaz. Bir üniversite, üniversite
kurulmasının şartları tahakkuk ettirilemeyen
bir. yçv(\$ Hj&ijmet; tarafından teklif ettirilerek
&U. Meclise kurdurulamaz. Arkadaşlarımın ka
ntatlarına, ^acılamadığım için bu kanaatları ile
ri süren arkadaşlarım beni bağışlasınlar.
BAŞKAN —- Sayın Tanrıdağ, sizden bir hu
susta rieada bulunabilir miyim ?
İkinei madde, «Ziraat Fakültesi ile Tıp Fa
kültesi bu üniversiteye bağlanmıştır» diyor.
Ben anlıyorum, siz söz istemiştiniz, söz sı
racı gelmadiği için konuşmamız bu noktaya ge
liyor. |j£$ sige bir teklifte bulunacağım. Bun
dan Ş§nra $ç üniversitenin daha tümü üzerinde
görej|£çeğiz. Ilğer tümü üzerinde görüşmeye de
v a ^ fcLepe^şeniz o zaman görüşün veyahut bu
^.adde ile biraz daha itibarlı konuşmanızı da
ikaz etmek mecburiyetindeyim efendim.
NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — Efen
dim, izin verirseniz «İrtibatlı konuşacağım» de
yip aynı meseleleri ifade edeyim. Ben aynı me
seleyi ifade ştmek istiyorum. Eğer izin vermez
seniz kürsüden ineceğim.
Burada konuşulan ve iddia edilen bir mese
le, eğer zabıtlarda arz ye ifade ettiğim gibi tes*
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cil edilmezse, seçime giden bir Parlâmentoya
gölge düşürüldüğü hissini taşırım.
Hiç bir arkadaşımız burada, bâzı arkadaşla
rımızın ifade ettiği gibi, benim ilimde üniversi
te veya fakülte kurulmadı, .açılmadı diye ifadei
kelâmda bulunmak için bulunmamıştır. Ziraat
Fakültesi ile falan fakültenin bir ve beraber
olduğunu ifade edip aynı mevzua dönmektense,
doğruyu bildiğim gibi, duyduğum gibi, düşün
düğüm gibi ifade etmeye bana imkân ve fırsat
verin Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Tanrıdağ, bu fırsat ba
na ait değil. Sanki benim iznimle konuşacaksı
nız veya ben izin vermediğim için konuşmaya
caksınız tarzında ifadede bulunuyorsunuz. Tüzü
ğün hükümlerini hatırlatayım; yüce Meclis
tümü üzerindeki konuşmaları yeterli buldu.
NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — Yedi
yılda on defa kürsüye çıktım, kürsüde bir türlü
sizinle anlaşamadık Sayın Başkan. Arkadaşlar
aynı şeyi yapıyor, «Biz önergenin şu sebepten
karşısındayız» diyorlar, aynı şeyi söylüyorlar.
Ben direkt giriyorum, «Direkt»1 e müsaade et
miyorsunuz; ama dolamlbaçlı konuşmalara izin
veriyonsunu.
Meclisin tatile gireceği şu günlerde duydu
ğumu, düşündüğümü, duyduğum ve düşündü
ğüm gibi ifade ötmek imkânına kavuşturun be
ni.
BAŞKAN — Efendim, siz konuşmanıza
devam buyurun; ama Tüızüğe başka noktalar
dan baktıkça anlaşamayacağımız ortaya çıkı
yor. Onun için isiz ikinci madde üzerindeki gö
rüşlerinizi nasıl isterseniz öyle ifade buyurun.
NEŞET TANRIDAĞ
(Devamla) — Ben,
Yüce Meclis üyelerinin bir kanun teklifini ka
bul ederlerken, Hükümetin teklifi bulunisa bile,
şart ve nitelikleri haiz olduğu yerlerde, şart ve
niteliklerin uygun bulunduğu yerlerde Üniver
sitelerin açılmasına karar vereceklerini kabul
ediyorum. Aksi takdirde, Adana, Samsun, Si
vas .meselesi işin içine girdiği zaman «Yozgat'
ta niçin kurulmadı?» diyeMliriz, «Kırşehir ne
oldu, Çirum'un ne günahı var idi, Tokattan ne
halber?....
Şimdi bir de Plânlama ve Hükümet konu
su var. Hükümet bir tasarı getiriyor. Bir eitüd
yapmıştır, bir tetkik yapmıştır. Plânlaımaida bu
lunan arkadaşlarım beni bağışlasınlar, bir ta/h-
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ısil kademesini bitirdikten sonra yabancı bir ül
keye gidip bir sahada bilgi sahibi olmalarına
rağmen, benim Çekerek İliç emi, Kadışeihri Bu
cağımı bilmeyen, köy denildiği zaman Vaniköy
Kadıikıöy zanneden kişilerin Plân
tanzimin
den doğan, üniversitelerin açılmasının neden
lerini, niçinlerini Hükümet ve Meelüsle ko,ordine bir şekilde tespit etmeyen bir anlayışla
hazırlanan kanunların karşısında ıstırabı yarın
'bu millet çeker.
Benim arz ve ifade etmek istediğim meısele şu : Türkiye'de akuımuşu
çoğaltmak için
«Okumuş' -deyince benim gibi az okumuşu ele
ği], sizler gibi çok okumuşu çoğaltmak için) her
ilde en az bir yükısıdk okul, bir fakülte; mmtıtıka mıntıka da ünuivensite kurulması gerekir.
Ancak bu kuruluşlar da bilimsel bir tetkikin,
yaşama şartlarımıza uyan gerçekçi bir tetki
kin muhassalası olduğu zaman Türk Milletinin
ve Türk Devletinin kurtuluşuna inanarak hiz
met etmiş; bu kurtuluşta ve hizmette şeref pa
yı olmuş bir Meclis olarak, kendi çocuklarımı
za iftihar edilecek bir eser bırakır, bize rey ve
renlere de. «Helâl olsun reyimiz» dedirttireîbiliriz. Ama eğer burada falan milletvekili, falan
senatör veya fa'lan ilin milletvekilleri şu kanun
teklifini yaptılar; Hükümet şunu getirdi, plân
lamanın isteği bu idi diye bir çel işime içerisinde
olursak bu vebal bize yeter de artar bile.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın
Keımal Yılmaz, buyurun efendim.
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUıSTAFA
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım ; her türlü hislerden tecernüt ederek burada bir gerçeği ifade etmek zo
rundayız. Yüksek malumlarınız olduğu üzere,
Üçüncü Beş Yıllık Plânda, altı ilimizde üniver
site kurulması öngörülmüştür. Hakikatte, bak
tığımız zaman, bu üniversiteler fiilen çalışmala
rına başlamıştır. Bu illerimiz Adana, Konya,
Diyarbakır, Samunisun, Bursa ve Elâzığ illeri
dir.
Şimdi değerli arkadaşlarımı, Adana'ya bak
tığımız zaman bir Ziraat Fakültesi ve bir Tıp
Fakültesi mevcut. Bunlar fiilen öğretime baş
lamışlar; birkaç yıldır tedrisat yapılmaktadır.
Konya'ya bakıyoruz, bir Fen Fakültesi vardır.
Diyarbakır'a bakıyoruz; bir Tıp Fakültesi, bir
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Temel Bilimler Enstitüsü var. Samsun'da he
nüz .bir fakülte açılmamış, fakat bu yıl Hacet
tepe Üniversiteisi tarafından bir tıp fakültesi
açılması hazırlıklarına girişilmiştir.
Bursa'da
keza yalnız bir Tıp Fakültesi vardır. Elâzığ'da
bir Veteriner Fakültelsi vardır.
Şimdi değerli
arkadaşlarımız,
getirilmiş
folan tekliflerin niçin kabul edildiğini, diğer il
lerimizin bir nevi tefrike tabi tutulduğumu, «om
larla ilgili tekliflerin niçin getir'lmediğimi ifade etmektedirler.
Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar Yüce
Meclisinizin malumudur ki, hamlgi ilimizde bir
yüksekokul veya fakülte
açılması teklifi- olımuştur, Bütçe Plân Komisyonu hiçbir esirge
mede bulunmadan onları devamlı surette des
teklemiş, arzulanan ödenekten daıha fazla im
kân sağlayagclıuıiştir.
Değerli arkadaşım, burada, «Niçin bunlar
kaJbul edildi ?» dermektedir.
Muhterem arkadaşlarım, kabul edilmıesinin
(sebebi, biraz önce de arz ettiğim gibi, mevcut
olan, açılmış olan, tedrisata başlanmış olan fa
kültelerin bir şekle bağlanmalsıdır. Biraz önce
değerli arkadaşımızın da ifade ettiği giibi, Adana'da bir fakültemizin tedrisatı ortadan kaldı
rılmıştır. Çocuklar ortada kalacaktır. Bu ne
denle, bu açılacak üniversitede bu fakültelere
bir şekil verilmediği takdirde, buraya devam
etmekte olan talebeler açıkta kalacaklardır.
Simidi huzurunuza gelmiş olan iki
tasarı
var. Birisi Anadolu Üniversitesi, diğeri .ise Si
vas Üniversitesi. Sivas Üniversitesinin özel du
rumu var. Cumhuriyetin ellinci yıl dönümü
kutlama. Kanununu da Yüce Heyetiniz kabul
etti. Komisyondan geldiği şekli ile kabul edilse
idi; bu, bir hazırlık devresi kaJbul
edilmekte
idi. Yüce Heyetiniz, «1973 - 1974 tedrisat dev
resinde tedrisata başlanır» şeklinde bir âmir
hüküm getirdi. Buna göre bunun hazırlığını
yapabilmek için bir kanuna ihtiyaç vardı Bu
kanun, bir önce kalbul etmiş olduğunuz kanu
nun icabı olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.
Eskişehir'de kurulacak olan Analdolu Üni
versitesine 'gelince :
1964 yılının 7 nci ayından beri tasarılar kad ü k olagelmektedir. Her yıl ele alınmıştır, bir
sonraki yıla devredilmiştir; bunun neticesi ola
rak ta, hepinizin malumu olduğu üzere Eskişe
_
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hir'de hakikaten üniversiteyi de aşan 5 tane
fakülte mıeîveuttur.
Biaenaleyh, burada da duranının bir ü n i viersit'e şekline bürünmesi bulgun bir zaruret
haline gelmiştir. Bu nedenle, Bütçe Plân Komis
yonu bu teklifleri kabul ederek huzurunuza ge
tirmiştir. Bunun altımda ne herhangi bir mak
sat vardır ne dıe başka bir gaye vardır. Doğru
dan doğruya Üçüncü Beş Yıllık Plânın ve
Oumlhuriyetkı ellinci yıl dönümü kutlama Ka
nununun kabul etmiş olduğu prensibe istinat
"ederek getirmiştir. Huzurunuza arz eder, bilihassa zabıtlara tescil edilmek bakımından söz
aldığımı ifade etmek isterim.
iSaygılar sunarım.
BAŞKAN — Bayın Kitaplı, bu açıklama
dan sonra ısöz istiyor musunuz efendim?
DOĞAN KİTAPLI, (Samsun) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
DOĞAN KİTAPLI ("Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarıım;
Esasında arkadaşlarımın heyecanından son
ra şu madde meseleyi vuzuha getirdi. Şöyle vu
zuha getirdi : Bu madde ile iki fakülte birle
şerek bir üniversite şeklinde tavazzjuv ediyor.
Gelen kanunlarda iki türlü üniversite var : Bi
risi organları tamamlanmış, yani fiilî fakülte
ler teşekkül etmiş, bir zorunluk neticesinde
üniversite halinde teşekkülü öngörülmüş. Bir
de bunun dışında, Yüce Heyetinizin Ellinci yıl
kutlama Kanununda direktifini verdiği, hattâ
enirini Verdiği bir hususun tahakkuku için bir
kanlın getirilmiş.
Gönül isterdi ki Hükümet, Plânda, 1973
Programında belli edilen altı
üniversitenin
ımüşterek kanununun buraya getirmiş olsun, dolaysıyle bu münakaşalar yapılmamış olsun.
Ama bugünkü kanunlar bir mecburiyetin so
nucudur. Çıkan zorluklar dolayısıyle Adana
Tıp Fakültesi çalışamaz haldedir; diğer iki yer
deki fakülteler de daha müsmir çalışabilmek
için bir merkezî örgüt halinde, yani üniversite
kuruluşu halinde taazzuv etmek gerekir. Nitekim bahsedildi, 19641ten bu yana birkaç müesısöseısiyle gelişen Eskişehir bugün bu fırsatı bulalbilmiştir. Gönül ister ki, bütün arkadaşları
mız, heyecan ile bu hale gelmiş olan bu kanun
lara -katkıda bulunsunlar ve Programda
ve
-
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Plânda olan hususu, en kısa zamanda, bundan
sonraki hükümetler ve bu hükümet huzurumu
za getirsin ve arkadaşlarımîzın haklı heyeca
nını, Plânda ön^&rülen esaslar yönünde tahak
kuk ettirme imîkânmı hep birlikte bulalım ve
hazırlıksız, ön haizırlııksız, ön tetkiksiz 'bir ya
rış içine girme durumunda bulunmayalım.
Teşekkür ederim, saygılar sunaırum.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.
Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum :
Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
3 neü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Adana Ziraat Fakültesine aidoluıp 5239 sayılı Kanun ve Çufeurova Tıp Fakül
tesine aidolup 6990 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde yer alan kadrolar, aynı başlıklarla bu ka
nuna eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
4 neü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Bu iki fakültece yapılan söz
leşmelerden doğan hükümler ve borçlar ile bu
fakültelere bütçe kanunu ile verilmiş olan hak
lar «Çukurova, Üniversitesine» intikal eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söa isteyen
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arız ediyo
rum : Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Bu üniversitenin öğretim üye
leri ve yardımcıları Üniversiteler Kanununa gö
re alacakları
maaş ve tazminatlardan ayrı
olarak halen almakta oldukları mahrumiyet
tazminatından da yararlanırlar.
BAŞKAN — 5 nci madde üaerinde söz is
teyen sayın ü y e l . Yok. 5 nci madde &© ilgili
bir önerge var. 5 nci ımaıbMe ile ilgili değüşikllk
önergesini takdim ediyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Çukurova
Üniversitesi
Kuruluşu hakkındaki kanun teklifinin 5 nci
maddesi, her itki fakülte öğretim üy© ve yar
dımcılarının halen almış oldukları tazminatlaları, teklifin 2 nci maddesinde zikredilen 1099
ve 1578 sayılı kanunların yürürlükten kalfcmasiyle ortadan kaldırıldığındam, bu 5 nei madöe-
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nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Diyarbakır
Adana
Sabahattin Savcı
Turgut Topa'loğlu
«Madde 5 — Bu üniversitenin öğretim üye
leri ve yardımcıları, Üniversiteler Kanununa
©öre alacakları maaş ve tazminatlardan
ayrı
olarak 535 sayılı mahrumiyet tazminatından da
yararlanırlar.»
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) —
Olur mu böyle şey, olur mu?
BAŞKAN — Sayın Komisyon ?
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
KEMAL YILMAZ (Ankara) — iSayııı Başlkan;
buna katılmaya imkân yok. Zaten yukardaki
maddelerle Üniversiteler Kanununa tabî oldu
ğuna göre, Üniversiteler Kanununda ve Perso
nel Kanunun da «mahrumuyet zammı» ve «eği
tim güçlüğü zammı» olarak sarahatan yan öde
meler verilmiştir. Ayrıca, burada bir yan öde
me verilmesine imkân yoktur. Bu sebeple katıl
mıyoruz.
BAŞKAN — Kondisyon katılmıyor efendim.
Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul, edil
memiştir.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Bn üniversite tarafından öğre
tim - eğitim ve araştırma' maiksadıyle ithal"
edilen veya bağış yolu ile hariçten gelen maki
ne Ve alet, cihazlarla, ecza ve malzeme her tür
lü vergi, resim ve harçlardan muaftır :
BAŞKAN —• Madde üzerinde sıöz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Efendim, geçici maddelere geçmeden
ön
ce, sayın Bahattin
Uzunoğlu ve Sayın İlyas
Kılıç bir önerge vererek; Samlsun, Elâzığ, Kon
ya illeri üniversiteleri kuruluşları da bu kanu
na göre kurulur» demektedirler. Bu, icrayı il
gilendiren temenni mahiyetinde bir takrirdir.
İçtüzüğün 222 nci maddesi gereğince işlem ya
pamayacağım. Sadece, Meclisin ıttılaına sun
dum.
;
iSayın Musa Doğan tarafından da aynı ma
, hiyette, «Kars için bir Veteriner Fakültesi ku-
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rulur» şeklinde bir .takrir verilmiştir. Bu
da
tamıeoıni mahiyeti'ndedir. Zabta, geçirdim., Mec
lisin ıttılaına sundum.
Geçici maddelere geçiyorum.
Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum.
Geçici Madde 1. — Bu ikamın hükümle
rinin kapsamadığı
humuslarda Üniversiteler
Kanununa; Üniversiteler Kanununda da hü
küm bulunmadığı hallerde genel hükümlere
uyulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yo/k. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum.
Geçici Madde 2. — Bu üniversiteye bağ
lanan fakültelerde ve fakülteye bağlı kurum
larda görevli öğretim üye ve yardımcıları me
mur ve hizmetlilerden aylıkları, kadro unvan
ları değişmeyenlerin yeniden tayinlerine lüzum :
/olmayıp, aylıkları ve ücretleri aynı kadro ve
derece üzerinden veril meye delvaım. olunur.
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brçıl etmd$ bulunuyor. Ümit ediyorum ki, bu ge
nel görüşmelerin ışığı altında, diğerlerini biraz
daiha süratli göriigmek im&âmnı buluruz.
Bir de 5434 Sayılı Türkitye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan
kanun var. Bu kaıwınların Mtim&nıe kadar olmak
şşkliyie önergeyi değiştiriyorum. O zaman da,
yine vaktimiz erken olursa ve başka bir teklif
ite olursa, onun gereğini ifa ederim.
ömemgeyi bu şekliyle oylarınıza arz . ediyo
rum : Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Üniversiteler ve
Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununda yapılacak deği
şiklik ile ilgili kanunların görüşülmesinin bitimıhie kadar çalışacağız.
16. — $$kişokir
MiUtâvekiH ûrkan Oğuz,
Seyfi Ö9tiwk ve tiki m*kada§tnm, Anadolu Üni
versitesi %cmunu tteikUfi ve Millî Eğitim w Plân
komisyonları raporları (2/894) (8. Bayisi i: 907)
(D- •

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yorum.
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Ka
Millet Meclisi, iBaşkanlığına
bul edilmiştir.
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
7 nci maddeyi okutuyorum.
ler» kısmında yer alan 907 S. Sayılı, Anadolu
Madde 7 — Bu kanun yayımı tarihinde yü- , Üniversitesi kanun teklifinin, raporda belirtilen
rürlüğe girer.
ıgerefeçelerle ve önemine binaen gündemdeki sair
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
işlere takdkaen öncelik ve ivedilikle görüşül
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
mesini arz ve teklif ederim.
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
Saygılarımla.
bul edilmiştir.
Plân Komisyonu Başkanı Y.
8 nci maddeyi1 okutuyorum.
iSözcüsü
Madde 8 — Bu kanun hükümlerini Bakan
Kemal Yılmaz
lar Kurulu yürütür.
İRAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
rum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
edilmiştir.
yorum : Kabul edenler.. Kabul
etmeyenler..
t'vedüik teklifini ayrıea oylarınıza arz ediyo
Kalbul edilmiştir.
rum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz
edilmiştir.
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümü açık
-Rapor basılmjş ve dağıtılmış bulunmaktadır.
oylarınıza sunulacaktır.
Bu sebeple raporun okunmaması hususunu oy
Efendim, saat 20.00'de almış olduğumuz ka
larınıza, arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul
rar gereğince, 24.00'e kadar çalışacaktık. Ben ifa
etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
de etmiştim; «Oraya geldiğimiz zaman elimiz
de kalmış işler varsa, devamını ayrıca teüdif
(t) 907 B. Baydı basmayazı tutanağın so
edebilirsiniz» delmiştim. Şimdi 4 üniversite ku
nuna e&Mdir.
ruluş kanunu var. Birisini Yüce Heyetiniz ka— 495 —
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Tasarının tümü üzerinde Sayın Şevket Do
ğan, buyurunuz.
•ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan ve değerli arkadaşlarım; gecenin bu geç,
sathide yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmeye
ceğim. Ancak, bir Kayserili olarak ben de, Kay
seri Üniversitesi konusunda Büyük Meclisimiz
de iki defa yüksek huzurlarınızda konuşmuştum.
Sayın Hükümet bu konuda insiyatifini kay
betmiş olacak ki; dört ilin sayın temsilcileri der
hal harekete geçmek suretiyle birer teklif hazır
lamışlardır. Bu tekliflerin kanunlaşmasını bü
yük bir minnet ve şükran ile karşılıylor; memle
ketimize ve milletimize hayırlı olmasını can
dan temenni ediyorum.
Ancak, bir hususu mutlaka Saym Bakandan
sormak istiyorum. Geçen defaki konuşmama ga
liba muttali olmadılar. O itibarla şu hususu kendilıerinden rica ediyorum. Çünkü, burada konu
şan Saym Millî Eğitim Komisyonu Sözcüsü ve
gerekse Bütçe Plân Komisyonu sözcüleri, biraz
mütenakız beyanlarda bulundular. O itibarla,
henüz bir fakültesi ve bir de Yükselt İslâm Ens
titüsü bulunan Kayseri Üniversitesi kesin olarak
ne zaman ikmal edilecektir? Bu konudaki çalış
malar ne safhada bulunmaktadır? Bunun bizzat
ISaym Bakan tarafından cevaplandır il masını rica
ediyor ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, buyurunuz,
İLHAN ERlSOY (Kütahya) — S a y m Başkan,
çok değerli arkadaşlarım;
'Eskişehir'in, her haliyle (bugün için değil,
geçmiş yıllarda dahi) bir üniversite açılmasına
lâyık bir belde olduğu hepinizin malûmudur.
Hali hazırda bulunan yüksek okul ve fakültele
rin sayısı 5'i geçmekte ve 4 000 küsur talebe
mevcudu bulunmakta, 1 milyara yakın da ya
tırım şu ana kadar yapılmış bulunmaktadır.
Bu kanun teklifini getiren arkadaşlarıma te
şekkür ediyorum. Gerçekleşmesi için olumlu oy
kullanacağımı peşinen ifade etmelk istiyorum.
Ancak, daha evvel görüştüğümüz gibi; (hattâ
'bir takririmin kabulü paralelinde konuşmak is
tiyorum) bu üniversitenin sadece Eskişehir'e
inhisar etmıeyıeceğini umarım: Adına uygun şe
kilde bir Anadolu Üniversitesi olarak kurulaca
ğını tahmin etmekteyim. Civar dilerde de, belki
de birer, ikişer fakültesinin açılabileceğini ümit
etmekteyim. Bunlardan bir tanesi; memleketin
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Kütahya'da bir maden fakültesiyle, bir kimya
fakültesinin açılması hususu Saym Bakanlığa
da Devlet Plânlama Teşkilâtına da intikal etmiş
durumdadır.
Birinci maddede bir yanlışlık yapılmıştır; o
yanlışlığın düzeltilmesi sırasında, adının düzel
tilmesi halinde, yani, «Eskişehir Anadolu Üni
versitesi adiyle özerk ve tüzel kişiliği haiz bir
üniversite kurulmuştur» yerine; «Merkezi Eski
şehir'de olmak üzere, Anadolu Üniversitesi adı
altında özerk ve tüzel kişiliği haiz bir üniversite
kurulmuştur» şeklinde madde değiştirildiği tak
dirde daha isaibetli olacağı kanaatindeyim.
İlgili maddede bir daha söz almamak için
•önerlgemi şimdiden takdim ediyorum. Teşekkür
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar).
[BAŞKAN — Başka söz isteyen saym üye ?
Buyurun Saym Salih Zeki Altunıbaş.
SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Çok ciddî, memleketin kaderiyle, geleceğiy
le ilgili büyük konuyu; kısa bir devre ve kısa
bir süre içerisinde kanunlaştırmak gibi bir gay
retin içinde bulunuyoruz.
Arkadaşlarım, bugün Meclise gelen bir tek
lif, bir üniversite kurulması teklifi olarak kar
şımızda bulunuyor.
Değerli arkadaşlarım, geçmişte, bâzı üni
versitelerdeki çalışmaların no kadar aksaklık
lar içerisinde olduğunu, tıp fakültelerinin nasıl
çalışmakta olduğunu sayın Komisyon Başkanı
arkadaşımız da benim kadar iyi bilirler. Diyar
bakır'daki Tıp Fakültesi Ankara patronajı al
tında çalışmaktadır. Bu tıp fakültesine öğretim
üyesi bulunmaz, asistan bulunmaz ve oradaki
insanlar tıp tahsilinde noksan yetişirler. Aynı
şey Trabzon Teknik Üniversitesi için de söyle
nebilir.
Balıkesir'de, İstanbul Teknik
Üniversitesi
patronajı altında birkaç fakülte kurulması için
İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle te
masa geçtiğimizde, bu açı gerçekleri bütün çıplaklığıyle dile getirmişlerdi, öğretim üyeleri
nin, İstanbul Teknik Üniversitesinden Trabzon'a
gitmekte ne sıkıntılar çektiklerini ve pek çok
üniversite öğretim üyesinin
Trabzon Teknik
Üniversitesine gitmemek için çeşitli çareler ara
dıklarını ve oradaki tedrisin ne halde olduğunu
bütün çıplaklığıyle işitmişimdir.
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Değerli ankadaşlarmı, şu vesile ile, bu vesile ile memleketin her tarafında fakülteler, üniversiteler acilsin. Buna hiçbir milletvekilinin
karşı çıkacağını düşünemem. Ancak, kısa bir
süre içerisinde Hükümet tasarısı olarak, bütün
incelikleriyle ve ilgili kurulların
tetkikinden
geçerek bu millî müesseseler buraya gelmez,
eğer bütün ayrmtılariyle bir temele oturmazsa;
ileride bunun, bütün sıkıntısını orada tahsil ya
pacak ve oradan, hryata atılacak arkalaşlar çeİçeceklerdir.
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tırlayaılım - Ankara Üniversitesinin kuruluşun
da, İstanbul Üniversitesi de aynı edayı kullan
mıştı. Bu üniversitelerin kuruluşlarına adım at
mış bulunuyoruz. Kuruluşlarında isabet var
dır.
Bu fikirde olduğumu, müspet kanaatte oldu
ğumu arz etmek ister, saygılar sunarım.

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?...
Yok.
I
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
i
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Onun için, ciddî bir meselenin bu kadar ace
İvedilik teklifi oylanmıştır.
le, hele .kanun teklifleri şeklinde gelmesinde I
1 numaralı kupada oyunu kullanmayan
sakınca görüyorum. Milletvekili arkadaşlarım
sayın üye var mı?... («Var» sesleri)
dan aşikâr olarak seziyorum ki, şu vilâyet mil
letvekilleri daha gayretli olmuşlar, kendilerinin
1 nci maddeyi okutuyorum.
de birtakım tesirleri altında oralarda üniversi
Anadolu Üniversitesi kanun teklifi
teler kurulmuş. Bunu Eskişehir için, şu için, bu
Madde 1. — Eskişehir «Anadolu Üniversite
için demiyorum. Birçotk milletvekili arkadaşı
si» adı ile özerk ve tüzelkişiliği haiz bir üni
mız kendi seçim çevrelerinde seçmen vatandaş
versite kurulmuştur.
lar tarafından, sigaya çekileceklerdir.
BAŞKAN —'Sayın İlhan Ersoy bir değişik
lik önergesi vermiş, «merkezi Eskişehir'de olmak
Sayın. Hükümetten onun için rica ediyorum;
üzere» şeklinde bir ibare eklemişler, önergeyi
bu mesele, bir Hükümet meselesi olarak bu
takdim ediyorum.
Meclise gelmelidir. O zaman bu müesseseler çok
Yüksek Başkanlığa
daha esaslı bir şekilde kurulmuş olur. Aceleyle, I
Görüşülmekte
olan Kanu.1i tasarısının 1 nci
kısa bir zaman içerisinde, bu kadar ehemmiyet
maddesinin
aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini
li bir konuyu oldu bittiye getirmeyelim arka
arz ve teklif ederim.
daşlar.
Kütahya
Saygılar sunuyorum.
İlhan Ersoy
• BAŞKAN — Sayın. Celâl Sungur, buyuru
Madde 1. — Merkezi Eskişehir'de olmak üze
nuz.
re «Anadolu Üniversitesi;» -adı ile özerk ve tü
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) —
zelkişiliği haiz bir üniversite kurulmuştur.
Muhterem arkadaşlarımı, ben bu 4 üniversite
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
kanun teklifinin de lehindeyim. Çünkü Anaya
dim?
sanın 120 nci maddesi : «Üniversiteler ancak
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
Devlet eliyle ve kanunla kurulur» diye yazar.
KEMAL YILMAZ
(Ankara) — Katılıyoruz
Binaenaleyh; Hükümet, kanun tasarılariyle,
Sayın Başkan.
milletvekilleri de kanun teklifleriyle üniversi
telerin kuruluş kanunlarını getirebilir. Bu ka
BAŞKAN — Komisyon katılıyor.
nun tasarı ve teklifleri, teknik komisyon olan
Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
Millî Eğitim Komisyonunda, bilâhare de bunun
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
malî hükümleri yönünden Bütçe ve Plân Ko
miştir.
misyonunda (orada Maliyenin, Devlet Plânla
Komisyon önergeye katıldığına göre, madde
ma Teşkilâtının, Millî Eğitim Bakanlığının da
yi bu değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum.
fikirleri alınmak suretiyle) olgunlaştırılır ve
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
Genel Kurula o surette müspet şekilde getirilir.
tir.
Madde 2. — Anadolu Üniversitesi 2 fakülte
Her üniversite kuruluş başlangıçta mutla
sinin
kuruluşunun ikmali ve tedrisata açılması
ka, ideal bir şekilde, arzu edilen olgunlukta de- I
ğildir. Ankara Üniversitesinin kuruluşunu ha- | ile Üniversiteler Kanununda belirtilen bütün
— 497 —
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hak ve vecibelerle kufülufiinti tsişalâla]^ !
olur.
I
BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen sn- ;
ym üye?... Yok.
.
}
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. I^abul \
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Anadolu Üniversitesi için ge
rekli görülecek Devlete ait gayrimelıkulİerin \
tahsisine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Vilâyet, özel idare ve belediyelere alt #ayrimenkullerden bu kanunda yazılı kuramların is
tifadesine ayrılması, il genel nt€föMsi Wya bele
diye meclisi kararına bağlıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorıım, Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiffîr,
Madde 4, — Anadolu Üniversitesine 'yapıla
cak her türlü bağış ve vasiyetler ile tesisler (va
kıf) bilcümle vergi, resim ve harçta'n 'Hilaftır.
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri
tarafından Anadolu Üniversitesine inakb^fs mu
kabilinde yapılacak her türlü bağışlar, yıllık
beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum
kazanç]arından indirilir.
BAŞKAN — Madde üzerindesöz i ş v e l i Sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Anadolu Üniversitesine ait (1)
ve (2) sayılı kadro cetvelleri eklidir.
Bu cetvellerdeki kadrolar Üniversite Sena
tosunca fakültelere tahsis edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istej%a ta
yın üye?... ^"ok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. ^âbul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilfniglir,
Madde 6. — Anadolu Üniversitelinde kuru
lacak ilk iki fakülteyi, Millî Eğitim Bakanlığı
ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alın
mak suretiyle üniversitelerarası kurul te&pit T
eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde §#? isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici Maclcle 1. — Anadolu Üniversitesine,
Üniversiteler Kanununda belli edilen şartlara
göre Yüksek öğretim Kurumlarından hangiie-
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Hftfo îçâtilâöağına Millî Eğitim Bakanlığı karar
BAŞKAN —' Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici Madde 2. — Bu kanun hükümlerinin
kaplamadığı hususlarda Üniversiteler Kanunu
na; Üniversiteler Kanununda da hüküm bulun
madığı hallerde genel hükümlere uyulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
fin uWL- Yok.
M â l i y i oylarınıza arz ediyorum. Kabul
Mânîer... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gîfer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
. Madde 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu

yurttur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Mâctdeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
delenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
'Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye ? Yok.
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır.
Aâana Üniversitesıi ye Anadolu Üniversite
si ile ilgili kanun tasarılarının açık oylama ku
paları sıralar arasında dolaştırılacaktır.
17. — \Sivas \MilleivekiU ' 'Vakit (Bozailı lve
"Kadri >Er&ğan ile \Enver Akova \ve 2 tyfkadaşı%mi )Sivas fÇwmhuriyet '(Üniversitesi jkanun İekUfhri İve Millî Eğitim ve Plân komisyonları Ra
porlun t(3/826, 2/827) (S. [Sayısı c 911) (1).
jfeAjŞEAN - ; - Bir önerge var takdim ediyo
rum.
Millet Meclisi Başkanlığına
!<jÜn€emin 1 nci görüşmesi yapılacak işler
IbÖlttmüfide yer alan, Sivas milletvekilleri Vahit
E
&oz1ftİı Ve Kadri Eroğan ile Enver Akova ve
İki arkadaşının «iSivas Cumhuriyet Üniversitesi
Itafiün"teklifi» nin raporda belirtilen gerekçelerle
(i) 911 İS. Sayılı (basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.
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ve önemine binaen, sair işlene takdimen öncelik
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Orhan Dengiz
Millî Eğitim Baltanı
(BAŞKAN — Önergede öncelik teklif edilmek
tedir.
Önceliği oylarınıza arz ediyorum. Kaîbul
edenler... Etmeyenlre.. Kabul edilmiştir.
İvedilik teklifi vardır.
İvedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum.
Kaîbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Rapor basılmış, çok evvel dağılmıştır.
Raporun okunmamalsı hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kaîbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Ratporun tümü üzerinde Sayın Enver Akova,
Sayın Hüsamettin Başer söz istemişlerdir.
(Buyurun Sayın Enver Akova.
Efendim bu arada 1 numaralı kupada açık
oyunu kullanmamış sayın üye var anı ?
ENVER AKOVA (iSivas) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Gecenin ilerlemiş saatlerinde siz kıymetli
arkadaşlarımın vaktini fazla almak istemiyo
rum. Cumhuriyetimiz yakın bir tarihte 50 nci
yılını yaşayacaktır. Bu münasebetle, 50 nci yılın
bizlere tuttuğu ışık ve sizlerin kıymetli yardımlarıyle tahakkuk eden bir kanun teklifi ile;
50 nci yılın armağanı olarak, Cumhuriyet Üni
versitesinin; Türkiye'mizin Cumhuriyetinin te
mellerinin atıldığı bir vilâyette açılması müza
keresine şu anda başlamış bulunuyoruz.
©en ve biz, İstanbul Üniversitesinin Ata
türk Üniversitesinin, Eıge Üniversitesinin Kara
deniz Üniversitesinin yanında, onların bir kar
deşini daJha ihya edeceğiz ve bu; Cumhuriyetin
armağanı olarak kendi ismi ile müsemma ola
cak; Cumhuriyet Üniversitesi olarak anılacak
tır.
Binaenaleyh, bu teklif Sivaslıların değil, si
zin eseriniz olmuştur; sizlere candan saygılar
sunar, hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan
niyaz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın
Hüsamettin
Başer.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
Üniversite deyince Ankara, İstanbul ve
İzmir aikla gelirdi. Birçok değerli arkadaşları
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mız bu zihniyeti yıkarak, üniversiteleri bu bü
yük şehirlerin dışında Anadöluya taşırmışlar
dır.
(Biz bu üniversitelerin; bütün fakültelerini
kuruldukları merkezde kendi bünyelerinde de
ğil, birer fakültelerini komşu vilâyetlerde aça
rak, ışıklarını oralara kadar götürmelerini te
menni ediyoruz. Hattâ, bugün Ankara 3 üniver
siteyi çekemez halde, İstanbul 3 üniversiteyi
çekemez halde, İzmir 3 üniversiteyi çekemez hal
de, buraları da birer üniversiteyle bırakıp, di
ğerlerini de diğer Anadolu illerine götürmek
lâzımdır: Hizmet hiç olmazsa âdil bir şekilde
gider.
Saygılar sunarım.
[BAŞKAN — Buyurn Sayın Durakoğlu.
A I M E T DÜBAEEOĞLU (Sivas) — Sayın
IBa§kan, sayın milletvekilleri;
Cumüıuriyet Üniversitesi kanun teklifi, Cum
huriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin
salbibolmasınm çok tatoiî karşılanacağı bir Cum
huriyet Üniversitesinin kuruluşunu
tahakkuk
ettirmesi bakımından anlamlı ve bir lüzumu kar
şılayacak nitelikte bir 'kanun teklifidir. Ayrı
ca, Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana mu
ayyen bölgelere irihisar eden yüksek tedris kuruluşlarinm Türkiye çapında Cumhuriyet ilke
llerinin Türk milletinde yüksek tahsilde eşitliği
sağlayacak ölçüleri ve bu ölçüler içerisinde mu
ayyen bölgelerin devlet imkânlarından mahruımiyetini önlemesi bakımından da gene aynı şe
kilde yılların noksan bıraktığı bir hususun ik
malini taşıdığı ve getirdiği için ayrıca lüzum ve
önem taşımaktadır.
ıGerek kuruluş yeri itibariyle ve* gerekse ismi
itibariyle de ayrı bir özelliği vardır. Kuruluş
yeri itibariyle diyorum; çünkü, Büyük Atatürk'
ün Sivas Kongresinden bahsederken; «Cumhu
riyetin temelini burada attık» sözü, bugün Si
vas'ta mevcut 4 Eylül Âbidesinin altında şeref
yazısı olarak durmaktadır. Bu bakımdan, Cum
huriyetin temelinin atıldığı bir bölgede, bir şe
hirde Cumhuriyet Üniversitesinin kurulması Yü
ce Meclisin 50 nci yılda bu bölge halkına en
büyük atıfet olarak unutulmayacak değerde
dir. Bu bakımdan da bu kanun teklifi, 50 nci
yıl kutlamasının Hükümete tahmil ettiği bir
görevi yerme ğeltitecektir. Bu görevin biran
önce yerine getirilmiş olmasının da; yine, ka-
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nunım Hükümete verdiği görevler' çerçevesi
'içerisinde mütalâa edildiği zaman bâzı za
ruretleri de ortaya çıkardığı görülmektedir.
Çünkü, 50 n-ci yıl (kutlama Kanunu 29 E.kim
1973'de Sivas'ta bir fakültenin . açılacağını
âmirdir. Sayın Hükümetin bu teklifi 'biran
önce tasarı olarak getirmiş olmasını gönül
çoflî arzu ederdi.
Teklifin muhtevalısını tetkik ettiğiniz za
man göreceğiniz gilbi Hükümet, bâzı husus
ların kısa süreler içerisinde yerine getirilm'esi zarureti ile karşı karşıya kalmaktadır. Tek
lif halinde gelmiş olmasıı; belki, hu süreler
içerisinde yapılması gerekenleri yerine getir
me inek baikımmdan bâzı mahzurları berabe
rinde getirmiş olaeaktıır. Ama, gecikmeyi bir
an önce önleyeceği bakımından da, teklifi ya
pan arkadaşlarıma da huzurun uzda şükran1 arımı sunmayı görev bilirim.
Kurulaea'k üniversitenin Türkiye Cumhu
riyeti gi'b.i payidar olmasını ve milletimize
hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz eder, saygı
lar sunarım.
BAŞKAN — Bask'a söz isteyen s'ayın üye?..
Yok.
'Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
arz idiyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
İvedilik teklifini bir kere daha oylarımza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
.Efendim, i nci maddeye geçmeden önce,
başlıkla beraber yine; Bahattin Uzunoğlu ve
Sayın Hilmi Biçer «Samsun 19 Mayıs» diye de
ğiştirge önergesi...
BAHATTİN UZIPNOĞLU (Samsun) —
Okuyunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, okuyorum. Diyordu
nuz ki;
:«,S;iva:s Cumhuriyet ve Samsun i9 Mayıs
Üniversitesi kanun teklifi»
Şimdi, bu kanım teklifinin başlığının de
ğişmesi, altındaki maddelerinin değiştirilme
sini de gerekltiriyor ise; o mânada değil, bir.
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Baş/kan.
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, tamam
layayım.
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İkinci, bu ad ile üniversite 'kurulması, bun
dan önce bir kanunla kabul edilmiş. Şiimdi,
o kanunda herhangi değişiklik yapmıyoruz.
Onun için bu ad ile kanun te'klif ediliyor ve
üniversite kuruluyor.
BAHATTİN UZUNOĞLU
(Samsun) —
Sayın Başkan, arkadaşlarımız yeni kanım t etk
ili! etmişler. Bu kanun teklifimin 'bu şekilde
değiştirilmesini! istiyoruz, başka bir şey değiş
tirmiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Balhattin Uzunoğlu, bun
dan evvel Cumhuriyetin 5'0 nci yılının kutlan
masına dair Kanuni Yüce Mecliste k'abıil edi
lirken, Cumhuriyet Üniversitesi adı altında
Sivas'ta bir üniversite kurulması
kanunla
kalbul edilmiş. O 'kanunda bir değişiklik yap
madıkça, bu kanun (teklifinin 'başlığını1 de
ğiştirmek, kanun tekniği bakımından da uy
gun değil.
O bakımdan ben, bunu işlem yapılacak bir
öneııge...
BAHATTİN UZUNOĞ LU (Samsun) — S a 
yın Başkan, Sivas'ın üniversitesini halletmiş
olsaydı, zaten bu kanun teklifi
getirilmeyece/ktiki.
BAŞKAN — Efendim, Sivas'ta . bir üniver
site kurulur, Cumhuriyet Üniversitesi der. Üni
versite de, kuruluş kauunuyle kurulur: İşte,
o kuruluş kanunudur önümüzde'ki.
BAHATTİN UZUNOĞLU
(ıSamsun) —
SamısuiKİa kurulur, başka bir yerde de 'kuru
lur.
BAŞKAN —, Eifendim, Samsun'da üniversi
te kuruluş Kanunu gelirse ben tabiî onu da
muameleye tabi tutarım.
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ha
yır efendim, kanun tekniği balkımındaıı da
bir saıkınea yok; sadece başlığı değiştiriyor.
BAŞKAıN — Efendim, 1 nci maddeyi oku
yorum : «ıSivas'da kurulmuştur» diyor. Başlı
ğa sizin dediğinizi '/koymanın ne anlamı var?
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, madde ile ilgili önergemiz var.
BAŞKAN — Efendim, ma'dde ile iDgili öner
ge var m i l .
Efendim, başlığın bu şekilde değiştirilme
siyle ilgili önerge var. Komisyon bu önergeye
katılıyor mu?
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
'KEMAL YILIMA3 (Ankara) — Sayım Başkan,
buna katılmaya iımlkân yok; çünkü gelecek (ka
nımda bir üniversitenin açılması için kadro
larının da ka'bül edilmiş olması lâzımgelir.
Hesabı, tclkniği vardı'r; katılmamıza imikân
yoktur.
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın. B a ş t a ,
ayrı bir üniversite değil'ki.

ilgili olarak verdiğiniz önergede, Samsun'da
da üniversite kurulmasını işitiyorsunuz.
BAHATTİN UZUNOÖLU (Samsun) —
Samsun'da üniversite kurulsun demiyoruz.
.BAŞKJAN — Efendim, ne istiyorsunuz o hal
de?
BAHATTİN UZUNOÖLU (Samsun) —
Önergemizi okuyunuz da anlasın arkadaşlar
ne istediğimizi.

BAŞKAN — Ayrı bir üniversite değil, ay
rı bir üniversite olsa zaten ben oylayama.m
efendim. Bu bir kanun teklifi meselesidir;
biraz evvel söylediğim gibi, icraya taallûk
eden temenni takririni oylamam zaten. Ama
isadeee başlığı değiştireceğim» dediniz; şimdi,
altında 1 nei madde ile ilgili, «Samsun'da da
üniversite kurulur» derseniz; o maddeyi oylayamam efendim.

BAlŞKAfN — Okudum efendim, dedim oku
dum ; ama 'bir dalha okuyayıım.
iSivas Cumhuriyet ve Samsun 19 Mayıs Üni
versitesi kanun teklifi» şeklinde başlığın de
ğiştirilmesi diyorsunuz. Ondan sonra da, 1 nei
maddede; «Sivas'da kurulması istenen Cum
huriyet Üniversitesi 'kanun teklifinin 1 nei
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif eyleriz.
Sinop
Samsun
Hilmi Biçer "
Bahattin Uzunoğlu

HÎLMil BlÇER (Sinop) - ^ Sayın Başkan,
müsaade ederseniz 'ben önergemi izan edece
ğim efendim.
BAŞKAN — Efendim, önergenizin iza<h edi
lecek bir şeyi yok. önergenin izahı sarih;
başlığa «ISamsun 19 Mayıs» koyun diyorsunuz.
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Saym Başkan,
Cumhuriyetin 50 nei yılı münasebetiyle çıka
rılan kamunda «Sivas'ta Cum/huriyet Üniver
sitesi kurulur hükmü vardıir. Bu yeni teklif
le, Samsun'da da kurulmasına engel bir hal
olmasa gerek.
BAŞKAN — Ben «Engel» demiyorum efen
dim. Samsun'da bir üniversite kuruluş ka
nunu teklifi getiriniz, usulüne uygun olarak
işlem yapayım.
HİLMİ BİÇER (Samsun) — Şimdi efendim,
birkaç vilâyette birden kurulması mümkün.
BAŞKAN — Efendim, «Mümlkün» diyorsu
nuz; ama siz müsaade edin de, 'ben de doğru
sunu yapayım; sadece bildiğim gibi değil, doğ
rusunu yapmaya çalışıyorum.
BAHATTİN UZUNOÖLU (.Samsun) — Sam
sun'da elemiyoruz.*
BAŞKAN — Efendim, Samsun'da üniver
site kurulknaSıı için bir kuruluş 'kanun tek
lif veya tasarısı gelirse, usulüne uygun ola
rak mercilerinden geçerse, onun hakkında da
işlem yapılır; ama sizin bu önergeniz, başlı
ğın değiştirilmesini istiyor. 1 nei madde ile

^Madde 1. — Sivas'ta «Cumhuriyet» Üniver
sitesi ve Samsun'da «19 Mayıs» Üniversitesi adı,
ile özerk ve tüzel kişiliğe haiz 'birer üniversi
te kurulmuştur.»
Siz burada, kanun teklif ediyorsunuz, bu
nu oylamam mümkün değil.
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Oylamaymız bakalım, oylamaymız..
BAŞKAN — Evet efendim, bu önergelere
muamele yapamayacağım. 1 nei maddeyi oku
tuyorum efendim.
Cumhuriyet thıii)yett,siifce&i kanum, teklifi

Madde 1.
Sivas'ta «Cumhuriyet Üniver
sitesi» adı ile özerk ve tüzel kişiliği haiz bir
üniversite kurulmuştur.
BAŞKAN — Efendim, «.. (Merkezi Sivas'
ta olmak üzere)... değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla.
Amasya
Yavuz Acar»
Şeklinde bir değişiklik önergesi var. Ko
misyon katılıyor mu efendim ? .
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
İKEMAL YILMAZ (Ankara) —
Katılıyoruz
Sayın Başkan.^
BASRA'N — Komisyon Sayın Acar'ın öner
gesine katılmaktadır.
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•Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul, edilmiş
tir.

21 . 6 . 1973
D.

1 Profesör
2
»
3
»
4
»
5
»
5 Doçent
6
»
7
»

Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesine ait
(1), (2) ve (3) sayılı kadro cetvelleri eklidir.
Bu cetveldeki kadrolar Senatoca fakültele
re tahsis edilir.

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var; yeni
kadro teklif ediliyor. Benim İçtüzükten hatır
ladığıma göre (fakat, maddesini şimdi arıyo
rum, onun için bir iki dakikanızı istirham ede
ceğim) «Milletvekilleri kadro ihdas teklifi ya
pamaz.» diyor. İçtüzükte madde var, onu bula
yım şimdi efendim.
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Sayın
Başkan, benim teklif imse izah edeyim efendim.
BAŞKAN — Ben bulayım da efendim ondan
sonra, ben kesinleştireyim.
Efendim, mevcut cetveldeki değişiklik olu
yor. O zaman benim dediğim maddeye girmi
yor. Ben bu önergeyi takdim edip Komisyon
dan soracağım. Mevcut cetveldeki değişiklik
oluyor.
Sayın Başkanlığa
2 nei maddenin üçüncü cümlesinde yazılı 3
sayılı cetvelin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
saygılarımızla arz ederiz.
Sivas
ıSivas
Tevfik Koraltan
Vahit Bozatlı
Sivas
Enver Akova

iSivas
Yusuf Ziya Önder

(3) Sayı)lı tCetfviel
Grörevin çeşidi
A)

Bu değişik şekliyle 1 nei maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.

(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1973 malî
yılında kullanılmaz.

O : 1
iSayı

Aylık

Öğretim üyeleri

8
7
12
16
16
16
2Ü
25

arı
B) Öğretim yardımcıları
B)
3
7 Uzman
5
3
»
2
6
»
2
7 Okutman
1
9
»
20
7 Asistan
30
8
»
9
30
»
30
10
»

2
1
1
1
1
1

000
750
500
250
100
100»

950
800
1 250
1 100

950
800
600
800
700
600
500

BAŞKAN — Evet -efendim.
Sayın Komisyon bakınız; İçtüzüğün, beniinı
hatırladığımı 127 nei maddesi: «Memuriyet ih
dasına veya bunların mer'i kanunlarla, muayyen
olan hudutları haricinde tevsiine dair mebus
lar tarafından tadillııame veya bütçeye munzam
maiclde teklif edilemez.» diyor.
Bu önerge sadece, mevcut cetvelinizde değişMilk mi efendim?
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başfcan,
bunlar 1973 yılımla kullanılmayacak kadrolar
dır. Maddî bir hata olmuş baskıda; 1 numa
ralı eetveldeiki kadrolarda dikkat buyurulursa, 3 numaralı cetvel daıha fazla gösıteriilm&ş;
bu cetvelden kullanılmayacak kadro adedi az
'olması lâzımg'elir ki; kullanılmayan miktarla,
kullanılan miktar arasında fark olsun.
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Bu maddî hatayı düzeltmek için verilmiş J
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
.bir önergedir; iştirak ediyoruz.
sayın üye?.. Yok.
BAŞKAN — Anlıyorum, yani yeni bir kad
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
ro ihdası değil, komisyondan gelen kadrolar- I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ila bir •değişiklik ve bir maddî hatayı düzeltme.
Madde 5. — Bu üniversite için alınan asis
Bıı sözünüzden katıldığınızı anlıyorum efendim.
tan kadrolarından bir kısmı öğretim üyesi ye
PLÂN KOMİSİ ONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
tiştirmek üzere durumu müsait üniversitelere
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet
Sayın
geçici olarak tahsis edileibilir. Bu kadrolara
Başkan, katılıyoruz.
atananlar doktora yaptıktan veya uzmanlık
BAŞKAN — Efendim, cetvelde değişiklik
yetkisini aldıktan sonra kadrolarıyle birlikte
yapan önergeye Komisyon katılmaktadır.
»bu üniversiteye nakledilirler. Bu kadroların bir
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
kısmı, ayrıca öğretim üyesi yetiştirmek üzere
KaJbul etmeyenler... Kabul Gidilmiştir.
yurt dışında doktora ve özellik arz eden dal
Burada bu cetvelde de bir yanlışlık tespit I larda ihtisas yapacaklara da tahsis edilebilir.
ettik Sayın Yılmaz; 7 nc,i derece, karşılık
Bu kadroların kullanılması ile ilgili esaslar,
1 250.. 1 250, 4 ncü derecenin karşılığı mıdır aca^
Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlana
Iba 7244 sayılı Kanunda?. O halde 7'yi 4 olarak
cak: bir yönetmelikle belirtilir. Bu şeikilde dok
itaısihih ediyoruz efendim.
tora veya ihtisas yapanlar Üniversitelerarası
Kurul müsaade etmedikçe yetiştirildikleri üni
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
versite
veya yurt dışında geçirdikleri sürenin
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet
Sayın
iki katı süre ile bu üniversitede çalışmadıkça
Başkan.
başka
bir üniverstitede görev alamazlar.
BAŞKAN — 4 olarak tashih ediyoruz; tu
tanağa geçirmiş olalım.
I
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
Efendim, bu kabul ettiğiniz değişik şek
sayın üye?.. Yolk.
liyle ve cetveliyle 2 ncü maddeyi oylarınıza arz
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul
«diyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu üniversitenin öğretim üye
Madde 3. — Bu üniversitenin kuruluşu
si bulunmayanı dersleri için geçici olarak veya
nu tamamlamış syaılması için en az iki fakül
ıherhamıg'i bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık
tesinin kuruluşunu tamamlaması şarttır.
I isteyen konularının öğretim ve uygulaması için
Bu üniversitenin fakültelerinde, biri pro
gfeçiei olarak doktora yapmış veya tıpta uzman
fesör olmak üzere en az 7 öğretim üyesi en az
lık yetkisini almış asistanlar ders verme ve im
•iki yıl için görevlendirilmiş bulunmadıkça o
tihan etme yönlerinden öğretim üyelerimin yet
fakültenin kuruluşu tamamlanmış sayılmaz ve
ki ve sorumluluklarını taşımak suretiyle ders
bu falkülte öğretim faaliyetine geçemez.
verme ve imtihan etime görevi ile mükellef tu
tulabilir.
En az 5 profesörü bulunmayan faıkültdlerkıBAŞKAN — Madde üzierinde söz isteyen
<de profesörlüğe yükseltilime işlemleri, Üniversi
sayın
üye?.. YoJk.
telerarası Kurulun görevlendireceği üniversite
ve fakültelere e ilgili üniversite ile müştereken
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
yürütülür.
.edenler... Kabul etmeyenler... Kabul •edilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
Madde 7. — Cumhuriyet Üniversitesine ve
sayın üye?.. Yok.
Ibağlı kurumlarca yapılacak her türlü bağış ve
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul
vasiyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır.
edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi edilmiştir.
Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve
Madde 4. — Bu üniversitede fakültelerin I vasiyeti yapanların koydukları, kanuna göre
muteber, kayıtlara ve şartlara uyulur. Gelir
kuruluş döneminde görevlendirilecek öğretim
veya Kurumlar Vergisine tabi mükellefler tara
üyeleri, Senatonun; Senato kurulmamış ise
Üniversitelerarası Kurulun seçimi ile tayin olu- . fından üniversitelere makbuz mukabilinde ya
nurlar.
] pılacak aynî ve nakdî bağışlar yıllık beyanna-
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mıe ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazan
cından indirilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
ısaym üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul
(ödenler... KaJbul emmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Madde 8. — Cumhuriyet
Üniveırsitesimde
fakülte ve bunlara bağlı kurumlara ilişkim hizımeıtılerin süratle ve yeterin seviyede görülebil
mesi amacı ile, inşaat ile hesap - muhaselbe iş
leri müdürlükleri önoelilkle kurulur.
BAŞKAN —'- Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yoik.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
ödemler... Kabul etim ey emler... Kabul .edilmiştir.
Madde 9. — Cumhuriyet
Üniversitesinde
igörev alacak öğretim üye ve yardımcılarına ve
rilen ımaaş, üniversite tazminatı ek görev ve
ödenekler ile her türlü istihkakları hakkımda
7244 sayılı Kanunum 3 neü maddesi uygulan
maz.
Cumhuriyet Ünivereitesimim inşaat, makime
Ve teçhizatı ile ilgili işlerinde 10:50ı sayılı Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 135 nci maddesii
ile, 2490 sayılı Kamum hükümleri uygulanmaz.
Bu işlerde uygulanacak esaslar Senatoca hazır
lanacak yönetmelikle belirtilir.
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
ödemler... Kaıbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Madde 10. — Cumhuriyet Üniversitesi öğ
retim üyeleri ile yardımcıları Üniversiteler Kanumun'a göre alacakları maaş ve tazminatlardan 1
ayrı olarak 871 sayılı Kanunun 5 nei mıaddesi
hükümlerinden yararlanırlar.
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen
sayım üye?.. Yok.
Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. KaJbul
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Madde 11. — Üniversite tarafımdan öğre
tim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edi
len veya bağış yoluyle hariçten gelem makime,
alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme her türlü
vergi, resim ve harçlardan muaftır.
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibui edilmiştir.
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Madde 12. — Bu kanun hükümlerimin kap
samadığı hususlarda Üniversiteler Kanununa;
Üniversiteler Kanunumda da hüküm bulunma
dığı hallerde genel hükümlere uyulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Malddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Geçici mıadde 1. — Cumhuriyet Üniversite
sinde Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alı
narak Tıp Fakültesi ile Sosyal Bilimler Fakül
tesi olmak üzere iki fakülte kurulmuştur.
Üniversitelerarası kurul bu üniversitenin fa
kültelerimin benzeri fakülteleri tespit eder. Üni
versitelerarası kurul benzer iki fakültenin ay
lıklı profesörlerden göstereceği ikişer namzet
arasından bir kurucu rektör seçer. Benzer fa
külteler de birer kurucu dekan seçerler, kurucu
rektör ve kurucu dekanlar Üniversiteler Kanu
nundaki esaslara göre üniversitelerince izinli
ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler Kanunu
nun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler.
Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri
bu üniversitenin fakültelerinin kuruluşunu ta
mamladığı ve organlarını
seçtiği anda sona
lerer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayım üye?.. Yok.
Madde ile ilgili bir değişiklik önengesi var,
takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
811 Sıra sayılı C. Üniversitesi kanun teklifimlin geçici 1 nei maddesinin 1 nci fıkrasında
«fen» deyimi hataen metne dâhil edilmemiş
sosyal bilimler sözü yerine «Fen ve Sosyal bi
limler» sözünün bu fıkraya ilâvesi ve bu şekil
de düzeltilmesi arz ve teklif olunur.
Sivas
Vıahit (Bozatlı
BAŞKAN — Komisyon?
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor.
Bu değişiklik teklifimi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,
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Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza, arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Geçici madde 2. — Bu üniversitede
her
fakültenin kuruluşu tamamlamıneaya kadar öğ
retim üye ve yardımcılarınım seçim ve tayin iş
lemleri Üniversitelerarası Kurulca tespit edi
len benzer fakülte ve bu fakültemin bağlı bu
lunduğu üniversite organları tarafından: Üniverisiteler Kanunundaki usule göre yürütülür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yolk.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
.edenler... Kabul 'eitJmeye.nler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 3'ü takdim ediyorum.
Geçici madde 3. — Bu üniversite, kuru
luşunu tamamlayıncaya kadar, Üniversite Yö
nettim Kurulu, her fakültemin öğretim üyeleri
nin kemdi aralarından seçecekleri kadrolu iki
ıprofesörünü, profesör yoksa yerine seçilen do
çentin katılmasıyla öğretim üyelerinin seçim ve
tayin işleri dışında geçici olarak Senatoya ait
Ibüitün işleri de yapar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yoik.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyeni er... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 4'ü talkdüm ediyorum.
Geçici madde 4. — Üniversite
Yönetim
Kuruilu, kuruluşunu tamamlayan
fakültelerin
her kurulunun, öğretim üyelerinim seçim ve ta
yin işleri dışındaki, işlerimi yapar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Geçici madde 5'i takdim ediyorum.
Geçici madde 5. — a) Bu kanunun yayl
ımını takip eden en geç üç ay içerisinde kurucu
rektör ve kurucu dekanların seçimi işlemleri
yapılır.
b) Bir fakültenin kuruluşunu tamamlama
sından en geç bir ay içerisinde fakülte organ
ları kurulur.
c) İki fakültenin kuruluşunu tamam/lamaısını takip eden bir aylık süre içinde üniversite
organlarının seçimleri yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul emmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Geçici madde 6'yi takdim ediyorum.
Geçici madde 6. — Bilgi, görgü ve ihtisas
larını artırmak maksadıyla yurt dışına gönde
rilmek istenen bu .üniversite öğretim yardımcı
ları için 4489 sayılı Kanunun, 1 nci maddesinin
(b) fıkrasında yazılı (en az iki yıl çalışmış
olmak) kaydı aranmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yoik.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul
edenler... Kabul ctimeyenler... Kabul edilmiştir.
13 ncü maddeyi takdim ediyorum.
Madde 13. — Bu kamun yayımı talihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yoik.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14 ncü maddeyi takdim ediyorum.
Madde 14. — Bu kanunu Bakamlar Ku
rulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
«ayın üye?.. Yolk.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN —• Efendim, kanunun ıtümü üzerin
de aleyhte Sayın Hilmi Biçer, lehte Sayın Vahit
Bozatlı «öz isteim'işl erdir, kendilerine söz verme don evvel bir kutuyu kaldırayım.
Bir numaralı kutuda oyunu kullanıni'ayian sa
yın üye?..
VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Sayın Başkam,
va'kiit müsait değil, ben vazgeçti'nı.
BAŞKAN —• Peki efendim. Sayın Hilmi Bi
çer, aileyhbe, Buyurun efendim.
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan,
çok değerli arkadaşlarım;
Birçok arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, üni
versitelerin kuruluşu hakkında muhteremi Hükü
met gerçekten insiiyatifi kaybetmiş 'bulunmakta
dır. Mçımıleikettimizde üniversite kurulmasına, karşı
çıkacak (bir tek vatandaşımıızı düşünmek mümkün
değindir. Ancak, Türkiye'nin lüzumlu böl gele
linde üniversite açılması ilmî bir çalışmaya dayandırılrnalı ve talkdlir Hükümetin olmalı idi.
Tercihle takdir sayın üyede re bırakılınca, ili
ne üniversite alamı ayan biz üyeler büyük bir it-
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'halın altında bırakılıyoruz. Bim'iz'e biir 'dozer alıınaık için aşındırmadık kapı bırakmıyoruz. Biz,
ölüm yatağında yatan bir vatandaşımızı anayola
kavuşturabilmek için büyük ıstırap içindeyiz; ama
illimize bir çivi çaktırmak iltnıkâmını bulamıyoruz.
Bu durum bütün fecaıatiyl'e gözler önündeyken birçok arkadaşımız çıkıyor ve 'insiya'tifii Hü
kümetin elinden alarak, tendi 'Eterine üniversite
kurulması hakkında muhtelif kanun teklifleri ha
zırlıyorlar ve gecenin bu 'geç saaifcinde yüksek hu
zurların ız>a getirerek alelacele bunu çıkartmak şe
refini kazanıyorlar.

Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan, 929 'S. Sa
yılı Diyarbakır Üniversitesi kuruluş kanunu tek
lifinin, önem ve nıüstaeeliyeıtin'e binaen 'gündeme
alınmasını ve 48 saat geçımedon sair işlere takdiimen öncelikle ve ivedilikle ögrüşülmesini arz ve
teklif leder&m.
Saygılarımla.
Plân Komisyonu Başkanı Y.
Sözeü
Ankara
'Kemal Yılmaz

•Şiıındi ben, bu değerli arkadaşlarııtnızla kendimü 'mukayese ediyorum. Seçmen 'karşısında «İş
te Sivas'ın ınÜllletvekili, İşte Adana'nın ınrillettvekilli; sen giıt;tin dört «ene yattın; anma öbür adamı
memleketline her şeyti aldığı gibi üniversıiteslinii de
aldı.» 'şeklinde, gerçekten ağır bir itihaimın 'altına
gireceğiz.

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) —
Sayın Balkan, kaç tane üniversite kurulması tek
lifi var?..
BAŞKAN — Son efendiım bu.
Efendim, gündeme alınması hususu teklif edil
mektedir. Oylarınıza arz ediyorum. 'Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmfıştlr.

Şimdi toı bu gece, gecenin bu geç saatinde
A'Ü 'devrensin son gününe tesadüf eden bu saatte,
bu ganimet sofrasından biir kaşık çorba alaimaimarim gerçekten büyük üzüntüsünü duyuyorum. Ve
'itimat 'ediniz, 4 senelik mliitetve'kllliğkn bu gece
bana 'haram oldu. Ben, ünliversitenlin kuruilnıasını canı gönülden istiyorum; ama bu takdiri be
nim arkadaşlarım yapmamalıydı: Bu takdırr'i be•n im Hükümetim yapmalıydı ve ben Hükümefâme
inanan bir kişi olüârak elbette M, onu başımın üs
tünde taşırdım; aııı'a bu üzüntümü ifade ötmeden
ben huzur duyaımazdıım.
Saygılar sunanım.

48 sat geçmeden görüşülmesi hususu teklif
edilmektedir. Kabul edenler... Kabul etmteyenler...
Kabul edl'kıı iştir.
Öncelik teklifi vardır, önceliği oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
İvediliği oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 'eden
ler... Kabul eitını ey enler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Kanunun tümü açık oylarınıza
sunulacaktır. Açık oy kupası şıralar arasında
dolaştırılacaktır. Baştan 1 ve 2 numaralı kupada
oy verme işlemi taıtnaanlaramıştır.
18. — Diyarbakır
cı ve 39 arkadaşının,
ruluş kanunu teklifi
misyonları raporları
(1)

Milletvekili Sabahattin Sav
Diyarbakır Üniversitesi ku
ve Millî Eğitim ve Plân ko
(2/897)
(S. Sayısı: 929)

BAŞKAN — Bir önerge vardır, 'takdim edi
yorum.
(1) 929 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.

sonuna

Rapor basılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır.
Raporun ökıramaıması hususunu oylarınıza, arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul Gitmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet yerindedir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyu
run Saiyın ıSavcı.
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çok 'değerli arkadaşlarım;
Halkükaıten bu geç saatlerde kısa da olsa, şu
Yüce Meclisin vereceği kararlara saygılı olarak
birkaç kelime tile duygularımı ifade etmek (iste
rini.
'Muhterem arkadaşlar, 1966 yılında bir nüve
halinde kurulan Tıp Fakültesinin 1969 yılında 'te
meli aitılan ımuitasavver ünlversiten'in bııgün de;
Cumhuriyetimizin 50 nci Yıldönümünde, kuruluş
kanununun çıkarılmasının Yüce Meclise nasübolmasını büyük bir şükranla huzurunuzda" ifade
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ediyor ve bugünü gösteren Yüce Taam'ya ea de
nin niyaz ve şükran duygulanımı huzurumuzda
ifade 'etmeyi de siklere bir vazife biliyorum.
Bugün hakikaten bir zaruret haline getaiş
olan Diyarbakır ÜniveraitesiMıı Kurıı&nş Kanumınun çıkarılması hem çalınmalara 'hız verecek, henı
de Hükümetlere tevdi edilen bölgesel ve yurt kal
kınmasında temel ve aslî bir görevlin yerine geti
rilmesini sağliayacaik'tır.

BAŞKAN —- Madde üzeıtiııde söz isteyen
sayıp üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etımıeyedler... Kaibul edljlmişblr.
Madde 3. — Diyarbakır Tıp Falkülteaine
aMalup, 5239 slayıh Kaınumia ve buna ek ka
nunlara bağlı cetvellerde yer alan .'kadrolar,
aynı ballıklarla bu kanunıa bağla inmiştir.

oğtu ve Sayın Hilmli Biçerin önerıgıeileriiıiie müşabliıh. olarak Sayın Musa Doğam tarafından
da önerge veııilmiştttr; tutanağa geçlniyoruan;
Fakat büraz önce belirttiğim sebepler dolay.isiyle lişllcım yapaimıyomım.
«Diyarbakır ve Ağrı Ünîverali:tlesi>>. alarak
tekiif etmektedirler.
MUSA DOĞAN (Kara) — Okunsun eden
dim.
BAŞKAN — Efendini, söylediini; başka bir
dışleım yapamıyorum. «Diyarbakır ve Ağrı»
Üniversitesi» olarak Sayım! Musa Do^şnı'm
teiklıifi efendim'.
1 nci mıaddeyfi oylarınıza arz ediyorıunı.. Ka
bul edenler... Kabul etmfeyenler... Kabul ediliniştir.
Madde 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesi dî'a
Fen Bilimleri Fakültesi bu ünthrer!#teyie bağ
lanmıştır.

Madde 6. — Bu üniveriste taraflımdan öğ
retim - eği'töım ve araştırıma maksadı ile ithal
edilen veya 'bağış yolu ile hariçten gelem
fm'aJkin'e, (ailet ve dilhazlaıia; cem ve mialzeımıe her türlü vergi, reisim ve harçlardan ınırofıtır.
BAŞKAN — Madde iizeıûnde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylıarıaııza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kâbull etmıeyeınllfer... Kabul edüimiştlir.
Madde 7. — Fen Fakültıesi adı alt unda, bu
kanuna dlişiik (1) ve (2) sayilı cetvellerde gös
terişim kadrolar eiklemımiştir.
(1)' sayıh cetvelde gösterilen kadrolardan,
bu kamuma ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen
[kadrolar 1972 malî yılımda kullIanılaıiMz.
BAŞKAN — Maddenin son satınnda olan
«... 1972»'yi «1973» olaraik tashih ediyoruz
efendim.

BAŞKAN — Madde üzeriinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Diyarbakır iline 've çevresine büyük bir 'eser
Maddeyi oylıarıaııza arz ediyorum. Kabul
kazandıracak elan Yüce Meelislnlize §üikıwlarım>
edenleB... Kabul etm)eyeınrjer... Kabul edîilmiştlir.
zı ifade eder, bu teklifim'izin büyük milletfaniteze
hayırlı olmasını dillerim.
uVtadde 4. — Bu ikli fakültece yapılan .sözieymıolerdten doğan hükümler ve borçlar ile
Saygılarımla.
bu fakültelere bütçe Ikanuınu iile Verilmiş olanı'
BAŞKAN — Başka söz isteyen, sayın; üye?..
haklar «Diyarbakır Üniversitesine» intikal
Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza, 'ar? 'ecler.
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
BAŞKAN — Madde üzoı'inde söz isteyen
Kabul edilmiştir.
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylamanıza arz ediyorum. Kabul
İvedıili/k teklifimi tekrar oylıaronrzia arz ediedenler... Kabuil etımteycırfer... Kabul edü'Imiştür.
yoru'm. Kabul 0010111161'... Kıaibull etmeyenler...
Kabul celi kinişti i-.
Madde 5. — Bu- iMversitelnl'n öğretim üyeılıeTS ve yardi'incrîlan Üniversiteler Kanununa
1 inci maddeyi takdimi ediyorum »efendim.
göre afecakfen maaş ve tazminiatlardan ayrı
Diyarbakır Ünivıersaıtesi ıkurullüş kanunu fcefklüıK
olarak halifen almaikt'a oldukları
mahrıımiiyct
Madde 1. — Diyarbakır'da
«Diyarbakır
tazminatından da yararlıaınırlar.
Üniversiteesi» adı ile tüzekişiğe sahip, ÜniBAŞKAN — .Madde üaeılinde söz isteyeni
verait'eller Kanununa tabi özerk bir üniversite
sayın
üye ?.. Yro!k.
Ikıırulmuştur.
Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul
BAŞKAN — Efendlim, bu ımaıdde ve başlık
edenler... Kabul etımieyeiüfter... Kabul edUlnıiUtlLr.
üzeıjiiride; biraz öınee, İrayım Bahattin Uzuh-
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ; / M U Ş :
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 1973
olacak 'Saym Bakkam.
BAŞKAN — 1973 dLarafc tashih edilmiştir.
Bu şekliyle üzieriınde «söz feteym sayın . üye?...
Yok.
. '.'"
Bu şekliyle ımaddeyi oylarımıza 'arz lediyorum. Kalbul edenler... Kabul etımeyemiler... Ka
bul edilmiştir.
Geçici Madde 1. — Bu kanun hükümde r M n
Ikapsaımadığı husuısllai'da ÜnÜver^itefer Kanuaıtuıda da hüküm, (builiunımıadığı halterde genel
büklümlerle uyulur,
-••'•;•
BAŞKAN — Madde üzerinde ,: söz isteyen
say m üye? •• Yok.
Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul
edcınıler... Ka'buil etmeyenler... Kalbul.ıcdi'ı-rüştir.
Geçici Madde 2. •— Bu üniversiteye 'bağılıalıanaıı fajkültelerde ve falkülteye bağlı kurum
larda görevli öğretim üye ve yardi'm'C^Iları
ınuemur ve hizm'etlfBendelıı 'aylıkları, Ikadro un
vanları değişmeyenlerin yenliden itayinferiiınfö
lüzum! olmayıp, aylıkları ve ücretleri aynı
kadro ve dereca. üzerindeın verüOnııeyıe devam
olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok:.
Maddeyi 'oylarımıza arzı ediyorum. Kabili
©demıler... Kalbul etmeyenler... Kalbul ledilmlişitir.
Geçici Madde 3. —• Diyarbakır Üniversitesi
Rektörlük kadrolarınla latama yapılıp, çalış
malara ibıaşl'anıncaya fctadar üniversite ,'geneıl
sekreterlik, muha'sdbe ve lilnşaat müdüriliükleT
itinin görevlileri Anikara Ünliversiite,sihee yürütülıür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz . ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul 'edilmiştir.
Bir geçici 4 ncü madde telkllidBi vardır, • ojkutuyorum.
Sayın Başkanlığa
••-...
Arz ettiğimiz gerekçe mucibince aşağıdaki
ınıaddeyi Ek Geçici 4 ncü madde olarak arz ve
teklif ederiz.
. . .
Yozgat
Diyarbakır
Dr. Celâl Sungur
Behzat Eğiıll
Trahzom
Ahmet Semer
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GiocJLoi Madde 4. — Bu kanunla kıırukn
Diyarbakır . Üniversitielsiinde eğitim; ve öğre-;
•timin aksamaması İdin, Ankara Üni ve nsi te
lsinden Diyarbakır, falkülteilîerine halen clk gö
revle ve diğer şekiMıe görevl!end'İTLi!en öğretf-tm
üyeieriınlin durumlları 1. Mart. 1974 tarihine
kadar muhafaza 'edilir.
Gerekçe :
Açılacak Diyaıibalkır Üniversitesine bağlı
olarak Tıp Fakültesinde 31. kürsü mevcuttur.
'Filikın bu fakültede çalışan 17 öğretim üyesi
'vardır*. Bir kısım İni {kürsülerin öğretim gör^vCüılerl ile eğitim ya pim ası sağlanımıakla be
raber, diğer bâzı küusulende . ders ve im'cdhan•lı'aiv 'Ankara' Üniveıistesıi Tıp Fakültesinden
gönevleiıdiıtlkm öğretim üyeleriyle yürütül
mektedir. Diyarbakır Üniversitesi
kuruldu
ğumda, Ankara Üniversitesi ile olan bağı or
tadan kalkacıatk ve Diyarbakır Tıp Fakülteol'idcikü''ders ve iinKlilhanlıar yapılamaz duru
mla gelecektir. Bu sebeple bu kanun yürür
lüğe girdikten sonra, eğitim ve öğretim kad
rolarına tayinılıer yapılarak üniversite ve fa
kültelerin bağımısız çal ışıma ya başımıaları iınıkânlları bazırlliaıuıneaya kindar Ankara Üniverşitesimdein vaaifelemdiıftjmi'j çıkınlar ve zarurî
'hailende yeniliden va'zli'f elemdi rîlıeıcekl e rin a rz
edilen geleler ımıad denin kapsamına abı imaları
gerekli gö rüimıeiktc dir.
BAŞKAN — Komisyon?..
•PLÂN
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katnlıyorüz 'Sayın Başkanımı.
BAŞKAN — Komisyon İkatiilıyor.
ööçici 4 ncü maıdde eklıemmıesli teklif edilım ektedir. Komisyon da kat ılımaktadır.
Bu teklifi oylarınıza .arz ediyorum. Kabul
edeınilier... Kalbul 'ötmeyenler... GeçlM 4 ncü
madde cLarak 'kabul edilmiştir.
Madda 8. — Bu , klanını' yayıaııi tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul
edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Madde 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok.
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın üye?... Yok.
4 Üniversite Kanunun geçişi dolayısıyle te
şekkür sadedinde ıSayın 'Bakan buyurunuz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Çok 'Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım;
Değerli arkadaşlarımın yaptıkları tekliflerle
Adana, Diyarbakır, Sivas ve Eskişehir İllerimiz
merkezlerinde 'birer üniversitenin kuruluş kara
rını Millet Meclisimiz şu anda almış bulunmak
tadır.
Hükümetin uzun tetkikler neticesinde hazır
lanmış bulunduğu kanun tasarılarının içerisinde
ki, henüz Meclise intikal etmemiştir; Adana, Di
yarbakır, Konya, Samsun, Elâzığ, Bursa bulun
makta idi. 50 nci yıldönümü münasebetiyle de
çıkarılması zarurî bulunan kanunda, Sivas Üni
versitesi kuruluş kanununun teklif olarak, hu
zurunuza geleceğinden Hükümetimizin bilgisi
vardı.
Şüphesiz bunların dışında büyük şehirleri
miz ve Eskişehirli arkadaşlarımız bir an önce
üniversiteye kavuşmak arzusu ile bir kanun tek
lifi vermiş bulunmaktadırlar.
Hükümetin çalışmaları arasında 'bulunan
Adana, Diyarbakır üniversiteleri ve Sivas Üni
versitesi için ve arkadaşlarımızın kabul buyur
duğu Eskişehir Üniversitesi için de Bakanlığım,
lâzım gelen vazifelerini en iyi bir şekilde yerine
getirmeye ve bu şehirlerde kurulacak yeni üni
versitelerimizin sağlam temeller üzerinde geliş
mesini temine gayret edecektir.
Hükümetin hazırladığı 6 üniversite kanunu
tasarısı derhal Yüce Meclise sevkedilecektir. Bun
dan, arkadaşlaıiınm emin bulunmasını bilhassa
istirham ediyorum. Esasen bu, plânın icap ettir
diği bir çalışmanın neticesinde meydana gelmiş
tir. Bu üniversite tasarıları da pek yakında Yü
ce Meclise takdim edilecektir.
Biraz önce konuşan değerli arkadaşım Hilmi
Biçer, «Hükümet inisiyatifini kaybetmiştir»
cümlesini kullandı. Hükümetin inisiyatifini kay
betmesi mümkün değildir. Hükümet buraya çı
kıp, «Benim kanun tasarım hazırlanmaktadır,
bir müddet sonra gelecektir;- bu üniversiteler
bugün müzakere edilmemelidir,
kanunlaşma-
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malıdır» 'diyemez. Çünkü, memleketimizde üni
versitelerin açılması yâlnız 'birkaç arkadaşımın
arzusundan, 'bir tekliften ibaret .değil; (ki Ana
yasaya göre 'hakları olmakla beraber,) mille
timizin, memleketimizin her .köşesinde en kü
çük okuldan, en yüksek seviyeli okula kadar
açılması prensibini benimsenmesinin bir netice
sidir.
'Cumhuriyet Hükümetlerinin, hiçbir zaman,
'böyle çok değerli ve ileri 'bir arzunun karşısına
çıkması da mümkün .değildir. Olsa olsa, maddî
ve ımalî imkânlar veya zaman (faktörü düşünce
si haleti ruhiyesi buna 'bir müddet olsun engel
olabilir; ama Ibugün için bunu cngellcme'miz
mümıküın değildir. Onun için, Hükümet inisiya
tifini kaybetmiş değil, bilâkis Ibu durumun (ga
yet memnun 'bir şekilde) neticesine intizar et
miştir.
'Bu yeni 'kurulmasına karar verilen üniversi
telerimiz hakkındaki teklifler Senatomuzdan
da geçmesi suretiyle kanunlaşması sonunda
memleketimize hayırlı hizmetler yapılacağına
emin olarak, en derin saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim. (A.P. sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Efendim, merkezi Diyarbakır'
da bir Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun
teklifinin üzerindeki müzakereler tamamlanmış
tır.
Teklif açık oylarınıza sunulacaktır. 1 Kupa,
sıralar arasında dolaştırılacaktır.
3 ncü ve 4 ncü kupada oyunu kullanmamış
sayın üye var mı efendim?...
19. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434
sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununa
geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S.
Sayısı: 739 ve 739'a 1 nci ek) (1)
BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, tak
dim ediyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler
bölümünde yer alan, 739'a 1 nci ek S. Sayılı 5434
(1) 739 ve 739'a 1 nci ek sıra say ıh basmaya-.
zılar tutanağın sçnuna eklidir,
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sayılı T .O. Emekli ıSandi'ğı Kanununa geçici [bir
madde eklenmesi hakkında faanun tekMinin
önem ve müstaceliyetine binaen, gündemdeki
sair işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim.
ISaygılarımla.
iPlân Komisyonu Başkanı Y.
İSÖ'ZCÜ
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. gun olarak her zaman dinleyici gelir, İçtüzü; ğün maddei muhsusunun yazdığı şekilde oturur.
)
.HİLMİ BİÇER (ıDevamla) — Konuşmaktan
: sarfınazar ediyorum efendim.
ISaygılar sunarım.
\
HASAN TÜRKAY .(İstanbul) — -Sayın Baş? kan, lehinde söz istiyorum.

BAŞKAN — Buyurun sayın Türkay.
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Çok değer; li arkadaşlar, teklif ve 'tasarının kapsamına gi
BAŞKAN — Öncelik teklifini
oylarınıza
ren bu arkadaşlarımız, arzuları hilâfına emekli
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ye ayrılmışlardır; kendi istekleriyle emekliye
ler... Kabul edilmiştir.
ayrılmamışlardi'r: Onum için bir haksızlığa ma
İvedilik 'teklifini oylarınıza iarz ediyorum.
ruz kalmışlardır.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
Bu haksızlığı gidermek elbette parlâmento
miştir.
nun »görevidir. Açık bir şekilde haksızlığı orta
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın
dan kaldıracak bu hayırlı ibir teşebbüsün, bu
lar.
hayırlı tasarının aleyhinde konuşmak cidden
Raporun okunmaması hususunu oylarınıza
•günah: yani, başka bir ıkelime bulamıyorum,
arz ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyensadece, «iGünâh» diyorum.
ler... Kabul edilmiştir.
Onun içindir ki, çok yerinde ve çok isabetli
Tümü üzerinde ısöz isteyen sayım üye i .
olan
bu hayi'rlı tasarıyı -(tahmin ediyorum)
HİLMİ BİÇER '(iSinop) — Sayın Başkan,
Adalet
Partisi 'Grubu ve diğer partilere mensup
söz istiyorum.
olan arkadaşlarımız ittifakla destekleyecekler
İBAŞKAN — Buyurun sayın Biçer.
dir.
ıHİLMİ BİÇER (İSinop) — Sayın Başkan,
Teşekkür ede rim.
çok değerli arkadaşlarım;
SEZAİ ORKÜNT (İstanbul) — Grub adına
Biraz önce arz ettiğim gibi, 4 senelik millet
süz istiyorum.
vekilliği vazifesini ifa ettiğim sırada beni en
BAŞKAN — Buyurun sayın Orkunt.
çok müteessir eden kanun tasarıları ve teklif
C.O.P. GKİUBU ADINA SEZAİ ORKUNT
lerinden 'bir tanesi d e bu.
(İstanbul) — iSaym Başkan, değerli arkadaşla
27 Mayıs İhtilâlinden sonra birçok haksız
rım
tasarruflar, sadece emekliye ayrılan subaylara
Biraz evvel arkadaşımızın .ifade ettiği bir
şâmil değildir. Haksız tasarrufların neler oldu
hususu tasrih etmek için huzurunuzu işgal ediyo
ğunu şurada saymaya zaman 'bile kâfi değil;
rum.
ama 'bir kitle var ki, 4 seneden heri geceyi gün
Anayasamızın geçici 4 neü maddesinin ikin
düze katarak, evlerimize kadar zorlayarak bizi
ci fıkrası bâzı hükümlerle, bâzı mağdurları ha
haksız İbir tasarrufun içine itiyorlar.
reketlerinde kısıtlamıştır. Bu maddeye göre,
Bu tasarı bundan ibir müddet 'önce büyük
Millî Birlik Komitesinin ve devrim hükümetle
baskılar altında, hüyük sıkıntılar içerisinde..
rinin Türk milleti adına kullanmış bulunduğu
ISABRİ KESKİN (Kastarnanu) — Ne âlemi
karar ve tasarruflarından ve bunların idarece
var hu konuşmanın.
veya yetkili kılman organı ve mercilerce uygu
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Evet, şimdi
lanmasından dolayı; karar alanlar, tasarrufta
sağ tarafta balkona baktığınız zaman bunu gör
bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezaî ve
mek mümkün...
ya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sü
BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer, sayın Bi
rülemez ive bu maksatla herhangi bir yargı mer
çer, siz Divan üyesisiniz; sizden özellikle rica
ciine başvurulamaz.
edeceğim, sağ taraftaki 'balkonda da, sol taraf
Bu şartlar dolayısıyledir ki, biraz evvel arka
taki balkonda d a hu Meclise giriş ıısuîîerine uydaşımızın yapmış lolduğ-u şikâyet haklı görünse
«Ankara
Kemal Yılmaz
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dahi, esasta hakli' değildir; gerçekten mağdur
olmuş bir kitle, Anayasanın 'bu geçici 4 ncü mad
de dolayısıyle 'hiç bir müracaat hakkımı haiz
olamamışlardır.
Silâhlı Kuvvetlerin bir kademesinde zorla
yapılan 'bir tasarruf, zorla yapılan bir tasfiye
nin sonunda; 'hak iddia edemeyen 'bu büyük
kütlenin, bu akşam kabul etmenizi canı gönül
den arzu ettiğim, 'bu son celsede 'bir atıfet ola
rak kabul ettiğim 'İm 'hareketle, zannediyorum
ıstırabına da mâni olmuş olacaksınız.
Hepinize teşekkür ederim.
İSMAİL HAKKİ ATACA (Kars) — Sayın
Başkan, «söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurun efen
dim.
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem'Başkanım, muhterem arkadaşlarıim;
iHepiniz 'biliyorsunuz ki, geçmiş yıllarda 27
Mayıs harekâtından sonra orduda bir tasfiye
yapılmıştır: 7 bin kadar subaya «Siz, İşbu di
lekçeyi imza ediniz; Ibu kılıkta lüzum görülürse,
sırası gelirse ayıracağız; mealinde birer dilek
çe gönderilecek bir emrivaki ile 7 bin subay or
dudan uzaklaştırılmış ve bu olay cebrî bir tasfi
yeye müncer olmuştur.
iBu subaylar arasında albayın dûnunda rüt
bede bulunan binbaşı ve yarbay gibi, genç
yaşta bir çok zevat da bu cebrî tasfiyeye mâruz
kalmışlardır. O tarihte filvaki maaşlarının '%70'i
nispetinde kendilerine bir ikramiye verilmiş
ise de, yıllarca orduda ve Devlet sektöründe
hizmet gören bu gibi zevat sivil hayata atılunca '% -50 den fazlasının etrafım/ 'bir çok kimse
ler sarmış ve 'bu arkadaşları 'bir çok macera
lara sürüklenmişler ve hattâ (maddeten de) al
dıkları ikramiyeden 'de mahrum kalarak büyük
mağduriyetlere mâruz kalmışlardır. Hattâ bâzı
ları ev almışsa da, kısmı azamisi sefil ve peri
şan bir vaziyettedir.
»Bununla beraber bu arkadaşlar, bir emriva
ki ile emsallerine nazaran mağdur edilmiş ol
maları dolayısıyle »bir haysiyet meselesi karşı
sında kalmalarından dolayı bugüne kadar hak
larını müdafaa etmişlerdir. Bugün de haklarım
müdafaa etmiş olmaları; hiçbir suretle ve her
hangi bir şekilde bir nevi menfaat peşinde
koşmak veyahutta tazarruda bulunmak şeklin
de değildir; daha ziyade bir hak istihsali mev
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zuunda bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu hak
larını bu §ekilde takip ötmelerini muhterem bir
tezahür olarak ıkabul 'ötmek lâzım gelirken,
bunu ayıp ve kusur şeklinde telâkki etme hu
susundaki yoruma ben asla iştirak etmem.
ıŞ-imdi, bu arkadaşlar pek mahdut sayıda
kimselerdir; binbaşı ve yarbaydan ibarettir.
Mâruz kaldıkları haksızlık, borçlanmaları sure
tiyle, bir bakıma giderilmiş olacaktır ve bu
Devlet, bunun fevkinde bir çok büyük fedakâr
lık yapmıştır.
Bunların mâruz kaldıkları haksızlığın telâ
fisi yolunda, Meclisin tezahür edecek reyi hiç
bir zaiman bir israf sayılamayacağı gibi, mali
yeye haksız '-olarak 'yüklenmiş olan bir tasarruf
olarak dahi telâkki edilmesine imkân yoktur.
Bu itibarla, gelen teklif yerindedir. Müspet
oy kullanılması görüşündeyim.
»Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A.P. sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — ©aşka mz isteyen sayın üye?...
Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
İvediliği tekrar oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Efendim, iki kupa üzerinde oylama işlemi
bitmiştir. İki kupayı daha kaldırınız.
5434 sayılı T. C. 'Emekli Sandığı Kanununa
geçici bir madde ökleoıımesi hakkımda kanun tek
lifi :
Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı ılCanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir :
ıGeçiei Madde — a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile
3 Kasım 1961 tarihi arasında 2 . 8 . 1960 tarih
li ve 42 sayılı Kanunun geçici maddelerine gö
re istekleri üzerine 'veya re'sen emekliye sevk
edilmiş bulunan subay ve askerî memurların
bağlanan aylıkları, emekliye ayrıldıkları tarih
ile 3 . 9 .. 1971 tarihi arasındaki sürenin her üç
yılı bir elerece yükseltilmek ve artan yıllar ka
deme ilerlemesine «sayılmak suretiyle düzeltilir.
b ) Bunlardan '5434 sayılı Kanun hükümle
rine göre görev almış olanlara emekli oldukla
rında bu kanun hükümleri uygulanır.
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c) (b) fıkrası dışında kalanların (30) yıl
dan noksan hizmet süreleri emekliye sevk edil
dikleri tarihlerdeki 'görev aylıkları üzerinden
ve o tarifhlerdekiıborçlaınma'esaslajına; göre, T.C.
Emekli (Sandığınca Iborçlandıirılır.
Bu borçlanma, ilgililer adıma 'borcun tahak
kuk ettirildiği tarihi takiheden ay hasından itiharen aylıklarından i% 10 kesilmek suretiyle
tahsil olunur.
(Borçlandırılacak olanların hu sürelerle hirlikte hizmet 'süresi toplanır. (30 )yılı geçemez.
d) ıBunlardan ölenlerin dul ve yetimleri
hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
•e) Bunlara, geçmiş süreler için görev ve
emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkları
ödenmek.
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kahul eden
le ı*... Etmeyenler... Kahul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun 8 Haziran'1972'ta
rihinden itibaren yürürlüğe (girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Kahul etmeyenler... Ka
hul edilmiştir.
üVîadde 3. — OBu kanun hükümlerini Bakan
lar .Kurulu yürütür.
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kahul
edenler... Kalbul etmeyenler... Kahul edilmiştir.
Kanun
teklifinin tümü üzerinde lehte,
aleyhte söz-isteyen sayın üye?..
İli YAS KILIÇ ((Samsun) — Lehinde söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Buyurun sayın Kılıç.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Çok
Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
(Sizi hiç sıkmadan bir kaç kelime söylemek
istiyorum.
!
ıSaym arkadaşlarım, bu kanun teklifinin 'gö
rüşülmesi sırasında, konuşması ile hadiseyi önü
nüze menfi şekilde sermek isteyen arkadaşıma
bir şeyi hat id at m ak istiyorum. (A.P sıraların
dan gürültüler)
'BAŞKAN — Efendim; ben size, kimseye
cevap vermeniz için söz vermedim : 'Tasarının
lehinde söz verdim.
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CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Şahsi kanaatini
ne karıştırıyorsun? (A.PV sıralarından gürül
tüler)
IBAŞKAN — Efendim, hen anında sözünü
kestim efendim.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Peki, peki, pe
ki tamam.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sen de is
tifade ediyorsun değil mi?
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Zatıaliniz . ele
istifade ediyor musunuz?
(A.P. sıralarından gürültüler.)
ıBAŞKAN — Ben sözünü kestim efendim,
siz de müdahale etmeyin. 'Bakın ben sözünü
kestim, derhal müdahale ettim.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar... tamam efendim. •(A.P. sıralarımdan gürül
tüler)
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — İki kelime
söyle de in.
ıBAŞKAN — Efendim, sözünü kestim efen
dim.
CİHAT BİLGBHAN ('Balıkesir) — Kanunun
çıkmasını istemiyor musun yani?
İLYAİS KILIÇ (Devamla) — Tamam efen
dim.
(BAŞKAN — E.. ıSaym Kılne, şimdi oldu mu
yani? Rica edeyim sizden. (A.P. sıralarından
anlaşılmayan müdahaleler)
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Hayır canını,
tamam.
BAŞKAN — Efendim, hen derhal müdahale
ettim. Sizden rica ediyorum, siz de sükûnet bu
lunuz. (A.P. sıralarından gürültüler)
İLYAS KILIÇ (Devamla) — .Şimdi arkadaş
larım, yıllardan beri.. (A.P. sıralarından gürül
tüler) Bir dakika, bir dakika arkadaşlarım...
BAŞKAN — Efendim, daha «arkadaş» der
demez kestim sözünü, konuşturmuyorum. Siz de
eğer sükûnet 'bulursanız, 'bitirmek imkânını bu
lacağım. Sizden onu rica ediyorum.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Bitti efendini.
Sevgili arkadaşlarım, yıllardan beri sürüp
gelen bir silkintinin telâfisi ve tatmin edilmesi
yolunda sarfediilen gayretlere ve Yüksek Mec
lisin hu husustaki yardımlarına teşekkür eder,
hu kanundan istifade edecek olan arkadaşlara
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Bu lehinde.
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OENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Ben kanunlaş
tıracağım, o çıkacak istismarını yapacak!
BAŞKAN — Kanun teklif inin tümünü, oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenleir.. Kabul
etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim,
Şimdi, açık oyların sonucunu arz ediyorum
'efendim Türk uçak Sanayii Anonim Ortaklığı
Kanun tasarısının açık oylamasına, 234 sayın
üye katılmış; 233 kabul, 1 ret oyu kulanılmış-
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tır. 'Bu suretle, tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir.
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına, 228
sayın üye katılmış; 227 kabul, 1 çeüdniser oy
kullanılmıştır. Bu suretle kanunlaşmıştır.
Açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı
efendim? İki kupada daha açık oy işlemi bitw mistir.

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı)
2. — A. P. ve G. G. P. Grup Başkanvehille
rinin, üyelerin dinlenmelerini temin etmek üzere
Genel Kurul çalışmalarına 22. 6 . 1973 tarihin
den itibaren 28 . 6 . 1973 Perşembe günü saat
15.00'e kadar ara verilmesine dair önergesi
BAŞKAN — Efendim, birkaç gün ara veril
mesi hakkında bir önerge var, önergeyi takdim
ediyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Geceli — Gündüzlü yapılan yoğun çalışma
lar sonucu üyelerin dinlenmelerini temin etmek
üzere Genel Kurul çalışmalarına 22 . 6 . 1973
tarihinden başlamak üzere 28 . 6 . 1973 Perşem
be günü saat 15.00'e kadar ara verilmesini arz
ve teklif ederiz.
A. P. Grup
C. G. P. Grup
Başkanvekili
Başkanvekili
Aydın
İstanbul
Naıhit Menteşe
Sezai Orkunt
• A. P. Grup
C. G. P. Grup
Başkanvekili
Başkanvekili
Balıkesir
Van
Cihat Bilgeıhan
Salih Yıldız
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul
iedilmiştir.
Açık oyların sonucunu arz edeceğim efen
dim, o zamana kadar Meclisimiz delvam edecek.
Son kupalarda açık oyunu kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?. Son kupalarda da oy
lama işlemi bitmiştir.
Sırasıyla açık oyların sonucunu arz ediyo
rum :

1973 yılı bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
l'i cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarlısının yapılan açık oylamasına 228 sa
yın üye katıl/muş, 226 kaibul, 2 çekimser oy kul
lanılmıştır.
Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır.
1973 yılı bütçe kanunu ile bu kanuna bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması haikkmdaki
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 231
sayın üye katıllmış, 229 kaibul, 2 çekimser oy
'kullanılmış ve bu suretle tasarı kanunlaşmış
tır.
Adana Üniversitesinin kuruluşu hakkında
ki kanun teklifi, Çukurova üniverlsitesi kuru
luş kanun tekliflerinin yapılan açık oylaması
na 167 sayın üye katılmış, 161 kaibul 6 ret oyu
çıkmıştır.
Gerekli nisabı .sağlayamadığından
gelecek
birleşimde açık oylama işlemi tökrar edilecek
tir.
Anadolu Üniversitesi kanun teklifinin yapı
lan açık oylamasına 174 sayın üye katılmış, 171
kabul, 3 ret oyu çıkmıştır.
Gerekli nisap- sağlanamadığından gelecek
birleşimde açık oylama işlemi tekrarlanacak
tır.
Sivas Cumhuriyeft Üniversitesi kanun t e k 
liflerinin yapılan açık oylamasına 133 sayın
üye katılmış, 130 kabul 3 ret oyu kullanılmış,
gerekli çoğunluk sağlanamadığından açık oy
lama ilşemi gelece'k Birleşim tekrarlanacaktır.
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Diyanbakır Üniversitesi Kuruluş ÎÇaRu*ıu
»teiklifinin yapılan açık oylamasöi-jd 136 ^sayın
üye katılmış; 133 kaibul, 3 rret ayu kalamlnıştır. Gerekli1 çoğunluk sağlanamaıdıgından »sik
oylama işleimi gelecek birleşimde tekrarlana
caktır.
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Sayan MilletvelaHeri, biraz önce almış bulunKİuğuinuz 'karar gereğince 28 İEaziran 1973
^ferş#ilbe ^iriö mM ISjOO'te toplan ma*k üzere
İB#&pmJ %ift#a1nytfru'm.

— 514 —

Kapanış saati : 01,35

M. Meclisi

B : im

21 . 6 . 1973

ö : İ

Siyasî Partiler Kanunu BBe Seçimlerle j % H kanuaılajon Ibâsı Mkütaıle^inin d^ği§tirilme&i Ve "bu
il^nıınla^abâizınüM^imlerıeMenme^ hakkında kanun teklifine rvedltea oyların ısonucu
(Kabul Edilmiştir.)'
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinse rler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Cevdet Akçalı
M- Selâhattm Kılıç
Ali Oavit Oral
Ahmet Topaloğlu
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Rıza Çeırçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Hamdi Hamamcıoğlu
Ali ihsan Ulubahşi
Kâzım Uysal
AĞRI
Kasım Küf revi
AMASYA
Yavuz Acar
Salih Aygün
ANKARA
Orhan Alp
Oğuz Aygün
Hüseyin Balan
Sinan Bosna
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Bren
t. Sıtkı Hatipoğlu
Mustafa Maden
Emin Paksüt
Ferhat Nuri Yıldırım
Şerafettin Yıldırım
Çengizhan Yorulmaz

ANTALYA
İhsan Ataöv
Ömer Eken
Rafet Eker
Hasan Ali Gülcan

BALIEHSÎR
ibrahim Aytaç
Cihat Bilgeîhan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal EıMem
Ahmet ihsan Kırımlı
Osman Tan
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
BOLU
Nihat Bayramoğlu
Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
M. Şükrü Kiykıoğlu
BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey

im.
14

edenler]
|

ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Nahit. Menteşe
tsımet Sezgin
Fikret Turhangil

450
•27'5
236
37
2

BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Ertuğrül Mat
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Kemal Bağeıoğlu
Zekiye Gelsem
Mesut HuHri önür
Refet S e ^ i n
ÇANKIRI
Arif Tosyalıo^lu
Nuri Çelik Yazıeıofğlu
ÇORUM
Yakap Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurnûüiasto Güler
Aralan Topçtibaşı
DENIZLI
Fuat Avcı
Mehmet Emin Durul
AK Uslu
DİYARBAKIR
Behzat EğÜi
Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
İlhamı Ertem
Veli Güîkan
EL&ZIĞ
Hayrettin Hanağası
Ali Rıza Septioğîu
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ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım,
ERZURUM
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Naci Gacıroğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet lamjet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacas/ehir
Orhan Oğuz
M. Şemsettin Sönmıez
GAZİANTEP
Erdem Ocak
Muhittin Sayın
Mehmet îratîi Söylemez
GÎRESUN
Hidayet îpek
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Nurettin özdemir
Ekrem Saatçi
HAKKÂRt
Ahmet Zeydan
HATAY
Halil Akgöl
Talât Köseoğlu
Hüsnü Özkan
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
Yusuf Uvsal

M. Meclisi
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İÇEL
Kadir Çetin
Cavit Okyayuz
İSTANBUL
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
Orhan Kabibay
A. Şeref Lâç
Sezai Orkımt
Osman özer
İJhami Sancar
Ak gün Sildvrili
İsmail Hakkı Telkine!
Naime İkbal Tokgöz
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Mustafa Akan
Muzaffer Fazlı Arınç
Burhanettiin Asutay
Münir Daldal
Ali Naili Erdem
Nihad Kürşad
Şinasi Osm a
Akın özdemir

O : 1

MARDİN
Orhan Deniz
Esat Kemal Aybar
Sabri Keskin
Soyfi Güneştan
Mustafa Topçular
Abdıılkadir Kermooğl u
Hasan Tosyalı
Abdulkadir Özmcn
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
MUĞLA
Hayrettin; NaMboğlu '
Muallâ Akarca
Vedat Âli Özkan
Ahmet Buldanllı
Enver Turgut
İzze't Oktay
Mehmet Türkmenoğlu
MUŞ
KIRKLARELİ
Kasım Emre
Mehmet Atagün
Nermin Neftçi
Feyzullah Çarıkçı
Hasan Korkut
NEVŞEHİR
KIRŞEHİR
Hüsamettin Başer
Cevat Eroğlu
NİĞDE
Mustafa Kemal Güneş
M. Naci Çerezci
I H. Avni Kavurmacıoğlu
KOCAELİ
M. Nuri Kodamanoğlu
Cevat Âdemoğlu
Haydar Özalp
Sabri Yahşi
KONYA
ORDU
Sezai Ergun
Cengiz Ekinci
İhsan Kabadayı
Hamdi Mağden
Baha Müderrisoğlu
Kemal Şensoy
Tahsin Yılmaz öztuna
RİZE
Vefa Tanır
Erol Akça!
KÜTAHYA
Salih Zeki Köseoğlu
Ahmet
Fuat Azmioğlu
KAHRAMAN M ARAŞ
SAKARYA
Mesut Erez
M. Nejat Çuhadar
Nuri
Bayar
İlhan Ersoy
Atillâ İmamoğlu
Yaşar Bir
Kemali Kaçar
Veysi Kadıoğlu
Güngör Hım
M. Zekeriya Kürçad
MALATYA
SAMSUN
Mehmet Özdal
Ahmet Karaaslan
Doğan Kitaplı
KARS
MANİSA
Nafiz Yavuz Kurt
İsmail Hakkı Alaca
Ertuğrul Akça
1 Hüseyin Özalp
Musa Doğan
Süleyman Çağlar
Bahattin Uzunoğlu
Kemal Kaya
Mustafa Orhan Daut
İsmet Yalçmer
Veyis Koçulu
C. Selçuk Gümüşpala
SİNOP
Osman Yeltekin
Hilmi Okçu
Hilmi Biçer
Kâımil Şahinoğlu
KASTAMONU
Mustafa Kaptan
Önol Sakar
Muzaffer Akdoğanlı

SİVAS
Ekrem Kangal
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Tevfik Koraltan
Yusuf Ziya önder
TEKİRDAĞ
Nedim KarahaUl
TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
Reşit Önder
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
Selâhattin Güven
Mehmet Ali Oksal
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
M'chmet Aksoy
Nocmettiin Cevhetrı
Mehmet Ali Gö'klü
Bahni Karakeçili
UŞAK
Orhan Dengiz
VAN
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
1. Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrı dağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
AMASYA
Kâzım Ulusıoy
ANKARA
Yusuf Ziya Yağcı

ANTALYA
("i m er Buyrukçu
AYDIN
M. Kemal Yılmaz

BURSA
Nail Atlı
Sadrettin Ganga
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ÇORUM
Ali Naki Ulusoy
ERZİNCAN
Hasan Çetinkaya

M. Meclisi
ERZURUM
Gıyasettin Karaca
GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
^IÇEL
Turhan özgüner
İSTANBUL
Mehmet Ali Aybar
Nuri Eroğan
M. Kâzım özelce
İZMİR
Şeref Bakşık

B : 131

M. Hulusi Çakır
Coşkun Karagözoğlu
Kemal önder
KARS
Turgut Artaç
Kemal Güven
KAYSERİ
Mehmet Yüceler
KOCAELİ
Vehbi En giz
MALATYA
Hakkı Gökçe

21 . 6 . 1973
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-MANİSA
! Veli Bakirli
MUŞ
i Nimet Ağaoğlu
NİĞDE
Mevlüt Ocakçıoğlu
SAKARYA
B. Turgut Boztepe
SAMSUN
Nihat Kale
İlyas Kılıç
SİİRT
Selâhattin Oran

Âdil Yaşa
SİVAS
Ahmet Durakoğlu
TOKAT
İsmail Hakkı Birler
TRABZON
Ahmet Semer
Ali Rıza Uzun er
ZONGULDAK
Ahmet Giiner
Cahit Karakaş

[Çekinserler]
YOZGAT
Celâl Ahmet Sungur

ORDU
Ferda Güley
[Oya

katılmayanlar]

ADANA
Fazıl Güleç
Ali Rıza Güllüoğlu (1.)
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Alpaslan Türkeş
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu

ANTALYA
Basan Akçalıoğlu
Süleyman Çil oğlu
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
(Başkan)
Abdullah Naci Budak
AYDIN
Mehmet Çelik
Kemal Ziya Öztürk
(Bşk. V.)

AFYON KARAHİSAR
Süleyman Mutlu
AĞRI
Abdülkerim Bayazıt

BALIKESİR
Salih Zeki Altuınbaş
Mehmet Niyazi Gürer
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu
BİLECİK
Meıhmet Engül Ot. Â.)
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar

AMASYA
Vehbi Meşhur
ANKARA
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Osman Bölükbaşı
İbrahim Cüceoğlu
A. Sakıp Hiçerimez
Şinasi özdenoğlu
Osman Soğukpınar
H. Turgut Toker (B.)
Suna Tural
Aydm Yalçın
Mustafa Kemal Yılmaz

BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
İbrahim öktem
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu

ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
Hazım Dağlı
ÇORUM
i Cahit Angın
| İhsan Tombuş
DENİZLİ
İlhan Açıkalm
Saıoj Arslaın
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Necmettin Gönenç
EDİRNE
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Samıet Güîdoğan

1. Hüseyin Incioğlu
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettm Erkmen
Abdullah tzmen (İ.)
İ. Kayhan Naipoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Alp
HATAY
Abdullah Çilli
M. Sait Reşa
İSPARTA
Hüsamettin Akmumcu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Celâl Kargılı
Hilmi Türkmen
Çetin Yılmaz

ERZURUM
Sabahattin Araş
Rasim Oinisli
Selçuk Erverdi
Cevat Önder
Fethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Seyfi öztürk
GAZİANTEP
Alj İhsan Göğüs

İSTANBUL
İbrahim Abak
İsmail Arar (B.)
Sadettin Bilgiç
İlhan (Egemen) DaFerruh Bozbeyli
rendelioğlu
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
Ibraihim Elmalı
Bahir Ersoy
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M. Meclisi
Orhan Eyüboğlu
Rıza Kuas
Haydar özdcmir
A Turgut Topalofdn
Necdet Uğur
Reşit Ülker
Lebii Yurdoğlıı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
İhsan G ursan (î.)
Talât Orhon
Orhan Demir Sorguç
Ali Naiki Ün er
KAHRAMAN MARAŞ
İbrahim üztürk
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Okyay
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Turhan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
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KONYA
|
İrfan Baran
I
Bahri Dağdaş
|
Necmettin Eıibakan
Mustafa Kulbilay Imer j
Necati Kalaycı oğlu
1. Eteni Kılıçoğılu
Sadi Koç aş
Orhan Okay
özer. ölçmen
Faruk Sükan
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ali Bnbek
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mustafa Kaftan
İsmail Hakkı Şengüler
MANİSA
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
MARDİN
Şevki Altındağ

NEVŞEHİR
!
Esat Kıratlıoğlu
ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşi
j
Ata Topal oğlu
Orhan Vural
RİZE
Hasan Basıri Albayrak
Sami Kunıbasar
SAKARYA
M. Vedat önsal
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Yaşar Akal
Talât Asal
Mustafa Boyar
Kâmran Evliyaoğlu
SİİRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Tevfik Fikret Övet

[Açık

Kocaeli
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak
Yekûn

»>o<«
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TUNCELİ
Hüseyin Yenıpmar
URFA
Necati Aksoy
Vehbi Melik.

(1)
VAN
Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT
Abdullah Baştür'k
ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit

üyelikler]
1
1
1
1
1
2
1

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Orhaın Öztrak
Mustafa Sabri Sözeri
TOKAT
Hüseyin Abbas
Yusuf Ulusoy
TRABZON
Mehmet Arslantürk
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Cevat Küçük

UŞAK
Âdil Turan '"
M. Fahri Uğrasızıoğlu

SP7AS
!• Kadri Eroğan
! Enver Akova
i M. Kemal Pal a oğlu
| Mustafa Timisi

MUĞLA
Adnan Akarca'
Ali Döğerli

Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Hatay

O : 1

1
2
1
1
1
14
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Türfe TJoalk Sanayii Anonim Ortaklığı kanunu tasarısına verilien oyların sonucu
(Kabul Edilmiştir.)
Üye sayısı : 450
: 234
: 233
:
t
:
(K

Oy vere aler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinscrler

Oya katılmıyanlar : 202
Açık üyeli Mer :

[Kabul
Mustafa Kemal Yılmaz
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Hasan A'kçaboğlu
İhsan Ataöv
Ömer Buyrukçu
Ömer Eken
Rafet Eker
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Nahit Menteşe
AFYON KARAHİSAR İsmet Sezgin
Mehmet Rıza Çerçel
Fikret Turhangil
Hasan Dinçer
BALIKESİR
Şevki Güler
Salih Zeki Altmıbaş
Ali ihsan Ulubahşi
İbrahim Aytaç
Kâzım Uysal
Oiihat Bilgelhan
AÖRI
M. Şükrü Çavdaroğlu
Abdülkerim Bay azı t
Kemal Er'dem
AMASYA
Ahmet İhsan Kırımlı
Yavuz Acar
Osıman T a n
Salih Aygün
BİLECİK
Sadi
Binay
ANKARA
BÎNGÖL
Orhan Alp
Mehmet Bilgin
Oğuz Aygün
BÎTLÎS
Hüseyin Balan
\bidin
İnan
Gayda^
Sinan Bosna
BOLU
Musa Kâzım Coşkun
Nihat Bayramoğlu
Orhan Eren
Halil İbrahim Cop
1. Sıtkı Hatipoğlu
Ahmet Çakmak
Mustafa Maden
M. Şükrü Kiykıoğlu
Şinasi özdenoğlu
BURDUR
H. Turgut Toker
A. Mukadder Çiloğlu
Ferhat Nuri Yıldırım
[ Mehmet özbey
Şerafettin Yıldırım
.
ADANA
Cevdet Akçalı
M. Salâhattin Kılıç
Ali Cavit ö r a l
Ahmet Topal oğlu
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz

14

edenler]
BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küıntay
Ertuğrul Mat
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesıut Huîki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM,
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
ihsan Tombuş
Arslan Topçubaşı
Ali Naki Ulusoy
DENİZLİ
i F u a t Avcı
Mehmet Emin Durul
1 Hüdai Oral

AU Uslu
1
DİYARBAKIR
| Behzat Eğilli
J Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
s Nafiz Y"ıldırım
|
EDİRNE
Ilhami Ertem

1 Veli Gülkan
319 —

ELAZIĞ
Hayrettin Hanağası
Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Naci Gaciroğlu
Fethullah Taşkesenlioğht
ESKİŞEHİR
Mehmet lsmuet Angı
Orhan Oğuz
Seyfi öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Ali ihsan Gögüş
Erdem Ocak
Muhittin Sayın
Mehmet Lûtfi Söylemez
GİRESUN
Hidayet ipek
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Nurettin özdeımir
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz

M. Meclisi
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| C. Selçuk Günıüşpakt
KASTAMONU
İSPARTA
Muzaffer Akdoğanlı
| Hilmi Okçu
Ali İhsan Balım
Orhan Deniz
Süleyman' Dcmirel
l Kâmil Şahinoğlu
Yusuf Uysal
Sabri Keskin
l önol Sakar
Mustafa Topçular
j
MARDİN
İÇEL
Hasan Tosyalı
j Esat Kemal Aybar
Mazhar Arıkan
KAYSERİ
Cavit Okyayuz
1 Seyfi Güneştan
M. Şevket Doğan
1 Abdulkadir Kermooğlu
İSTANBUL
Turhan Feyzioğlu
Tekin Erer
i Abdulkadir özmen
Hayrettin Nakiboğlu
Orhan Eyühoğlu
\
MUĞLA
Vedat Ali Özkan
Orhan Cemal Fcrsoy
3 Muallâ Akarca
Enver Turgut
Hasan Güngör
ij
Mustafa Fevzi Güngör Mehmet Türkmenoğlu *, Ahmet Buld anlı
\ izzet Oktay
A. Şeref Lâç
KIRKLARELİ
MUŞ <
Sezai Orkunt
Mehmet Atagün
Nimet
Ağaoğlu
Osman özer
Feyzullah Çarıkçı
Kasım Emre
Ilhami Sancar
Hasan Korkut
NEVŞEHİR
Akgün Silıivrili
KIRŞEHİR
Hüsamettin Baş er
İsmail Hakkı Tekin el
Oevat Eroğlu
H
NİĞDE
Naime İkbal Tokgöz
Mustafa
Kemal
Güneş
M.
Naci
Çerezci
Hasan Türkay
KOCAELİ
H.
Avni
Kavıırmacıoğlu
Mehmet Yardımcı
Oevat
Âdemoğlu
.
M. Nuri Kodamanoğlu
IZMIR
Sabri Yahşi
ORDU
Mustafa Akan
KONYA
Cengiz
Ekinci
Muzaffer Fazlı Arınç
Sezai Ergim
Hamdi Mağden
Burhanettin Asufeay
Baha
Müderrisoğlu
Kemal Şensoy
Münir Daldal
Tahsin Yılmaz öztuna
RİZE
Nihad Kürşad
İj
Erol
A\ç.al
Şinasi Osm a
KÜTAHYA
Kemal önder
Ahmeit Fuat Azmioğlu •i Salih Zeki Köseoğlu
Akın özdemir
Mesut Erez
|
SAKARYA
KAHRAMANMARAŞ
ilhan Ersoy
i Nuri Bayar
Atillâ İmamoğlu
Kemal Kaçar
-] Yaşar Bir
Veysi Kadı oğlu
MALATYA
N Güngör Hım
M. Zekeriya Kürşad
Ahmet Karaaslan
I
SAMSUN
ismail
Hakkı
Şengüler
jj İilyas Kılıç
KARS
MANİSA
jj" Doğan Kitaplı
ismail Hakkı Alaca
Ertuğrul Akça
i Hüseyin Özalp
Musa Doğan
Süleyman Çağlar
| Bahattin Uzunoğlu
Kemal Kaya
Mustafa
Orhan
Daut
!
ismet Yalçmer
Veyis Koçulu
[Reddeden]
ÎÇEL
Kadir Çetin
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SİNOP
Hilmi Biçer
Mustafa Kaptan
SÎVAS
Enver Akova
Vahit Bozatlı
Ahmet Durakoğlu
Tevfik Koraltan
Yusuf Ziya Önder
TOKAT
İsmet Hri/Lmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
TRABZON
Ahmet ihsan Biirincioğlu
Selâhattin Güven
Mehmet Ali Oksal
URFA
Mehmet Aksoy
Necmettin Cevheri
Mehmet Ali Göklü
Balıııi Karakeçıilii
UŞAK
Orhan Dengiz
VAN
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlıı
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Celâl Ahmet Sungur
Neşet Tanndağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akm
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

m, Meclisi
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[Oya kahlmıy anlar]
ADANA
Fazıl Güleç
Ali Rıza Güllüoğlu ('•)
Melih Kemal Küçükte
pepınar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Alpaslan Türkcş
Şevket Yılma?
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu
AFYON KARAHISAR
Haımdi Hamaımcıoğlu
Süleyman Mutlu
AĞRI
Kasım Küf revi
AMASYA
Vehbi Meşhur
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Osman Bölükbaşı
İbrahim Cüceoğhı
A. Sakıp Hiç erim ez
Emin Pafksüt
Osman Soğukpınar
Sıma Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
ANTALYA
Süleyman Çiloğlu
Hasan Ali Gül e an
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
(Başkan)
Abdullah Naci Budak
AYDIN
Mehmet Çelik
Kemaıl Ziya Öztürk
(Bşk. V.)
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Mehmet Niyazi Gürer

ESKİŞEHİR
Mehmet Nurettin SanŞevket Asbuzoğlu
dıkçıoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir...
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
GAZİANTEP
Mehmet Ei-güt (1. Â.) Şinasi Çolakoğlu
BİNGÖL
t. Hüseyin Incioğlu
Mehmet Sıddık Aydar
Mehmet Kılıç, (
BİTLİS
GİRESUN
Kenan Mümtaz Akışık
Mustafa Kemal Çilesiz
BOLU
Nizamcttin Erkmen
Kemal Demir (B.)
Abdullah İz m en (t.)
BURDUR
1. Kayhan Naipoğlu
Nadir Yavuzkan
M. Emin Turgut alp
BURSA
GÜMÜŞANE
Nail Atlı
Necati Alp
Sadrettin Ganga
İbrahim öktem
HATAY
Mehmet Turgut
Hüsnü Özkan
Ahmet. T ürk el
M. Sait Reşa
ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu
İSPARTA
ÇANKIRI
Hüsamettin Akmumcu
Hazım Dağlı
İÇEL
Nuri Çelik Yazıcıoğhı Turhan özgüner
ÇORUM
Hilmi Türkmen
Cahit Angın
Çetin Yılmaz
DENIZLI
İSTANBUL
tlhan Açıkalm
İbrahim Abak
Sami Arslan
İsmail. Arar (B.)
Hasan Korkmazcan
İ M. Ali Aybar
Sadettin Bilgiç
DİYARBAKIR
Ferruh Bozbeyli
Hasan Değer
ilhan (Egemen) DaNecmettin Gönenç
rendelioğlu
EDİRNE
Eşref Derinçay
Cevat Sayın
Hüseyin Dolun
ELÂZIĞ
İbrahiım Elmalı
Samet Güldoğan
Nuri Eroğan
ERZİNCAN
Bahir Ersoy
Hasan Çetinkaya
Orhan Kabibay
Naci Yıldırım
Rıza Kuas
ERZURUM
Haydar özdemir
Rasim öinislî
M. Kâzım özeke
Selçuk Erverdi
A Turgut Topaloğlu
Gıyascttin Karaca
Necdet Uğur
Cevat önder
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Reşit Ülker
Lebi't Yurdoğlu
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
M. Hulusi Çakır
Ali Naili Erdemi
İhsan Gursan (İ.)
Coşkun Karagözoğlu
Talât Orhon
Orhan Demir Sorguç
Ali Nalki Ün er
KAHRAMANMARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Mehmet Özdal
ibrahim Öztürk
KARS
Lâtif Aküzüm
Turgut Artaç
Kemal Güven
Kemal Okyay
Osman Yel tekin
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
Vehbi Engiz
KONYA
irfan Baran
Bahri Dağda-ş
Necmettin Eribajkan
Mustafa Kubilay Imer
ihsan Kabadayı
Necati Kalaycıoğlu
1. Ethem Kılıçoğlu
Sadi Koçaş
Orhan Okay

M. Meclisi
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NİĞDE
özer ölçmen
Mevlüt Ocakcıoğlu
Faruk Sükan
Haydar Özalp (B.)
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ,
|
ORDU
£ Ata Bodur
KÜTAHYA
İMemduh Ekşi
Ali Enbek
J Ferda Güley
Mehmet Ersoy
MALATYA
İ Ata Topaloğlu
Hakkı Gökçe (Bşk. V.) ; Orhan Vural
Mustafa Kaftan
RİZE
MANİSA
Hasan Basri Alıbayrak
Veli Bakirli
• Sami Kumbasar
Muammer Erten
f
SAKARYA
Mustafa Ok
l B. Turgut Boztepe
Vehbi Sınmaz
M. Vedat önsal
MARDİN
j Hayrettin Uysal
Şevki Altmda#
SAMSUN
Abdurrahim Türk
; Yaşar Akall
i Talât Asal
MUĞLA
• Mustafa Boyar
Adnan Akarca
Ali Döğcrli
\ Kâmran Evliyaoğlu
\ Nihat Kale
MUŞ
Nermin Neftçi
i Nafiz Yavuz Kurt
SÎÎRT
NEVŞEHİR
Zeki Çeliker
Esat Kıratlıoğlu

21 . 6 . 1973
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I Mehmet Nebil Oktay
Selâhattin Oran
. Âdil Yaşa
1
SİNOP
\ Hilmi İşgüzar
I Tevfik Fikret Övet

t

1 Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Cevat Küçük
Ahmet Şener
Ali RızaUzuner (B.)
TUNCELİ
Kenan Araıl
Hüseyin Yenipmar
URFA
Necati Aks oy
Vcıhbi Melik
UŞAK
Âdil Turan
M. Fahri Uğrasızoğlu

StVAS

1 Hüseyin Çınar
I Kadri Eroğan
| Ekrem Kangal
1 M. Kemal Palaoğlu
r Mustafa Timisi

•
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
1 Nedim Karahalil
(D
[ Orhan Öztrak
VAN
f Mustafa Sabri Sözeri 1 Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT)
TOKAT
Abdullah
Baştürk
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Biriler
Reşit Önder
Yusuf Ulusoy
TRABZON
Mehmet Arslantürk

ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit
Ahmet Güner
| öahit Karakaş

[Açık ü% elikler]
Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Hatay

1
Kocaeli
Malatya
1
1
Mardin
1 ; Nevşehir
1
Zonguldak
2
1
Yekûn

l>B-«
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Üye sayısı
Oy verenler.
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Reddedenler
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Oya katılmayanlar
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:
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450
'2128
227
0
!l
208

Açık üyelikler :
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[Kabul edenler]
ADANA
Cevvlet Akçalı
Fazıl Güleç
M. Selâhattin Kılıç
Ali Cavit Oral
Ahmet Topaloğlu
Hüsajm ettin Uslu
Şevket Yılmaz
ADrYAMAN
M. Zekî Adıyaman
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Haindi Hamameıoğlu
Aid İhsanı Ulubahşi
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Yavuz Acar I
Salih Ay gün
ANKARA
Orhan Alp
Oğuz Aygün
Hüseyin Balan
Siman Bosna
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
I. Sıtkı Hatipoğlu
Mustafa Maden
Şinasi özdenoğlu
H. Turgut Toker
Ferhat Nuri Yıldırım

Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz
İhsan
Ömer
Ömer
Raîet

ANTALYA
Ataöv
Buyrukçu
Eken
Eker

ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Nahit Menteşe
ismet Sezgin
Fikret Turhangi]
BALIKESİR
Salih Zeıki Altumbaş
İbrahim Aytaç
öihat Bilgehan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal Erdem
Ahmet İhsan Kırımlı
Osman T a n
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
BOLU
Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çaikmak
M. Şükrü Kiykıoğlu

BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey
BURSA
Barlas Küntay
Ertuğrul Mat
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesuıt Hnlki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Arif Tosyalıoğhı
ÇORUM
Yakup Ç*Şla,yan.
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Emin Durul
Hüdai Oral
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Behzat Egüfli
Abdüllâtif Ensarioğln
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
îlhami Ertem
Veli Gülkan
ELÂZIĞ
Hayrettin Hanağası
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ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Naci Gacıroğlu
FertSıulİıah Taşksesenlioğl u
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir
Onhan Oğuz
Seyfi özttürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Erdem Oeak
Mehmet Lûtfi Söylemez
GİRESUN
Hidayet İpek
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY* ~
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirci
Yusuf Uysal

M. MeclM'
İÇEL
Mazhar Arıkau
Cavit Okyayuz
İSTANBUL
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
Sezai Orkunt
Osman özer
Akgün Silıivrili
İsmail Hakkı Tekine!.
Naime İkbal Tokgöz
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Mustafa Akan
Muzaffer Fazlı Arınç
Burhanetttin Asutay
Münir Dal dal
Nihad Kürşad
Şinasd Osm<a
Akın özdemir
KAHRAMAN MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
KARS
İsmail Hakkı Alaca
Musa Doğan
Kemal Kaya
'Veyis Koçulu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz •
Sabri Keskin
Mustafa Topçular
Har-n Tosyalı

B : 131

KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Hayrettin Nakiboğlu
Vedat Âli Özkan
Enver Turgut
Mehmet Türkmenoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Feyzullah Çarukçı
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
öevat Eroğlu
Mustafa. Kemal Güneş

21 . 6 . 1973
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Seyfi Güneştan
Abdulkadir Kermooğlu
Abdülkadir Özmen
MUĞLA
Ahmet Buldanlı
izzet Oktay
MUŞ
Nimet Agaoğlu
Kasım Emre

NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer
Esat Kıratlı oğlu
NİĞDE
M. Naci Çerezci
KOCAELİ
H. Avni Kavurmacıoğlu|
Cevat Ademoğlu
M. Nuri Kodamamtoğlu
Sabri Yahşi
Haydar Özalp (
KONYA
I
ORDU
Sezai Eırgun
I Fîamdi Mağden
İhsan Kabadayı
Kemal Şensoy
Baha Müderrisoğlu
RİZE
Tahsin YıLmaiz öztuna
Erol Aksal
KÜTAHYA
Salih Zeki Köseoğlu
Mesut Erez
SAKARYA
ilhan Ersoy
Nuri
Bayar
Kemal Kaçar
Yaşar Bir
MALATYA
Güngör Hun
Ahmet Karaaslan
SAMSUN
İsmail Hakkı Sengiller
ti yas Kılıç
Doğan Kitaplı
MANİSA
Hüseyin
Özalp
Ertuğrul Akça
Bahattin Uzunoğlu
Süleyman Çağlar
*smet Yalçmer
Mustafa Orhan Daut
SİİRT
C. Selçuk Gümüşpala
Selâhattin
Oran
Hilmi Okçu
SİNOP
Kâmil Şahinoğlu
Hilmi Biçer
önol Sakar
MARDİN
SİVAS
Esat Kemal Aybar
Bnrer Akova
[Çekinser]
İSTANBUL
Orhan Eyüboğlu
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Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Ahmet Durakoğlu
Tevfik Koraltan
Yusuf Ziya önder
TEKİRDAĞ
Nedim Karahalil
TOKAT
ismet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
Reşit önder
TRABZON
Mehmet Ali Oksal
TUNCELİ
Kemal Aral
URFA
Mehmet Aksoy
Necmettin Cevheri
Mehmet Ali Göklü
Bahri Karakeçili
UŞAK
Orhan Dengiız
VAN
Kinyas Kartal
Fur.t Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Celâl Ahımıet (Sungur
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

M. .Meclisi!
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[Oya

ADANA
Ali Rıza Güllüoğlu (t.)
M'elih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topaloğlu
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu

21 . 6 . 1973

Katılmayanları

| Mehmet Nurettin San1 dıkçıoğlu

I

O : 1

BİLECİK

| 'Mehmet Ergül (I. Â.)
|
BİTLİS
I Kenan Mümtaz Akışık
BOLU
Kemal Demir (B.)
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
AFYON KARAHİSAR
Nail Atlı
Süleyman Mutlu
Sadrettin Çanga
Kâzım Uysal
Cemal Külâhlı
AĞRI
İbrahim Öktem
Abdülkerim Bayazıt
Ahmet Türkel
AMASYA
ÇANAKKALE
Vehbi Meşhur
Mustafa Çalıkoğlu
Kâzım Ulusoy
ÇANKIRI
ANKARA
Nurettin Ok (Bşk. V.)
Kemal Ataman
Hazım Dağlı
Orhan Birgit
Nuri Çelik Yazıcıoğlu
Osman Bölüikbaşı
ÇORUM
tbrahim Cüceoğlu
Cahit Angın
A. Sakıp Hiçerimez
İhsan Tombuş
Emin Paksüt
Ali Naki Ulusoy
Osman Soğukpmar
DENÎZLÎ
Sıma Tural
İlhan Açıkalın
Yusuf Ziya Yağcı
Sami Arslan
.Aydın Yalçın
Hasan Korlcmazean
Cengizhan Yorulmaz
DİYARBAKIR
Hasan Değer
ANTALYA
Necmettin Gönenç
Hasan Akçalıoğlu
Süleyman Çiloğlu
EDİRNE
Hasan Ali Gülcaın
Cevat Sayın
ARTVİN
ELÂZIĞ
Sabit Osman Avcı
Samet Güldoğan
(Başkan)
Ali Rıza Septıoglu
Abdullah Naci Budak
ERZİNCAN
AYDIN
Hasan Çetinkaya
Mehmet Çelik
Naci Yıldırım
Kemal Ziya Öztürk
ERZURUM
(Bşk.V.)
Rasim Oinisli
M. Kemal Yılmaz
Selçuk Erverdî
BALIKESİR
Gıyasettin Karaca
Mehmet Niyazi Gürer
Cevat Önder

GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
Ali İhsan Göğüs
İ. Hüseyin İncioğlıı
Mehmet Kılıç ı
Muhittin Sayın
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
Abdullah İzmen (I.)
I. Kayhan Naipoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Nurettin Özdemir
HATAY
Talât Köseoğlu
Hüsnü Özkan
M. Sait Reşa
İSPARTA
Hüsamettin Akmumeu
İÇEL
Kadir Çetin
Celâl Kargılı
Turhan özgüner
Hilmi Türkmen
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
ibrahim Abak
İsmail Arar
Mehmet Ali Aybar
Sadettin Bilgiç
Fer ruh Bozbeyli
İlhan (Egemen) Darendelioğlu
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
İbrahim Elmalı
Nuri Eroğan
Bahir Ersoy
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç
Haydar Özdemir
M. Kâzım özeke
Ilhami Saiıcar

525 —

A. Turgut Topaloğlu
Necdet Uğur
Reşit Ülker
Lebit Yurdoğlu
IZMlR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
M. Hulusi Çakır
Ali Naili Erdeım
İhsan Gürsan (1.)
Coşkun Karagözoğlu
Talât Orhon
Kemal önder
Orhan Demir Sorguç
Ali Naıki Ün er
KAHRAMAN MARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Mehmet Özfdal
İbrahim Öztürk
KARS
Lâtif Aküzüm
Turgut Artaç
Kemal Güven
Kemal Okyay
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
Vehbi Engiz
KONYA
irfan Baran
Bahri Dağdaş
Necmettin Eribafoan
Mustafa Ku'hilay Imer
Necati Kalaycıoğlu
I, Eteni Kılıçoğlu
Sadi Koçaş

M. Meeisiı
Orhan Okay
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Ustündağ
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Ali Erkek
Mehmet Ersoy
MALATYA
Hakkı Gökçe (Bşk.V.)
Mustafa Kaftan
MANİSA
Veli Bakirli
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
MARDİN
Şevki Altındağ
MUĞLA
Adnan Akarca
Mu alla Akarca
Ali Döğerli
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|
SİİRT
MUŞ
| Zeki Çeliker
Nermin Neftçi
i Mehmet Nebil Oktay
NİĞDE
1 Âdil Yaşa
Mevlüt Ocakcıoğlu
|
SİNOP
ORDU
| Hilmi İşgüzar
Ata Topaloğlu
| Mustafa Kaptan
Cengiz Ekinci
I Tevfik Fikret Övet '
Memduh Ekşi
Ferda Güley
j
SİVAS
Ata Bodur
? Kadri Eroğam
Orhan Vural
1 Ekrem Kangal
RİZE
I M. Kemal Palaoğlu
Hasan Basri Albayrak ) Mustafa Timisi
\
Sami Kumbasar
I
TEKİRDAĞ
SAKARYA
Yılmaz
Alpaslan
B. Turgut Boztepe
Orhaın
Öztrak
M Vedat Onsa!
: M. Sabri Gözeri
Hayrettin Uysal
\
TOKAT
SAMSUN
)
Hüseyin
Abbas
Yaşar Ak al
İsmail
Hakkı
Birler
Talât Asal
Yusuf
Ukısoy
f
Mustafa Boyar

TUNCELİ
Hüseyin Yenipmar
URFA
Necati Aksoy
Vehbi Melik
UŞAK
Âdil Turan
M. Fahri Uğrasızoğlu

(t)
VAN
Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT
Abdullah Baştürk

ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülemt Ecevit
TRABZON
Ahmet GHiııer
Mehmet Arslantürk
! Ahmet İhsan BjrincioğİT. Ca/hit Karakaş

Kâmran Evliyaoğlu
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt
[Açık
Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Kocaeli

Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Cevat Küçük
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzunıer OB.)

üyelikler]

1
1
1
1
1
2
1

Hatay
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak
Yekûn
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228
Kabul edenler
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Reddedenler :
0
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2
Oya katılım yanlar
208
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[Kabul
ADANA

Cevdet Akçalı
Fazıil Güleç
M. Salâhattin Kılıç
Ali Cavilî Oral
Ahmet Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Zefci Adıyaman
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAKİSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Hamdi Hamamcı oğlu
Ali İhsan Ulubahşi
AftRl
Kasım Küfrevi
AMASYA
Yavuz Acar
Salih Aygün
ANKARA
Orhan Alp
Oğuz Aygün
Hüseyin Balan
Sinan Bosna
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
1. Sıtkı Hatipoğlu
Mustafa Maden
Şinasi özdenoğlu
Ferhat Nuri Yıldırım

edenler]

Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
ihsan Ataöv
ümer Buyrukçu
Ömer Eken
Rafet Eker
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Nahit Menteşe
İsmet Sezıgin
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Salih Zeki Altunıbaş
İbrahim Aytaç
Oihat Bilgehan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal Erdem
Ahmet İhsan Kırımlı
Osman T a n
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aycfar
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
BOLU
Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
M. Şükrü Kiykıoğlu
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BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet Özbey
BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Ertuğrul Mat
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesuft Hu İki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Emin Durul
Hüdai Oral
AH Uslu
DİYARBAKIR
Behaaıt Egilli
Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
Ilhami Ertem
Veli Gülkan

|

ELÂZIĞ
Hayrettin Han ağası
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Naci Gacıroğlu
Fethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir
Orhan Oğuz
Seyfi öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Erdem Ocak
Mehmet Lütfi Söylemez
GÎRESUN
Hidayet ipek
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Ali Yılmaz

M. Meclisi
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
Yusuf Uysal
İÇEL
Mazhar Arıkan
Cavit Okyayuz
İSTANBUL
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
Sezai Orkunt
Osman özer
\smail Hakiki Telkinel
Naime ikbal Tok göz
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Mustafa Akan
Muzaffer Fazlı Armç
Burhanettin Asutay
Münir Daldal
Nihad Kürşad
Şinasi Osma
Akın özdemir
KAHRAMAN M ARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
KARS
İsmail Hakkı Alaca
Musa Doğan
Kemal Kaya
Veyis Koçulu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orban Deniz
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Sa/bri Keskin
Mustafa 'Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Hayrettin Nakiboğlu
Vedat Âli Özkan
Enver Turgut
Mehmet Türkmenoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Feyzullah ÇanJkç]
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
öevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Sabri Yahşi
KONYA
Sezai Ergun
İhsan Kabadayı
Baha Müderrisoğlu
Tahsin Yılmaz öztuna
KÜTAHYA
Mesut Erez
İlhan Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA
Ahmet Karaaslan
İsmail Hakkı Şengüler
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğüu
önol Sakar
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MARDİN ,
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Abdulkadir Kermooğlu
! Abdulkadir özmen

SİVAS
Enver Akova
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Ahmet Durakoğlu
Tevfik Koraltaın
MUĞLA
Yusuf Ziya Öndeı
Ahmet Buldanlı
TEKİRDAĞ
İzzet Oktay
Nedim Karahalil
MUŞ
TOKAT
Nimet Ağaoğlu
İsmet Hilmi Balcı
Kasım Emre
Osman Hacıbaloğlu
NEVŞEHİR
Mehmet Kaz'ova
Hüsamettin Başer
Reşit Önder
Esat Kıratlıoğlu
TRABZON
NİĞDE
Mehmet Ali Oksal
M. Naci Çerezci
TUNCELİ
H. Avnıi Kavurmacıoğlu
Kenan Aral
M. Nuri Kodamanoğlu
URFA
Haydar özalıp
Mehmet Aksoy
ORDU
Necmettin Cevheri
Hamdi Mağden
Mehmet Ali Göldü
Kemal Şensoy
Bahni Karakeçili
RİZE
UŞAK
Eroll Akça^
Orhan Deıngiiız
Salih Zeki Köseoğlu
VAN
SAKARYA
Kinyas Kartal
Nuri Bayar
Fuat Türkoğhı
Yaşar Bir
Mehmet Salih Yıldız
Güngör Hun
YOZGAT
İsımalil Hakkı Akdoğan
SAMSUN
İsmet Kapısız
İlyas Kılıç
Turgut Nizam oğlu
Doğan Kitaplı
Celâl
Ahmet Sungur
Hüseyin özailp
Neşet Tanrıdağ
Bahattin Uzunoğlu
İsmet Yalçmer
ZONGULDAK
SİİRT
Fııat Ak
Selâhattin Oran
Ahmet Nihat Akın
SİNOP
Fevzi Fırat
Hilmi Biçer
\ S. Tekin Müftüoğlu

[Çekinserler]
İSTANBUL
Orhan Eyüboğlu
Akgün Sildvrili
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M. Meclisi
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[Oya katılmıyanlar]
ADANA
Ali Rıza Güllfüoğlu (I.)
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topal oğlu
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu
AFYON KARAHÎSAR
Süleyman Mutlu
Kâzım Uysal
AĞRI
Abdülkerim Bayazıt
AMASYA
Vehbi Meşhur
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Osman Bölükbaşı
İbrahim Cüceoğlu
A. Sakıp Hiçerimez
Emin Paıksüt
Osman Soğukpmar
H. Turgut Toker (B.)
Suna Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Süleyman Çiloğlu
Hasan Ali GüleanARTVlN
Sabit Osman Avcı
(Başkan)
Abdullah Naci Budak
AYDIN
Mehmet Çelik
Kemal Ziya Öztürk
(Bşk. V,)
M. Kemal Yılmaz

BALIKESİR
I Gıyasettin Karaca
Cevat önder
Mehmet Niyazi G-ürer
Mehmet Nurettin SanGAZİANTEP
dıkçıoğlu
Şinasi Çolakoğlu
BİLEOİK
Ali ihsan Göğüs
Mehmet Ergül (t. Â.)
| I. Hüseyin Incioğlu
BİTLİS
Mehmet Kılıç
Kenan Mümtaz Akışı k
Muhittin Sayın
BOLU
GİRESUN
Kemal Demir (03.)
Mustafa
Kemal Çilesiz
BURDUR
Nizamettin
Erkmen
Nadir Yavuzkan
Abdullah İzm en (1.)
BURSA
I. Kayhan Naipoğlıı
Nail Atlı
Sadrettin Çanga
GÜMÜŞANE
İbraıhim öktem
Necati Alp
Mehmet Turgut
Nurettin özdemir
ÇANAKKALE
HATAY
Mustafa Çalıkoğlu
Talât Köseoğlu
ÇANKIRI
Hüsnü Özkan
Nurettin Ok (Bşk.V.)
M. Sait Reşa
Hazım Dağlı
İSPARTA
Nuri Çelik Yazıcıoğlu Hüsamettin Akmumcu
ÇORUM
İÇEL
Cahit Angın
Kadir Çetin
Thsan Tombuş
l Celâl Kargılı
Ali Naki Ulusoy
Turhan Özgüner
DENİZLİ
Hilmi Türkmen
İlhan Açıkalın
Çetin Yılmaz
Sami Arslan
İSTANBUL
Hasan Korkmazcan
ibrahim
Abak
DİYARBAKIR
ismail
Arar
(B.)
Hasan Değer
Mehmet Ali Aybar
Necmettin Gönenç
Saıdettiîn Bilgiç
EDİRNE
Ferruh Bozbeyli
Cevat Sayın
ilhan (Egemen )DarenELÂZTĞ
delioğlu
Samet Güldoğan
Eşref Derinçay
Ali Rıza Septioğhı
Hüseyin Dolun
ERZİNCAN
İbrahim Elmalı
Hasan Çetinkaya
Nuri Eroğan
Naci Yıldırım,
Bahir Ersoy
ERZURUM
Orhan Kabibay
Rasim Cinisli
Rıza Kuas
Selçuk Erverdî
A. Şeref Lâç

f Haydar Özdemir
J M. Kâzım Özeke
Ilhami Sancar
A. Turgut Topıaloğlu
Necdet Uğur
Reşit Ülker
Lebit Yurdoğlu
j
IZMlR
Şevket Adalan
I Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
M. Hulusi Çakır
Vli Naili Erdem
îhsan Gürean (I.)
Coşkun Karagözoğlu
Talât Orhon
Kemal önder
Orhan Demir Sorguç
Ali Naki Ün er
KAHRAMAN M ARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Mehmet Özdal
ibrahim Öztürk
KARS
Lâtif Aküzüm
Turgut Artaç
t Kemal Güven
1
Kemal Okyay
|
İ
I
f
|
|
İ
İ
j
|
I
|
I
'
i

KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
Vehbi En giz
KONYA
irfan Baran
Bahri Dağdaş
Necmettin Enbakan
Mustafa Kubilay Imer

M. Meclisi
Necati, Kalaycıoğlu
I. Eteni Kılıçıoğlu
Sadi Koçaş
Orhan Okay
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Ali Etfbek
Mehmet Ersoy
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i Ali Döğerli
MUŞ
Nermin Neftçi
NİĞDE
Mevlüt Ocakcıoğlu

O : 1

S Nihat Kale
:
Nafiz Yavuz Kurt

SttBT

ORDU
Ata Bodur
Cengiz Ekinci
Memduh Ekşi
Ferda Güley
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RÎZE
Hasan Basıri Albayrak
Sami Kumbasar

MALATYA
Hakkı Gökçe (Bşk.V.)
Mustafa Kaftan
MANİSA
SAKARYA
Veli Bakirli
B. Turgut Boztepe
Muammer Erten
M. Vedat önsal
Mustafa Ok
Hayrettin
Uysal
Vehbi Sınmaz
MARDİN
SAMSUN
Yaşar Akal
Şevki Altındağ
MUĞLA
Talât Asal
Adnan Akarca
Mustafa Boyar
Muallâ Akarca
1 Kâmran Evliyaoğlu

[Açık
Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Hatay

21 . 6 . 1973

Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Tevfik Fikret övet
SİVAS
Kadri Eroğan
Ekrem Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Orhan Öztrak
Mustafa Sabri Sözeri
TOKAT
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Birler
Yusuf Ulusoy
TRABZON
Mehmet Arslantürk
üyelikler]

1
1
1
1
1
2
1

Kocaeli
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak
Yekûn

»>>•<«»—**
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Ahmet İhsan B/irincioğlu
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Cevat Küçük
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner (B.)
TUNCELİ
Hüseyin Yenipmar
URFA
Necati Aksoy
Vehbi Melik
UŞAK
Adil Turan
M. Fahri Uğrasrzıoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT
Abdullah Baştürk
ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit
Ahmet Güner
Cahit Karakaş

M. Meclisi

B : 131

21 . 6 . 1973

O : 1

1973 (yıll İBüitiçe (Kamunu lüle toru (kamıma 'bağüı cet^sller^e değüişlMJk yapılması hakkımda
tasarısına <verliG!em loylarnı ıscmıuıou

kamum

(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler : 2)3(1
Kabul edenler
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[Kabul edenler]
ADANA
Cevdet Akçalı
Fazıl Güleç
M. Selâhattin Kılıç
Ali Cavit Oral
Ahmet Topaüoğlu
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz

Şerafettin Yıldırım
\ Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Ataöv
Buyrukçu
Eken
Eker
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Nahit Menteşe
Isımet Sezgin
Fikret Turhangil
İhsan
Ömer
Ömer
Rafet

AFYON KARAMSAR
Mehmet Rıza Çerçel
BALIKESİR
Hasan Dinçer
Salih Zeki Altınbaş
Şevki G-üler
İbrahim Aytaç
Hamdi Hamamcıoğlu
öihat Bilgehan
Ali İhsan Ulubahşi
M. Şükrü Çavdaroğlu
AĞRI
Kemal Er>dem
Kasım Küfrevi
Ahmet İhsan Kırımlı
AMASYA
Osman T a n
Yavuz Aear
Mevlüt Yılmaz
Salih Ay gün
BİLECİK
ANKARA
Sadi Binay
Orhan Alp
BİNGÖL
Oğuz Ay gün
Mehmet Sıddık Aydar
Hüseyin Balan
Mehmet Bilgin
Sinan Bosna
BİTLİS
Musa Kâzım Coşkun
Abidin İnan Gaydalı
Orhan Eren
BOLU
1. Sıtkı Hatipoğlu
Nihat Bayramoğlu
Mustafa Maden
Halil İbrahim Cop
Şinasi özdenoğlu
Ahmet Çakmak
H. Turgut Toker (B.)
M. Şükrü Kiykıoğlu
Ferhat Nuri Yıldırım

BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey
BURSA
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Ertuğrul Mat
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Kemal Bağeıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesuıt Hulki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
DENİZLİ
F u a t Avcı
Mehmet Emin Durul
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Behzat E g i l i
AbdüMtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
İlhamı Ertemi
Veli Gülkan
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ELÂZIĞ
Hayrettim Hanağası
i Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Naci Gaciroğlu
Fetullah Taşkesenlioğlı
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Erdem Ocak
Mehmet Lütfi Söylemez
GİRESUN
Hidayet ipek
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Ali Yılmaz

M. Meclisi
İSPARTA
Ali İhsan Balını
Süleyman Demirel
Yusuf Uysal
İÇEL
Mazhar Arıkan
Cavit Okyayuz
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Safori Keskin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Hayrettin Nakiboğlu
Vedat Âli Özkan
Enver Turgut
İSTANBUL
KIRKLARELİ
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy I Mehmet Atagün
I Feyzüllah Çarıkçı
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör i Hasan Korkut
Sezai Orkunt
I
KIRŞEHİR
Osman özer
jj öevat Eroğlu
ismail Halklkı Telkinel | Mustafa Kemal Güneş,
Naime İkbal Tobgöz
I
Hasan Türkay
I
KOCAELİ
Mehmet Yardımcı
| Cevat Âdemoğlu
Sabri Yahşi
İZMİR
KONYA
Mustafa Akan
Sezai Ergun
Muzaffer Fazlı Annç
İhsan Kabadayı
Burhanettin A su tay
Baha Müderrisoğlu
Münir Daldal
Tahsin Yılmaz öztuna
Nihad Kürşad
KÜTAHYA
Şinasd Osma
Mesut Erez
Akın Özdemir
İlhan Ersoy
KAHRAMAN M ARAŞ Kemal Kaçar
Atillâ İmamoğlu
MALATYA
Veysi Kadıoğlu
Ahmet Karaaslan
M. Zefceriya Kürşad
İsmail Hakkı Şengüler
KARS
İsmail Hakkı Alaca
MANİSA
Musa Doğan
Ertuğrul Akça
Kemal Kaya
Süleyman Çağlar
Veyis Koçulu
Mustafa Orhan D a ut
Osman Yeltekin
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
KASTAMONU
Kâmil Şahinoğlu
Muzaffer Akdoğanlı
önol
Sakar
Orhan Demiz

İ
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MARDİN
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Abdulkadir Kermooğlu
Abdülkadir Öznren
MUĞLA
Ahmet Buldanlı
İzzfât Oktay
MUŞ
Nimet Ağaoğlu
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başeır
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
M. Naci Çerezci
'
H. Avni Kavunmacıoğluj
M. Nuri Kodamanoğlu
Haydar Özalp
ORDU
Cengiz Ekinci
Hamdi Mağden
Kemal Şensoy
RlZE
Erol Akça]
Salih Zeki Köseoğlu
SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
Güngör Hun
SAMSUN
llyas Kılıç
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
Bahattin Uzunoğîu
İsmet Yalçmer
SİİRT
Selâhattin Oran
SİNOP
Hilmi Biçer

[Çekinserler^
İSTANBUL
Orhan Eyüboğlu
Akgün Silıivrili
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SİVAS
i^nver Akova
Vahit GBozatlı
Hüseyin Çmar
Ahmet Durakoğlu
Tevfik Koraltam
Yusuf Ziya Önder
TEKİRDAĞ
Nedim Karahalil
TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlıı
Mehmet Kazova
Reşit Önder
TRABZON
Mehmet Ali Oksal
TUNCELİ
Kenan Araıl
URFA
Mehmet Aks oy
Necmeittlin Cevheri
Mehmet Ali Göldü
Bahri Karakeçili
UŞAK
Orhan Dengiz
VAN
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu
MeJhmet Salih Yıldız
YOZGAT
İsımail Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
C. Ahmet Sungur
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

M. Meclisi
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[Oya
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katılmayanlar]

Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
BİLECİK
M'efaet Ergül (î. Â.)
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık
BOLU
Kemal Demir (B.)
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
AFYON KARAHÎSAR
Nail Atlı
Süleyman Mutlu
Sadrettin Çanga
Kâzım Uysal
İbrahim öktem
AĞRI
Mehmet Turgut
Abdülkerim Bayazıt
ÇANAKKALE
AMASYA
Mustafa Çalıkoğiu
Vehbi Meşhur
ÇANKIRI
Kâzım Ulusoy
Nurettin Ok (BşkV.)
ANKARA
Hazım Dağlı
Kemal Ataman
Nuri Çelik Yazıcıoğlu
Orhan Birgit
ÇORUM
Osman Bölükbaşı'
Cahit Angın
İbrahim Cüceoğlu
ihsan Tombuş
A. Sakıp Hiçerimez
Ali Naki Ulusoy
Emin P aksu t
DENİZLİ
Osman Soğukpıntiur
Sami Arslam
Suna Tural
İlhan Açıkalın
Yusuf Ziya Yağcı
DİYARBAKIR
Aydın Yalçın
Hasan
Değer
Oengizhan Yorulmaz
Necmettin Gönenç
EDİRNE
ANTALYA
Cevat
Sayın
Hasan Akçalıoğlu
Süleyman Çiloğlu
ELÂZIĞ
Hasan Ali Gülean
Samet Güldoğan
ARTVİN
ERZİNCAN
Sabit Osman Avcı
JHasan Çetinkaya
(Başkan)
Naci Yıldırım.
-Abdullah Naci Budak
ERZURUM
AYDIN
Rasim Cinisli
Mehmet Çelik
Selçuk Erverdi
Kemal Ziya Öztürk
Gıyasettin Karaca
(Bşk. V.)
Cevat Önder
M. Kemal Yılmaz
GAZİANTEP
BALIKESİR
binası OolakoŞlu
Mehmet Niyazi Gürer
Ali İhsan Göğüiş
ADANA
Ali Rıza Güllüoğlu (1.)
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topaloğlu
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu
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1. Hüseyin Încioğlu
Muhittin Sayın
Mehmet Kılıç
GÎRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
Abdullah İzmen (1.)
1. Kayhan Naipoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Nurettin Özdemir
HATAY
Talât Köseoğlu
Hüsnü Özkan
M. Sait Reşa
İSPARTA
Hüsamettin Akmumcu
İÇEL
Kadir Çetin
Celâl Kargılı
Turhan özgüner
Hilmi Türkmen
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
İbrahim Abak
İsmail Arar (B.)
Mehmet Ali Aybar
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
İlhan (Egemen) Darendelioğlu
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
İbrahim Elmalı
Nuri Eroğan
Bahir Ersoy
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç
Haydar özdemir
M. Kâzım özeke
îlbami Sancar
A. Turgut Topaloğlu
Necdet Uğur .
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Reşit Üliker
Lebit Yurd-oğln

İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
M. Hulusi Çakır
Ali Naili Erdem
İhsan Gürsan (1.)
Coşkun Karagözoğlu
Talât Orhon
Kemal önder
Orhan Demir Sorguç
Ali Naki Üner
KAHRAMAN MARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Mehmet özdal
İbrahim Öztürk
KARS
Lâtif Aküzüm
Turgut Artaç
Kemal Güven
Kemal Okyay
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğla
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
Vehbi Engiz
KONYA
İrfan Baran
Bahri Dağda§
Necmettin Erbakan
Mustafa Kulbilay Imer
Necati Kalaycıoğlu
I. Eteni Kılıçoğlu

M. M&clisi
Sadi Koç aş
Orhan Okay
öızer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Ali Erfoek
Mehmet Ersoy
MALATYA
Hakkı Gökçe (Bşk. V.)
Mustafa Kaftan
MANİSA
Veli Bakirli
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
MARDİN
Şevki Altındağ
MUĞLA
Adnan Akarca
Muallâ Akarca
Ali Döğerli
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|
SİÎRT
|
Mü§
Zeki Çeliker
a Nermin Neftçi
NİĞDE
Mehımet Nebil Oktay
I Mevlüt Ocakçıoğlu
Âdi) Yaşa
ORDU
SİNOP
S Ata Bodur
Hilmi İşgüzar
• Memduh Ekşi
Mustafa Kaptan
| Ferda Güley
Tevfik Fikret övet
| Ata Topaloğlu
SİVAS
1 Orhan Vural
Kadri Eroğan
RİZE
Ekrem Kangal
| Hasan Basıri Albayrak M. Kemal Palaoğlu
1 Sami Kumbasar
Mustafa Timisi
1
SAKARYA
TEKİRDAĞ
1 B. Turgut Boztepe
Yılmaz Alpaslan
i M. Vedat önsal
Orhan öztrak
Mustafa Sabri Sözeri
| Hayrettin Uysal
(SAMSUN
TOKAT
1 Yaşar Akal
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Birler
1 Talât Asal
Yusuf Ulusoy
I Mustafa Boyar
TRABZON
1 Kâmran Evliyaoğlu
I Mehmet Arslantürk
Nihat Kale
|
Ahmet ihsan Birincioğlıı
1 Nafiz Yavuz Kurt

[Açık üyelikler]
Ağrı
Edirne
Aydm
Bursa
Diyarbakır
Elâzığ
Hatay

1
1
1
1
1
2
1

Kocaellii
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak

»»••<«
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Yekûn

1
2
1
1
1
14

Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Cevat Küçük
Ahmet Şen>er
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Hüseyin Yenipmar
URFA
Necati Aksoy
Vehbi Melik
UŞAK
Adid Turan
M. Fahri Uğrasızoğlıı
(*.)
VAN
Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT
Abdullah Baştürk
ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit
Ahmet Güner
Cahit Karakaş

M. Meclisi
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Adana 'Ümvemtesinkı (kuamlıi]ş:u (hakkında lbamwn 'feeMlfi, Çukurova Üniversitesi
ttlekUfiime fveırü!lıeın »oyların Isomıca*

kuruluş

kanunu

(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
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Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çeldnserler
Oya katılmayanlar

İ6'J

Açık üyelikler

[Kabul
ADANA
Cevdet Akçalı
M. Salâhattin Kılıç
Ali Cavit Oral
Ahmet Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
Şerviket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı

1I6CL
6
0

lû

edenler]
| Abdüllâtif Ensarioğlu l

AYDIN
Ntahit Menteşe
İsmet Sezgin
Fikret Turhanıgil
BALIKESİR
öihat Bilgeöıan
BİLECİK
Sadi Binay

i

i Sabahattin Savcı
İ Nafiz Yıldırım
EDİRNE
llhami Ertem
Veli Gülkan
ELÂZIĞ
Hayrettin Hanağası

BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
AFYON KARAHISAR
Abidin İnan Gayda.li
Möhmet Rıza Çerçel BOLU
Hasan Dinçer
Nihat Bayramoğlu
Şevki Güler
Ahmet Çakmak
Ali İhsan Uluibahşi
M. Şükrü Kıykıoğlu
Kâzım Uysal
BURDUR
AMASYA
Mehmet özbey
Yavuz Acar
BURSA
ANKARA
Cemal Külâhlı
Orhan Alp
Ertuğrul Mat
Oğuz Aygün
Kasım Önadım
Hüseyin Balan
Ahmet Türkel
Musa Kâzım Coşkun
ÇANAKKALE
Orhan Eren
Kemal Bağcıoğ^u
t. Sıtkı Hatiboğlu
Zekiye Gülsen
Mustafa Maden
Mesut Hulki Önür
H. Turgut Toker
ÇANKIRI
Ferhat Nuri Yıldırım
Nurettin Ok
Şerafettin Yıldırım
Arif Tosyalıoğlu
ANTALYA
DENİZLİ
Ömer Buyrukçu
Fuat Avcı
Ömer Eken
Mehmet Bmîn Durul
DİYARBAKIR
ARTVİN
Behzat Egilli
Mustafa Rona

ERZİNCAN
İ Hüsamettin Atabeyli
I Sadık Perinçek
ERZURUM
I Sabahattin Araş
| Turhan Bilgin
I Rıfkı Danışman
1 Naci Gacıroğlu
\ Fethullah Taşkesenlioğlu
i
ESKİŞEHİR
\ Mehmet ismet Angı
ş Orhan Oğuz
İ M. Şemsettin Sönmez
i
GAZİANTEP
I
| Mehmet Lûtfi Söylemez
I
GÎRESUN
I Hidayet İpek
i M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi
HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz
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İSPARTA

i Ali İhsan Balım

şj Süleyman Demirel
S
Yusuf Uysal
İÇEL
Cavit Okyayuz
İSTANBUL
Tekin Ercır '
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
Osman özer
Akgün Silivrili
Naime ikbal Tokgöz
Hasan Türkay
Reşit Ülker
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Burhanettıin Asutay
Nifiad Kürşad
Sin asi Osma
KAHRAMAN MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
KARS
ismail Hakkı Alaca
KASTAMONU
Muzaffer Akdoganlı
Orhan Deniz
Salbri Keskin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı

M. Meclisi
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Vedat Âli özkac
Enver Turgut
KIRŞEHİR
öevat Eroğhı
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Cevat Âdemoğlu
Sabri Yahşi
KONYA
Tahsin Yılmaz öztuna
KÜTAHYA
Mesut Erez
İlhan Ersoy
Kemaıl Kaoar
MALATYA
Ahmet Kara aslan
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
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Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğlu
önol Sakar
MARDİN
Esat Kemal Aybar
feeyfi Güneştan
Abdülkadir özm>eın

O : 1

ORDU
Cengiz Ekinci
Ham di Mağden
RİZE
Erol Akçal
Salih Zeki Köseoğlu
SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
Güngör Hım
MUĞLA
SAMSUN
Ahmet Bulda rıh
llyas Kılıç
İzzet Oktay
Doğan Kitaplı
MUŞ
İsmet Yalçmer
I Nimet Ağaoğlu
SÎVAS
| Kasıım Emre
Enver Akova
|
NEVŞEHİR
Vahit Bozatlr
I Hüsamettin Başeır
Hüseyin Çınar
|
NİĞDE
Ahmet Duraküğlu
1 M. Naci Çerezci
I H. Avni Kavurmacıoğlu|j Tevfik Koral tan
Yusuf Ziya Önder
I M. Nuri Koda'mıamoğ'kı

TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
TRABZON
Mehmet Ali Oksal
UŞAK
Orhan Dengiz
' VAN
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğhı
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

KARS
Musa Doğan
Kemal Kaya

SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu
SÎNOP
Hilmi Biçer

[Oya katilmıyanlar]
ADANA
Fazıl Güleç
Ali Rıza Güllüoğlu (1,)
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topal oğlu
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KAR1AH1SAR
Hamdı Hamamcı oğlu
Süleyman Mutlu
AĞRI
Abdülkerim Bayazıt
Kaısım Küfravi

AMASYA
Salih Ay gün
Vehbi Meşhur
Kâzım Ulnsoy
ANKARA
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Sinan Bosna
Osman Bölükbaşı (1.)
İbrahim Cüceoğlu
A. Sakıp Hiç erim ez
Şinasi Özdenoğlu
Emin Paksüt
1
Osman Soğukpınar
|
Suna Tural .
f
Yusuf Ziya Yağcı
\
Aydın Yalçın
J
Mustafa Kemal Yılmaz \

Cengizhan Yorulmaz
S İbrahim Aytaç
ANTALYA
f M. Şükrü Çavdaroğlu
| Kemal Erdem
Hasan Akçalın ğlu
p Mehmet Niyazi Giirer
İhsan Ataöv
l Ahmet İhsan Kırımlı
Süleyman Çiloğlu
Mehmet Nurettin SanRaf et Eker
dıkçıoğlu
Hasan Ali Gülcan
Osıman T a n
ARTVİN
Mevlüt Yılmaz
Sabit Osman Avcı
BİLECİK
(Başkan)
Mehmet Engül (I.Â.)
Abdullah Naci Budak
BİNGÖL
AYDIN
Mehmet Sıddık Aydar
Mehmet Çelik
Kemal Ziya Öztürk
BİTLİS
(Bşk. V.)
Kenan Mümtaz Akışık
M. Kemal Yılmaz
BOLU
BALIKESİR
Halil İbrahim Cop
Salih Zeiki Altunbaş
Kemal Demir (B.)
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BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Nail Atlı
Gadrettin Çanga
Barlas Küntay
İbrahim öktem
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
Nuri Çelik Yasıcıoğhı
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Kemal Demdrer
Abdurrahman Güler
thsan Tombuş
Arslan Topçubaşı
Ali Naki Ülusoy
DENİZLİ
İlhan Açıkalın
Sami Arslan
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Necmettin Gönenç
EDİRNE
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Samet Güldoğan
Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Hasan Çetinkaya
Naci Yıldırım
ERZURUM
Rasim Cînisli
Selçuk Erverdi
Gıyasettin Karaca
Cevat önder

I
I
j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir
Seyfi öztürk
GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğhı
Ali İhsan Göğüs
1. Hüseyin Incioğlu
Mehmet Kılıç
Erdem Ocak
Muhittin Sayın
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
Abdullah Izmen (İ.)
1. Kayhan Naipoğlu

GÜMÜŞANE
I Necati Alp
I Nurettıitn öz demir
I
HAKKÂRİ
I Ahmet Zeydan
HATAY
I Hüsnü Özkan
I M. Sait Reşa
I
İSPARTA
I Hüsamettin Akmıımcu
İÇEL
• Mazhar Arıkan
I Kadir Çetin
I Celâl Kargılı
I Turhan özgüner
I Hilmi Türkmen
I Çetin Yılmaz
.
İSTANBUL
I ibrahim Abak
I İsmail Arar (B.)
i Mehmet Ali Aybar
1 Sadettin Bilgiç ' "
I Ferruh Bozbeyli
S İlhan (Egemen) Dai rendelioglu
Eşref Derinçay
n ü sevin Dolun

İ
ş

jj İbrahim Elmalı
| Nuri Eroğan

0 : 1

Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç
Sezai Orkunt
Haydar özdemir
M. Kâzım özeke
Ilhami Sancar
ismail Hakkı Tekinel
A. Tmrgut Topaloglu
Necdet Uğur
Lebit Yurdoğlu

I

ı Hayrettin Nakiboğlu
| Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
Mehmet Atagün
Feyzullah Çanikçı
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
| Vehbi Engiz

I
İZMİR

KONYA

I İrfan Baran
Bahri Dağdaş
| Necmettin Erbaıkan
| Sezai Ergim
| Mustafa Kufoilay Imer
| ihsan Kabadayı
i Necati Kalaycıoğlu
S 1. Etem Kılıçoğlu
| Baha Müderrisoğlu
I Sadi Koçaş
i Orhan Okay
; özer ölçmen
I Faruk Sükan
; Vefa Tanır
I Mustafa Üstündağ
!

Şevket Adalan
Mustafa Akan
ŞüJkrü Akkan
Muzaffer Fazlı Armç
I Şeref Baksjk
I M. Hulusi Çakır
I Münir Daldal
R Ali Naili Erdem
İhsan Gürsan (I.)
öoşjkun Karagözoğlıı
j Talât Orhon
I Kemal önder
KÜTAHYA
I Akın özdemir
Ahmet Fuat Azmioğlu
i Orhan Demir Sorguç
Ali Erbek
î Ali Naiki Üner
I Mehmet Ersoy
KAHRAMAN MARAŞ
MALATYA
I M. Nejat Çuhadar
Hakkı Gökçe (Bşk.V.)
i Mehmet Özıdal
Mustafa Kaftan
| ibrahim öztürk
İsmail Hakkı Şengüler
KARS
I Lâtif Aküzüm
MANİSA
I'Turgut Artaç
Veli Bakirli
I Kemal Güven
Muammer Erten
| Veyis Koçulu
Mustafa Ok
I Kemal Okyay
Vehbi Sınmaz
1 Osman Yel tekin
MARDİN
|
KASTAMONU
Şevki Altındağ
S Mehmet Seydibeyoğlu I Abdulkadir Kermooğlu
KAYSERİ
S Tufan Doğan Avşargil
| Turhan Feyzioğlu

İ
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MUĞLA
Adnan Akarca
Muallâ Akarca
Ali Döğerli
MUŞ
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Mevlüt Oeakcıoğhı
Haydar Özalp (B.)
ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşi.
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RİZE
Hasan Basri Albayrak
Sami Kumbasar
SAKARYA
B. Turgut Boztepe
M. Vedat önsal

I
|
I
İ
|
I
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Hayrettin Uysal
SAMSUN
Yaşar Aka!
Talât Asal
Mustafa Boyar
Kâmran Evliyaoğlu
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
SIÎRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Selâhattin Oran
Âdil Yaşa
SÎNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Tevfik Fikret övet
SİVAS
Kadri Eroğan
Ekrem Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Mustafa Timisi
[Açık

Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirme
Elâzığ
Hatay
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I
TEKİRDAĞ
p Yılmaz Alpaslan
j| Nedim Karahalil
f Orhan Öztrak
I Mustafa Sabri Sözeri
l|
TOKAT
İ Hüseyin Abbas
\ ismail Hakkı Birler
j Reşit Önder
\ Yusuf Ulusoy
j
TRABZON
I Mehmet Ars'lantürk
I Ahmet ihsan Blirincioğlu
| Necati Çakıroğlu
İ Ekrem Dikmem
i Selâhattin Güven
[ Oevat Küçük
* Ahmet Şener
I Ali Rıza Uzraıer (B.)
I
TUNCELİ
I Kenan Aral
| Hüseyin Yenipjnar
|
URFA
I Mehmet Aksoy
üyelikler]
Kocaeli
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak
Yekûn
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1
1
1
14

Necati Aksoy *
Necmettin Gevheri
Mehmet Ali Göklü
Vehbi Melik
Bahri Karakeçili
UŞAK
Âdil Turan
M. Fahri Uğrasızoğlu

(t)
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Mefhmjet Saliih Yıldız

d ı.)
YOZGAT
Abdullah Bagtürk
ismet Kapısız
Celâl Ahmet Sungur
ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit
Ahmet Güner
Cahit Karakaş

M. Meclisi
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Anadolu Üniversitesi ikamıuamffleOâiffineverilen oylaon sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya' katılmayanlar
Açık üyelikler

450
1İ7IÜ
3
0
'203

[Kabul edenler]
ADANA
Cevdet Akçalı
M. Selâhattin Kılıç
Ali Cavit Ora!
Ahmet Topaloğlu
Hüsamettin Usilu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Aid İhsan Ululbahşi
Kâzım Uysal

AYDIN
Nahit Menteşe
ismet Sezgin
Fikret Turhangil
BALIKESİR
öihat Bilgehan
BlLECÜC
Sadi Binay
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
BOLU
Nihat Bayramoğlu
Ahmet Çakmak
M. Şükrü Kiykıoğlu
BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey
BURSA
Cemal Külâhlı
Ertugrul Mat
Kasım önadım
Ahmet Türkel

AMASYA
Yavuz Acar
ANKARA
Orhan Alp
Oğuz Aygün
Hüseyin Balan
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
1. Sıtkı Hatipoğlu
ÇANAKKALE
Mustafa Maden
Kemal Bagcıoğlu
H. Tunguıt Toker
Zekâye Gülsen
Ferhat Nuri Yıldırım
Mesut HulM önür
Sferafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz Refet Sezgin
ÇANKIRI
ANTALYA
Nurettin Ok
Ömer Buyrukçu
Arif TosyalıoğTu
Ömer Eken
DENİZLİ
Rafet Ek*»*
F u a t Avcı
ARTVİN
Mehmet Emin Durul
Mustafa Rona

DİYARBAKIR
Behzat EgiM
Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
İlhami Ertem
Yeli Gülkan
ELÂZIĞ
Hayrettin Hanağası
Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
I Sadık Perinçek
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rııfkı Danışman
Naci Gacıroğlu
Fethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karaeaşehir
Orhan Oğua
Seyfi Öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Mehmet Lûtfi Söyleme?
GİRESUN
| Hidayet ipek
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Ekrem Saatçi

HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
Yusuf Uysal
İÇEL
Cavit OkyayuB
İSTANBUL
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
A. Şeref Lâç
Osman özer
Abgün Silivrili
İsmail Halkkı Telkinel
Naime İkbal Tokgöz
Hasan Türkay
Reşit Ülker
Mehmet Yardımcı
İZMİR
BurhanettJin Asutay
Nihad Kürşad
Şinasi Osma
Akın özdemir
KAHRAMAN MARAŞ
Atillâ Imamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
KARS
tsmail Hakkı Alaca
Kemal Kaya

M. Meclisi
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Sabri Kes'kin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSEEİ
Vodat Âli Özkan
Enver Turgut
KIRKLARELİ
Mehmet Atasrün
KIRŞEHİR
Oevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
KONYA
Tahsin Yılmaz öztuna
KÜTAHYA
Mesut Erez
İlhan Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA >
Ahmet Karaaslan
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MANISA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Güjnüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil ŞahıkMjğlu
Onul Sakar
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Abdülka'dir özmen
MUĞLA
Ahmet Buldanlı
İzzet Oktay
MUŞ
Nimet Ağaoğln
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Hüsamettin Rnşer
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ORDU
Cengİ2 Ekinci
Hamdi Mağden
RİZE
Salih Zeki Köseoğlu

Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
TRABZON
j Mehmet Ali Oksal

SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
Güngör Hun

I

SAMSUN
tlyas Kılıç
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
ismet Yalçmer

i Orhan Dengdız

UŞAK

VAN
I Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu

SİVAS
Enver Akova
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
i
Ahmet Durakoğlu

j

E Tevfik K o r a l t a n

I

I Yusuf Ziya önder
NÎÖDE
TOKAT
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacını rlu İsmet Hilmi Balcı

URFA

> Necmettin Cevheri
I Bahri Karakeçili

YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Turgut Niza m oğlu
Neşet Tanndağ
ZONOULDAK

Ahmet Nihat Akın
| Fevzi Fırat
I S. Tekin Müftüoğîu

S

[Reddedenler]
KARS
Musa Doğan

SAMSUN
I
SAMSUN
I Bahattin Uzunoğlu

I
SİNOP
I Hilmi 1Biçer

[Oya kaUlmay anlar]
ADANA
Fazıl Güleç
Ali Rıza Güllüoğlu (1.)
Melih Kemal Küçüktepepıııar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topal oğlu
Alpaslan Pürkeş
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoglu
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHlSAR
Hamdi Hama-mcıoğlu
Süleyman Mutlu
AÖRI
Abdülkerim Bayazıt
Kası/mı Küfrevi

AMASYA
Salih Aygün
Vehbi Meşhur
Kâzım Ulus oy
ANKARA
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Sinan Bosna
Osman Bölükbaşı
İbrahim Cüceoğlu
A. Sakıp Hiçeıime*
Şinasi özdenoğlu
Emin Paiksüt
Osman Soğukpmar
Suna, Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Oengizhan Yorulmaz

ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
thsan Ataöv
Süleyman Çiloğlu
Flaman Ali Gülcan
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
(Başkan)
A. Naci Budak
AYDIN
Mehmet Çelik
Kemal Ziya öztürk
(Bşk. V.)
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Salih Zeki Altunbaş
İbrahim Aytaç

i
i
ı
I
j

M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal ErVleım
Mehmet Niyazi Güre*
Ahmet İnsan Kırımlı
M. Nurettin Sandıkçı oğlu
I Osıman Tan
I Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
I MJethm'et Engül (1. Â.)
BİNGÖL
I Mehmet Sıddık Aydar
BİTLİS
I Kenan Mümtaz Akışık
BOLU
I Halil İbrahim Cop
I OKeımıal Demitr (B.)

M. Meclisi
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I Feyzullah Çarıkçı
I
GAZİANTEP
l Rıza Kuas
I Hasan Korkut
I Şinasi Çolakoğlu
I Sezai Orkunt
KIRŞEHİR
E Ali İhsan Göğüs
I Haydar özdemir
I
Mustafa
Aksoy
I 1. Hüseyin Incioğlu
| M. Kâzım özeke
I Mehmet Kılıç
KOCAELİ
§ llhami Sancar
j Erdem Ocak
I A. Turgut Topaloğiu I Vehbi Engiz
i Muhittin Sayın
I Sabri Yahşi
jj Necdet Uğur
KONYA
j Lebit Yurdoğlu
GÎRESUN
I trfan Baran
j Mustafa Kemal Çilesiz
İZMİR
I Bahri Dağdaş
I Nizam ettin Er km en
f Şevket Adalan
ÇANAKKALE
t Necmettin Erbakan
Abdullah İzmen (1.)
f Mustafa Akan
Mustafa Çalık oğlu
E Sezai Ergun
I I.Kayhan Naipoğlu
I Şüikrü Akkan
ÇANKIRI
j Mustafa Kuıbilay İmer
I
GÜMÜŞANE
1 Muzaffer Fazlı Arınç
Hazım Dağlı
I İhsan Kabadayı
I Necati Alp
I Şeref Balkşık
Nuri Çelik Yazıcıoğhı
I Necati Kalaycıoğlu
I Nurettin özdemir
| M. Hulusi Çakır
I t. Etem Kılıeoğlu
ÇORUM
HAKKARİ
j Münir Daldal
I Haha Müderrisoğlu
Cahit Angın
I Ahmet Zeydan
| Ali Naili Erdem
I Sadi K >qaş
Yakup Çağlayan
I
HATAY
*' İhsan Gürsan (L)
I
Orhan Okay
Kemal Demirer
I Hüsnü Özkan
jj Coşkun Karagözoğlu 1 özer ölçmen
Abdurrahman Güler
I M. Sait Reşa
\ Talât Orhon
I Faruk Sükan
İhsan Tombuş
İSPARTA
I Kemal önder
I Vefa Tanır
Arslan Topçubaşı
I Hüsamettin Akmumcu \ Orhan Demir Sorguç
8 Mustafa Üstündağ
Ali Naki Ulusoy
I Ali NaM Üner
İÇEL
KÜTAHYA
DENİZLİ
I Mazhar Arıkan
KAHRAMAN MARAŞ I Ahmet Fuat Azmioğlu
İlhan Açıkalın
I Kadir Çetin
I M. Nejat Çuhadar
Ali Enbek
Sami Arslan
I Celâl Kargılı
I Mehmet özdal
I Mehmet Ersoy
Hasan Korkmazcan
I Turhan özgüner
İbrahim Öztürk
I
MALATYA
Hüdai Oral
Hilmi Türkmen
KARS
Hakkı Gökçe (Bşk. V.)
Ali Uslu
İ Çetin Yılmaz
Lâtif Aküzüm
Mustafa Kaftan
DİYARBAKIR
Turgut
Artaç
İsmail Hakkı Şengüle'
İSTANBUL
Hasan Değer
Kemal
Güven
I İbrahim Abak
MANİSA
Necmettin Gönenç
Veyis Koçulu
I İsmail Arar
I Veli Bakirli
Kemal Okyay
I Mehmet Ali Aybar
EDİRNE
I Muammer Erten
I Sadettin Bilgiç
Osman Yeltekin
Cevat Sayın
I Mustafa Ok
I Ferruh Bozbeyli
ELAZIĞ
KASTAMONU
1 Vehbi Sınmaz
I İlhan (Egemen) Daren- Mehmet Seydibeyoğlu
Samet Güldoğan
MARDİN
I deüoğlu
1
KAYSERİ
1
Şevki
Altındağ
ERZİNCAN
I Eşref Derinçay
Ş Tufan Doğan Avşargil
İ Abdulkadir Kermooğlu
Hasan Çetinkaya
I Hüseyin Dolun
| M. Şevket Doğan
Naei Yıldırım
I İbrahim Elmalı
\ Turhan Feyzioğlu
|
MUĞLA
I Nuri Eroğan
/ Hayrettin Nakiboğlıı
ERZURUM .
Adnan Akarca
I Bahir Ersoy
Rasim Omisli
Muallâ Akarca
Mehmet Türkmenoğlu
I Orhan Eyüboğlu
Selçuk Erverdi
Mehmet Yüceler
;: Ali Döğerli
İ
MUŞ
I Mustafa Fevzi Güngör
KIRKLARELİ
Gıyasettin Karaca
I Orhan Kabibay
Cevat Önder
Nermin Neftçi
Beyti Arda
BURDUR
Nadir Yaruzkan
BURSA
Nail Atlı
Sadrettin Çanga
Barlas Küntay
ibrahim Öktem <'
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
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NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
M. Nuri Kodamanoğlu
(B.)
Mevlüt Ocakcıoğlu
Haydar Özalp (B.)

SAMSUN
Yaşar Akal
Talât Asal
Mustafa Boyar
Kâmran Evliyaoğlu
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt

ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşi
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RİZE
Erol Akçjail (B.)
Hasan Baısri Albayrak
Sami Kumbasar

SİİRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Selâhattin Oran
Âdil Yaşa

SAKARYA
B. Turgut Boztepe
M. Vedat önsal
Hayrettin Uysal

21 . 6 . 1973

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Nedim Karahalil
Orhan öztraık
Mustafa Sabri Söz&ri
TOKAT
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Birler
Reşit önder
Yusuf Ulusoy

SİVAS
Kadri Eroğaıı
Ekrem Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Mustafa Timisi

Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Hatay

URFA
Mehmet Aksoy
Necati Aksoy
Mehmet Ali Göklü
Vehbi Melik
UŞAK
Âdil Turan
M. Fahri Uğrasıaoğlu

(t)

TRABZON
Mehmet Arslantürk
Ahmet İhsan Birincioğlu
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Cevat Küçük
Ahmet Semer
Ali Rıza Uzuner (B.)

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Tevfik Fikret Övet

[Açık

O : 1

TUNCELİ
Kenan Araıl
Hüseyin Yenipmar

üyelikler]
1
1
1
1
1
2
1

Kocaeli
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak

»>••«<«
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VAN
Mehmet Emin Erdinç
Mehmet Salih Yıldız

( t A.)
YOZGAT
Abdullah Baştürk
İsmet Kapısız
Celâl Ahmet Sungur
ZONGULDAK
Fuat Ak
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit
Ahmet Gün er
öahit Karafkaç

M. Meclisi
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Sivas Cumtaiyeit Miüveraüteisi Ikaanuı teMÜflerüme Meriltem (oyların ısooucu
(Çoğunluk yoktur.)
üye sayısı : 450
Oy verenler : 133
Kabul edenler
Reddedenler
Çökinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

[Kabul
ADANA
Cevdet Akçalı
M. Salâhattin Kılıç
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
AMASYA
Yavuz Acar
ANKARA
Orhan Alp
Oğuz Aygün
Hüseyin Balan
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Bren
Mustafa Maden
H. Turgut Toker
Ferhat Nuri Yıldırım
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Ömer Buyrukçu
Ömer Eken
Rafet Eker
AYDIN
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
Fikret Turhan e:il
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Kemal Er*detm
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
Mehmet Bilgin

BİTLİS
Abidin inan Gaydalı
BOLU
Nihat BayranDOglu
Ahmet Çakmak
M. Şükrü Kiykıoğlu
BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey
BURSA
Cemal Külâhlı
Ertuğrul' Mat
Kasım Önadım
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesut Hulki önür
Refet Soztrin
ÇANKIRI
Arif Tosyalı oğlu
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Behzat Egilli
Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
ELÂZTĞ
Hayrettin Han ağası
Ali Rıza Septioğhı
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
_

: 180
:
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edenler]
ERZURUM
Rıfikı Danışman
Naci Gaeıroğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Orhan Oğuz

Seyfi öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Erdem Ocak
GİRESUN
Hidayet İpek
GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz
İSPARTA
Süleyman Demire!
İÇEL
Cavit Okyayuz
İSTANBUL
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Sezai Orkunt
llhaml Sancar
İsmail Hafekı Tekinel
Nainıe İkbal Tokgöz
Hasan Türkay
Reşit Ülüser
Löbit Yurdoğlu
643 —

KAHRAMAN MARAŞ
M. Zekeriya Kürşad
KARS
İsmail Hakkı Alaca
KASTAMONU
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Hayrettin Nakiboğkı
Vedat Âli Özkan
Enver Turgut
KOCAELİ
Cevat Âdemoğlu
Sabri Yahşi
KONYA
Tahsin Yılmaz öztuna
KÜTAHYA
Meıaut Erez
İlhan Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA
Ahmet Karaaslan
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğlu
önol Sakar
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Abdülkadir Özmen
MUĞLA
Ahmet Bulda nlı
lazieıt Oktay

M. Meclisi
MUŞ
Nimet Ağaoğlu
Kasım Emre
NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoğluj
M. Nuri Kodamıanoğlu j
ORDU
Cengiz Ekinci
Hamdi Mağden
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BİZE
Erol Akçal
Salih Zeki Köseoğlu
SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
SAMSUN
Ilyas Kılıç
Doğan Kitaplı
SÎVAS
Enver Akova

21 . 6 . 1973
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l Vahit Bozath
I Hüseyin Çınar
Tevfik Koraltan
Yusuf Ziya Önder
TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
TRABZON
Mehmet Ali Oksal

TUNCELİ
Kenan Araıl
VAN
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
KARS
Musa Doğan
Kemal Kaya

SİNOP
Hilmi Biçer

[Oya Mhlmayanlar']
ADANA
Fazıl Güleç
Ali Rıza Güllüoğlu (1.)
Melih Kemal Küçüktepepınar
Ali Caviti Oral
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topaloğlu
Alpaslan Türkeş
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHfiSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Hamdi Hama/mcıoğlu
Süleyman Mutlu
Ali ihsanı UluJbahşi
Kâzım Uysal
AĞRI
Abdülkeriım Bayazıt
Kasım Küfrevi
AMASYA
Salih Aygün
Vehbi Meşhur
Kâzım Ulusoy

ANKARA
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Sinan Bosna
Osman Bölükbaşı '
ibrahim Cüceoğlu
I. Sıtkı Hatipoğlu
A. Sakıp Hiçerimez
Şinasi özdenoğlu
Emin Paıksüt
Osman Soğukpınar
Suna Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Ceıngizhan Yorulmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
[hsan Ataöv
Süleyman Çiloğlu
Hasan Ali Gülcaın
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
(Başkan)
Abdullah Naci Budak
Mustafa Rona
AYDIN
Mehmet Çelik
Kemal Ziya Öztürk
(Bşk.V.)
M. Kemal Yılmaz

BALIKESİR
Salih Zeki Altunbaş
ibrahim Aytaç
M. Şükrü Çavdaroğlu
Mehmet Niyazi Gürer
Ahmet ihsan Kırımlı
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu
Osman Tan
Mevlüt Yılmaz
BlLECÎK
M'ehmet Ergül (1. Â.)
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık
BOLU
Halil İbrahim Cop
Kemal Demir (B.)
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Nail Atlı
Sadrettin Çanga
Barlas Küntay
İbrahim öktem
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu
644 —

ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)Hazım Dağlı
Nuri Çelik Yazıcıoğhı
ÇORUM
Cahilt Angın
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
İhsan Tombuş
Ar si an Topçubaşı
Ali Naki Ulusoy
DENİZLİ
ilhan Açıkalm
Sami Arslan
Fuat Avcı
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral
Ali Uslu
DlYARDAKIR
Hasan Değer
Necmettin Gönenç
EDİRNE
ilhamı Ertem
Veli Gülkan
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Samet Güldoğan

İVE. Meclisi
ERZİNCAN
Hasan Çetinkaya
Naci Yıldırım,
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rasim CünisH
Selçuk Erverdi
Gıyasettin Karaca
Cevat önder
Fethıülah Taşkesıenlioğlu
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğhı
B. Sıtkı Karacaşehir
GAZİANTEP
Şinasi Çolakoglu.
Ali İhsan Göğüs
t. Hüsevin Tneioğlu
Mehmet Kılıç
Muhittin Sayın
Mehmet Lütfi Söylemez
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
Abdullah İzmen (t)
1. Kayhan Naipoğlu
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞHANE
Necati Alp
Nurettin özdemir
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Hüsnü Özkan
M. Sait Reşa
İSPARTA
Hüsamettin Akmumeu
Ali İhsan Balım
Yusuf Uysal
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
Celâl Kargılı
Turhan özgüner
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Hilmi Türkmen
, Çetin Yılmaz
İSTANBUL
ibrahim Abak
İsmail Arar (B.)
Mehmet Ali Aybar
ı Sadettin Bilgiç
; Ferruh Bozbeyli
i tlhan (Egemen) Da[ rendelioğlu
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
i İbraıhâjm Elmalı
Nuri Eroğan
Bahir Ersoy
• Orhan Eyüboğlu
Mustafa Fevzi Güngör
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç'
Haydar özdemir
M. Kâzım özeke
Osman özer
Akgün Sildvrili
A. Turguî Topaloğlu
Necdet Uğur
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Ad al an
Mustafa Akan
Şükrü Akkan
M. Fazlı AriTiç
Burhanettân Asutiay
Şeref Bakşık
M. Huüûsi Çakır
Münir Daldal
Ali Naili Erdema
İhsan Gürsan (1.)
Coşkun Karagözoğlu
Nihad Kürşad
Talât Orhooı
Şinasi Osma
Kemal önder
Akın özdemir
Orhan Demir Sorguç
Ali NaM Üner

21 . 6•. 1973
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KAHRAMANMARAŞ Sadi Koçaş
M. Nejat Çuhadar
Orhan Okay
\ Atillâ İmamoğlu
; öaer ölçmen
\ Veysi Kadıoğlu
1 Farauk Sükan
i Mehmet özdai
Vefa Tanır
\ Mustafa Üstündağ
; İbrahim Öztürk
KÜTAHYA
KARS
Lâtif Aküzüm
Ahmet Fuat Azmioğlu
Ali Eribek
T I P gut Artaç
Mehmet Ersoy
Kemal Güven
MALATYA
i Veyis Koçuiu
Hakkı Gökçe (Bşk. V.)
Kemal Okyay
Mustafa Kaftan
Osman Yeltekin
İsmail Hakkı Şengüler
KASTAMONU
MANİSA
Muzaffer Akdoğanlı
Veli (Bakirli
Orhan Denk
Sabri Keskin
Mehmet Seydibeyoğlu
Mustafa Topçular
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
Mehmet Atagün
Feyzu'llah Çarıkçı
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Oevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Vehbi Engiz
KONYA
İrfan Baran
Bahri Dağdaş
•Necmettin Erbakan
Sezai Ergun
Mustafa Kutbilay Iraer
İhsan Kabadayı
Necati Kalaycıoğlu
1. Etem Kılıçoğlu
Baha Müderrisoğlu
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Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
MARDİN
Şevki Altındağ
Seyfi Güneştan
Abdülkadir Kermooğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
. Muallâ Akarca
Ali Döğerli
MUŞ
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer
Esat Kıratlı oğlu
NİĞDE
Mevlüt Ocakeıoğlu
Haydar Özalp ('B.)
ORDU
Ata Bodur
Memduh Elişi
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RİZE
Hasan Basri Albayrak
Sami Kumbasar

JVT. MecM
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SAKARYA
B. Turgut Boztepe
Güngör Hun
M. Vedat önsal
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Yaşar Akal
Talât Asal
Mustafa Boyar
Kâmran Evliyaoğlu
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
Bahattin Uzunoğlu
İsmet Yalçmer

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Tevfik Fikret övet
SİVAS
Ahmet Durakoğlu
Kadri Eroğan
Ekrem Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Nedim Karahalil
Orhaın Öztrak
Mustafa. Sabri SözeTİ

SÎÎRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Selâhattin Oran
Âdil Yaşa

TOKAT
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Birler
Reşit önder
Yusuf Ulusoy

21 . 6 . 1973
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TRABZON
Mehmet Arslantürk
Ahmet İhsan Bârincioğlı
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Cevat Küçük
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuıner (B.)
TUNCELİ
Hüseyin Yenipmar
UEFA
Mehmet Aksoy
Necati Aksoy
Necmettin öevheri
Mehmet Ali Göklü
Bahri Karakeçili
Vehbi Melik
UŞAK
Âdil Turan '

1
X
1
1
1
2
1

Kocaeli
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak
Yekûn
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(D
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Mehmet Salih Yıldız

(t D
YOZGAT
IsmaM Hakkı Afodoğaı
Abdullah Baştürfk
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Celâli Ahmet Sungur
Neşet Tanndağ
ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Eeevit
Ahmet Güner
Cahit Karakaş

[Açık üy elikler]
Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarlbakır
Edirne
Elâzığ
Hatay

Orhan Dem gaz
M. Fahri Uğrasıaoğlu

i
S
1
1
1
—
14

M Medsi
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IMyarfbaikır thıi^eirsffiteisi taulu§ fcamtruı flelklifine "verimem (oytam ısoınuıcıu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler : li3ö
Kabul edenler
Eeddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

[Kahul
ADANA
Cevdet Akçalı
M. Salâhattin Kılıç
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
AMASYA
Yavuz Acar
ANKARA
Orhan Alp
Hüseyin Balan
Musa Kâzım Coşkun
L Sıtkı Hatipoğlu
Mustafa Maden
H. Turgut Toker
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılma2
ANTALYA
Ömer Buyrukçu
Ömer Eken
Rafet Eker
AYDIN
Nahitt Menteşe
ismet Sezgin
Fikret Turhaoıgil
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BlTLÎS
Abidin inan Gaydalı
BOLU
Nihat Bayramoğlu
M. Şükrü Kiykıoğlu

BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey
BURSA
Ertuğrul Mat
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesuıt Hulki önür
ÇANKIRI
Arif Tosyalıoğlu
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Behzat Eğilli
Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
ÜVami Ertem
Veli Gülkan
ELÂZIĞ
Hayrettin Hanağası
Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Sabahattin Araş
Rıfkı Danışman
Naci Gaeıroğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet Isımet Angı
Orhan Oğuz
M. Şemsettin Sönmez
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edenler]
GAZİANTEP
Erdem Ocak
GİRESUN
Hidayet İpek
GÜMÜŞANE
Ekrem Saatçi
HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Alj Yılmaz :'
İSPARTA
Süleyman D emir el
İÇEL
Cavit Okyayuz
İSTANBUL
Tekin Erer
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
Osman özer
tlhami Sancar
Akgün SiMvrili
Naime ikbal Tokgöz
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Burhanettin Asutay
Şinasd Osma
KAHRAMAN MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadüoğlu
M. Zekeriya Kürşad
KARS
Kemal Kaya
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KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Sabri Kerkin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
Vedat Âli Özkan
Enver Turgut
KIRŞEHIB
Cevat Eroğru
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Sabri Yahşi
KONYA
Tahsin Yılmaz öztuna
KÜTAHYA
İlhan Ersoy
Kemali Kaçar
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğlu
önol Sakar
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
MUĞLA
İzzeıt Oktay

MUŞ
Nimet Ağaoğlu
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TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
TRABZON
Mehmet Ali Oksal
TUNCELİ
Kenan Aral
UŞAK
Orhan Dengiz
VAN
Kinyas Kartal

Yaşar Bir
NİĞDE
SAMSUN
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoğlu llyas Kılıç
M. Nuri Kodamanoğlu
Doğan Kitaplı
SİİRT
ORDU
Selâhattin
Oran '
Cengiz Ekinci
Haindi Mağden
SİVAS
BİZE
Enver Akova
Erol Akçal
Vahit Bozatlı
Salih Zeki Köseoğhı
Hüseyin Çınar
Tevfik Koraltan
SAKARYA
Yusuf Ziya önder
Nuri Bayar

Fuat Türkoğlu
YOZGAT
Isımail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanndağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akm
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
KARS
Musa Doğan

SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu
[Oya

ADANA
Fazıl Güleç
Ali Rıza Güllüoğlu (t-)
Melih Kemal Küçüktepepmar
Ali Caviti Orall
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topaloğlu
Alpaslan Türkeş
Hüsamettin Usilu
Şevket Yılmaz
ADIYAMAN
Kâmil Kırıfeoğlu
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHISAR
AFYON KARAHISAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Haımdi Hamaımcıoğlu
Süleyman Mutlu
Ali İhsanı Ululbahşi
Kâzım. Uysal
AĞRI
Abdülkerim Bayazıt
Kasım Küfrevd
AMASYA
Salih Aygün
Vehbi Meşhur
Kâzımı Ulusoy

SİNOP
Hilmi Biçer

katılmayanlar\

ANKARA
Kemal Ataman
Oğuz Aygün
Orhan Birgit
Sinan Bosna
Osman Bölükbaşı
İbrahim Oüceoğlu
Orhan Eren
A. Sakıp Hiçerimez
Şinasi özdenoğlu
Emin Pafcsüt
Osman Soğukpmar
Suna Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Ferhat Nuri Yıldırım
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
thsan Ataöv
Süleyman Çiloğlu
Hasan Ali Gülcan
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
(Başkan)
Abdullah Naci Budak
Mustafa Rona
AYDIN
Mehmet Çelik
Kemal Ziya öztürk
(Bşk. V.)
M. Kemal Yılmaz

BALIKESİR
Salih Zeki Altunbaş
İbrahim Aytaç
Öilhat Bilgeftıan
M. Şükrü Çavdarof lu
Kemal Er*dem
Ahmet ihsan Kırımlı
Mehmet Niyazi Gürer
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
Osman T a n
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Mehmet Ergül ( t Â.)
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık
BOLU
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Kemal Demir (B.)'
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Nail Atlı
Sadrettin Çanga
Cemal Külâhlı
Barlas Küıntay
ibrahim öktem
Kasım Önadım
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Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
Hazım Dağlı
Nuri Çelik Yazıcıoğlu
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
ihsan Tomjbuş
Arslan Topçubaşı
Ali. Naki Ulusoy
DENIZLI
ilhan Açıkalın
Samji Aralan
Fuat Aroı
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Necmettin Gönenç
EDİRNE
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Samjet Güldoğan
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Hilmi Tüıkmen
ERZİNCAN
Çetin Yılmaz
Hasan Çetinkaya
İSTANBUL
Naci Yıldırım
İbrahim Abıak
ERZURUM
İsmail Arar (B.)
Turhan 3ilgin
Mehmet Ali Aybar
Rasim Canisi
Sadettin Bilgiç
Selçuk Erverdâ
Ferruh Bozbeyli
Gıyasettin Karaca
İlhan (Egemen) DaCevat önder
rendelioğlu
Fethullah TaşkesenliEşref Derinçay
oğlu
Hüseyin Dolun
ESKİŞEHİR
ibrahim Elmalı
Şevket Asbuzoğlu
Nuri Eroğan
B. Sıtkı Karacaşehir
Bahir Ersoy
Seyfi öztürk
Orhan Eyüboğlu
GAZİANTEP
Orhan Kabibay
Şinasi Çolakoğlu
Rıza Kuas
Ali İhsan Göğüs
A. Şeref Lâç
1. Hüseyin încioğtlu
Sezai Orkunt
Mehmet Kılıç
Haydar özdemir
Muhittin Sayın
Mehmet Lütfi Söylemez M. Kâzım özeke
îsımail Hakkı Telkinel
GİRESUN
A.
Turgut Topaloğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Necdet
Uğur
Nizamettin Erkmen
Reşit Ülker
Abdullalh İzmen (t.)
I Lebilt Yurdoğlu
1. Kayhan Naipoğlu
I
İZMİR
M. Emin Turgutalp
Şevket Adalan
GÜMÜŞANE
Mustafa Akan
Necati Alp
Şülkrü Akkan
Mustafa Karaman
Muzaffer Fazlı Arınç
Nurettin özdemir
Şeref Bakşık
HAKKÂRİ
M. Hulusi Çakır
Ahmet Zeydan
Münir Daldal
HATAY
Ali Naili Erdem
Hüsnü Özkan
İhsan Gürsan (i.)
M. Sait Reşa
Coşkun Karagözoğlu
İSPARTA
Nihad
Kürşad
Hüsamettin Akmumcu
Talât Orhon
Ali İhsan Balım
Kemal önder
Yusuf Uysal
Akın özdemir
İÇEL
Orhan Demir Sorguç
Mazhar Arıkan
Ali
Naıki Uner
Kadir Çetin
KAHRAMANMARAŞ
Celâl Kargılı (1.)
M. Nejat Çuhadar
Turhan özgüner

I
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Mehmet Özdal
İbrahim öztürk
KARS
Lâtif Aküzüm
ismail Hakkı Alaca
Turgut Artaç
Kemal Güven
Veyis Koçulu
Kemal Okyay
Osman Yel tekin
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğhı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Turhan Feyzioğlu
Hayrettin Nakiboğlu
Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
Mehmet Atagiin
Feyzullah Çarıkçı
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
Vehbi Engiz
KONYA
İrfan Baran
Bahri Dağdaş
Necmettin ErhaJkan
Sezai Ergun
Mustafa Kuibilay tmer
İhsan Kabadayı
Necati Kalaycıoğlu
I. Etem Kılıç oğlu
Baha Müderrisoğlu
Sadi Koçaş
Ortıan Okay
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Ali Erbek
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Mesut Erez (B.)
Mehmet Ersoy
MALATYA
Hakkı Gökçe (Bşk.V.)
Mustafa Kaftan
Ahmet Karaaslan
ismail Hakkı Şengüler
MANİSA '
Veli Bakirli
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
MARDİN
Şevki Altındağ
Abdulkadir Kermooğlu
Abdulkadir özmen
MUĞLA
Adnan Akarca
Muallâ Akarca
Ahmet Burdanlı
Ali Döğerld
MUŞ
Kasım Emre
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Mevlüt Ocakcıoğlu
Haydar Özalp (B.)
ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşi
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RİZE
Hasan Basri Alibayrak
Sami Kumbasar
SAKARYA
B. Turgut Boztepe
Güngör Hun
M. Vedat önsal
Hayrettin Uysal

M. Meclisi
SAMSUN
Yaşar Akal
Talât Asal
Mustafa Boyar
Kâmran Evliyaoğlu
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
İsmet Yalçmer
SİİRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Tevfik Fikret Öveıt
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TRABZON
Mehmet Arsiantürk
Alımet İhsan Birincic-ğiı
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Cevat Küçük
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner (B.)
TUNCELİ

SİVAS
Ahmet Durakoğlu
Kadri Eroğan
Ekrem Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Nedim Karahalil
Orhan Öztrak
Mustafa Sabri Sekeri

Hüseyin Yenipmar
URFA
Mehmet Aks oy
Necati Aksoy
i Necmettin Cevheri
Mehmet Ali Göklü
Bahri Karakeçili
Veihbi Melik

TOKAT
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Birler
Reşit Önder
Yusuf Ulusoy (İ.)
[Açık
Ağrı
Aydın
Bursa
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Hatay

0:1

.Kocaeli
Malatya
Mardin
Nevşehir
Zonguldak
Yekûn
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(D
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Mehmet Salih Yıldız

(t A.)
YOZGAT
Abdullah Baştürk
İsmet Kapısız
Celâl Ahmet Sungur
ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Bülent Ecevit
Ahmet Güner
Cahit Karakaş

Üyelikler]
1
1
1
1
1
2
1

UŞAK
Âdil Turan
M. Fahri Uğrasızoğlu

1
2
1
1
1
—
14

Millet Meclisi
Gündemi
131 NCİ BİRLEŞİM
2 1 6 . 1973 Perşembe
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Açık bulunan Anayasa Mahkemesi
2 asıl üyeliği için yapılacak seçime dair Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan. Karma
Komisyon tezkeresi ve aday listesi (3/1004)
(S. Sayısı : 921) (Dağıtma Tarihi : 20 . 6 .1973 >
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
;X 1, — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve
13 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından 3'er üye
den kurulu 118 No. lu Geçici Komisyon raporu
. (2/904) (S. Sayısı : 920) (Dağıtma tarihi :
20 . 6 . 1973)
JI

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
X I . — 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 üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421)
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971^
X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir.

sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »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 Geçici 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
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret,
Maliye ve 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)
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 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 (1/594) (S.
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi :
1 . 4 . 1972)
X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun

teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet,
Millî Eğitim, Çalışma ve 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)
3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'm, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde
eklenmesi hakkında kanun telklifi ve içişleri
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)
4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl 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)
5. — C. "Senatosu istanbul Üyesi Mebrure
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat
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)
6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kânununa
iki madde eklenmesine
dair
kanun
ile
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve
içişleri 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)
7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201)
(S. Sayısı : 492 ve
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972
ve 2 1 . 12 . 1972)
8. — 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)
9. — 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 : 2£ . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972)
10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu
^e 15 arkadaşının, Mehmet Tevfıkoğlu 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 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972)
11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi tşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili
Vehbi En giz'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)
12. — 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)
13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'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)
14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'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)
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka-

3—
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri
lıun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449)
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413,
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
ek) (Dağıtma tarihleri : 2 1 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2
ve 27 .12 .1972)
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972)
16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile tçel Milletvekili
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve . Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm. cezasının
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı :
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
27 .12 .1972)
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
17. — 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 : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972
ve 27.12.1972)
18. — 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 3'69'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
27 . 12 . 1972)
19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 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)
20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn,
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
21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı 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)
22. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm,
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad-

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'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 tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972)
25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 1 2 ' . 1972)
26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı
Salim Görün 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)
27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'uıı 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)
28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve
Şahit oğlu er Kemali Karaca'mn 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)
29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11,
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada-
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İet Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972
ve 27 t 12 . 1972)
30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sarıkışla 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)
31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, 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)
32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli 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)
33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehime'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972)
34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'mn 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)
35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu,
Edibe'den 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
ğıtıma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede
kayıtlı 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)
37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'min, Toptancı halleri kanun
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan- I

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)
38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender 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 taksitlendirilmesi 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)
39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü. hane 90,
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çaktırılması hak
kında Başıbakanlık 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 elk
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve
159-6'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970,
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973)
40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile
Ankara Milletvekili Suna Tural'm Hâkimlerin
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu
Geçici Komisyon, raporu. (2/441) (S. Sayısı :
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973)
41. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun Özel affı hakkında kanun
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca -yapılan
değişiklik hakkında Millet Meclîsi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cumhuriyet ıSenatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. Sa-

yısı : 718, 718'e 1 nci ek ve 718'e 2 nei ek;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve
8.6.1973)
42. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz'ın Affı hakkında kanun tasarısına dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Se
natosu : 1/197) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839
ve 839'a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 265) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve
8 . 6 . 1973)
43. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununun 'bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, 'bâzı maddeler ilâve edilmesi
ve foâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet Senatosu : 2/50)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nci ek;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973)
44. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/540; Cumhuri
yet Senatosu : 1/150) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 736, 736'ya 1 nci ek ve 736'ya 2 nci ek;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 229) (Dağıtma
'tarihleri : 21 . 9 . 1972, 1 . 12 . 1972 ve 14.6.1973)
45. —. Eski Siirt Millet vekil ^Süreyya Öner,
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski
Diyarlbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi : 5/3; O. Senatosu : 4/66)

(Millet Meclisi S. Sayısı : 171'e 3 ncü ek;
C. Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi :
19 . 6 . 1973)
46. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık
Karar
Cetvelindeki 399 sayılı kararın Genel Kurulda
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma
Komisyonu raporları (M. Meclisi : 5/2; C. Se
natosu: 4/68) (M. Meclisi S Sayısı : 172'ye
3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 . 1973)
47. — Eski Mardin Milletvekili Talat Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4'. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (M. Meclisi : 5/4; C. Sena
tosu : 4/69) (M. Meclisi S. Sayısı : 173'e 3 ncü
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 522) (Dağıtma ta
rihi : 19 . 6 . 1973)
48. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 .. 5 . 1961 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ıraporu (M.
Meclisi : 5/6; C. Senatosu: 4/74) (M. Meclisi
S. Sayısı : 174'e 3 ncü eik; C. Senatosu S. Sayısı :
784'e. 2 nci ek) (Dağıtma itarihi : 19 . 6 . 1973)
49. -— İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 19'6ı5 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi : 5/5; C. Senatosu : 4/76)
(M. Meclisi S. Sayısı : 175'e 3 ncü ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 898) (Dağıtma tarihi : 19.6.1973)
50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunununcla bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C.
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/622; C.
Senatosu : 2/45) (Millet Meclisi S. Sayısı :
785'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 228)
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973)

51. —• Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının düşü
rülmesine dair Kanun ile Cıımhuraşkanmın
geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu
raporu (2/641) (S. Sayısı : 9.19) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 6 . 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 : 1.36'ya 1 nci ek) (Birinci1 da^
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; İkinci dağıtma ta
rihi : 1 8 . 3 . 1971)
X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında
ve Antalya Milletvekili İhsan 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)
X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'mm, 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 Ragıp Uner'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 Özeke'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 : 30 . 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-
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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 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun 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 raporu (1/142;
1/481; 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
4037 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,
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972)
13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S.
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971
ve 1 . 1 2 .1972)

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197)
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971
ve 1 . 1 2 .1972)
15.
let ve
Sayısı
leri :

— Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
Plân komisyonları raporları (1/143) (S.
: 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
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, Enternlik kanun teklifi ve Sağbk ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189)
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci 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 ımaddesine 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 . 1 2 .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 . 1947
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 maddesinin
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 : 2 8 . 1 . 1 9 7 1 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972)
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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) (Dağıtmatarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)

ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'mn 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 . 1 9 7 2
ve 27 . 12 . 1972)

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
t a n toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî
Savunma komisyonları raporları (1/491) Ü3. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)

28. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin
Uyukörcn 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 çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nei ek ve
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971,
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili
Kasım Önadım 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 (i/334, 2/52)
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972)
24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli
ve 195 sayılı Basın ilân 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. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri
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 . 1 9 7 2 ve
27 . 12 . 1972)
26. — 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)
27. — Edirne ili Lalapaşa
ilçesi Çömlekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de
nüfusa kayıtlı Osmanoğkt, Nazmiye'den doğ

29. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılr
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Alioğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348,
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 ve 27 .12 .1972)
30. — 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 . 1 9 7 2
ve 27 . 12 . 1972)
.31. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' d e
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 . 1 9 7 2 ve
27 . 12 . 1972)
32. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e
1 nci ek ve 351'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri i
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
33. — İstanbul ilinin Sariye* ilçesi Büyükdere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâm! Kodal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'y« 1 nci ek
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ;
15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 ve 2 7 . 1 2 .1972)
34. — Bartın ilçesinin- Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
2 .-8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
35. — Artvin ili Borçka ilçesi Gün eşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı
Eyüpoğlu Şa-diye'den doğma 23 . 6 . .1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 ncd
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972)
36. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn,
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)
37. — 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)
3 8 . — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczanaler
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)
39. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Mülî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma
tarihi : 24 . 1 . 1973)
ıX 40. —• 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)
41. — 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)
42. — 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)
43. •—• İzmir Milletvekilli Şükrü Akkan ve 223
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
mici 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)
44. — İsparta Milletvekili Süleyman Demiırel
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 45. — 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 tarrhi :
23 . 2 . 1973)
46. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1111 sayılı
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad-
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desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749)
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973)
X 47. — G-enel 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 inebeyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık 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 saçilerek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851)*
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973)
X 48. — 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
n / 7 3 1 ) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi :
9 . 3 . 1973)
49. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Mehmetoğlu 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)
50. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu
(1/672) (S. Sayısı : 859)
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973)
51. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860)
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973)
52. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973)
53. —• Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
raporlan (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma
tarihi : 30 . 3 . 1973)

54. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nei
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)
55. —• 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)
56. — İstanbul Esentcpe Emekli Subayevleri
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Paksoy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973)
X 57. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Loto» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu izmir
üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi
Osma'nm, sayılarla müşterek bahis «Spor - Loto» 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 58. •—• 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 59. — 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 60. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri 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'ın,
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0. Senatosu • Ankara Üyesi Yiğit Kök er'in.
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının,. Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şmın, İçel 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, İçiş
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)
61. — 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
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973)
62. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nei mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102)
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973
63. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi :
29 . 5 . 1973)
X 64. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973)
65. — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının,
Urfa ili adııım Kahraman Urfa olarak değişti

rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892)
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973)
66. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S.
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973)
X 67. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
47 nci maddesinin 2 nei bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805)
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973)
68. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973)
69. — 22 .11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
C. Senatosu Sivas Üyesi Adil ALtay'm 22.11.1972
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50
ncd maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900)
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973)
70. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân
komisyonları raporları (2/812)
(S. Sayısı :
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973)
71. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik kurumu
Kanununun 36 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı :
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973)
X 72. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı'nın, Adana Üniversitesinin ku-
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ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553, 2/891) (S. Sayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 .. 1973)

tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Temiz Hava
kanunu teklifleri İçişleri, Sağlık: ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonlarından seçilen 3'er
üyeden kurulu 99 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/201, 2/258, 2/787) (S. Sayısı : 914)
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973)

X 73. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz,
Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907)
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973)
X 74. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ve
Kadri Eroğan ile Enver Akova ve 2 arkadaşı
nın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanun tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/826, 2/827) (S. Sayısı : 911) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) (GÜNDEME)

77. — 5 Ocak 1961 tarihli 237 sayılı Taşıt
Kanununun 4 ncü maddesine bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması Ihatokında kanun
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/785) (S.
Sayısı : 917) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973)

75. — Kıyı ve karasularımızın korunması ve
güvenliğinin sağlanması görevinin Türk Silâh
lı Kuvvetlerine devrine ilişkin kanun tasarısı
ve İçişleri, Gümrük ve Tekel, Tarımı, Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden
kurulu 115 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/844) (IS. Sayısı : 915) (Dağıtma tarihi :
19.6.1973)

79. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk
Verilmesi hakkındaki 5ı254 sayılı Kamunun 3
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Tarım, Ticaret ve Plân komisyoiiıılarından 4'er üyeden .kurulu 1!17 No.lu Geçici Komis
yon raporu (1/849) (S. Sayısı : 922) (Dağıtma
tarihi : 20 . 6 . 1973)

76. — Hava kirlenmesinin önlenmesi ve ha
va kirliliği ile savaş kanunu tasarısı, Cumhu
riyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Erttuğ ve 3
arkadaşının, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Ka
nununa (bâzı maddeler eklenmesine dair ve İs

78. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1)
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu
(1/87) (S. Sayısı : 918) (Dağıtma tarihi :
20 . 6 . 1973)

80. — 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Ka
nunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan mahallî
idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (1/838) (S. Sayısı •
928) (Dağıtma tarihi : 2 0 . 6 . 1 9 7 3 )

(Millet Meclisi Birleşim : 131)

Toplantı

3
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Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşının; Jan
d a r m a Assubay Üstçavuş Ali Mutlu'nun Özel affı hakkında kanun
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca
yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Anayasa Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 2 / 5 4 5 ; C. Senatosu : 2 / 4 7 )
(Not : 0. ®eta|ataı fS. ^ayıfeı : 266)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1250 --2/47

1 . 6 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
llgli : % < 3 . 1973 ğülm ve 4022ı öayafflı yfalzılnfıfl :
tfalttel fiflietn flalairtfuata UüMiimili 1944 kioğTimîu IVBetoıneltogüu Ayşe'dten ıdoğmia AflÜ ÜVEultlu lüaMcııııdla uzleti ıAf tanım tlelkflifitalim, iüulmlbulrtiiy^ İSemialtoisıı Aaıjajylajsıa ve Aldlaİ8|t Komlsyoıııufliıca toajbul olunlaln cm)e(ttaii, 'Getael KıirtulMı 9Q . fl| , 1973 ttiairSIMİi 70 nloi BlisrleşffiıriııkJie aö^len ve iilşıairî oyla IkjaJbul
ddlillmiiş, ıdostyıafflşülkitie^ömlde(rillm%tlr.
(Jelflejğıiaıfi ıtiküa ©!(Mlm.
®aiyg3İl|ajrîlm!lla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet] Senaitosu Başkam

lAldaJKeMl KJofmÜsyoaıfU îrfaptotrU
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/545
Karar No. : 89

5 . 6 . 1973

Yüksek Bla^MlIığıai
Üste fiilen taarruzdan (hükümlü, 1944 doğumlu Mehmetoğlu, Ayşe'den doğma, Ali Mutlu hak
kındaki, Özel Af Kanunu teklifinin Millet Meclisince reddoiunan metni, Cumhuriyet iSenatosu ta
rafından ka'bul edilmiş olmakla, Komisyonumuzca tekrar tetkik ve müzakere olunmuştur.
Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilen metni aynen benimsemiştir.
Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz «dümek üzere işjbu rapor Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur.
Adalet Komisyonu
Kâtip
Başkanı
Bu Rapor Sözcüsü
Kütahya
Çanakkale
Kars
Kırklareli
F. Azmioğlu
M. H. Önür
/. H. Alaca
M. Atagün
Ankara
Konya
İçel
Konya
M. Arıkan
0. Eren
M. K. İmer
0. Okay
Sivas
Hatay
Manisa
T. Köseoğlu
T. Koraltan
H. Okçu
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C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Üste fiilen taarruzdan hükümlü, 1944 doğumlu, Mehmetoğlu, Ayşe'den
özel af kanunu teklifi

doğma, Ali Mutlu

hakkında

MADDE 1. —• Askerî Yargıtay Birinci Dairenin 11 . 1 . 1971 tarih ve 1971/116-18 sayılı ilâmı
ile kesinleşen, K. K. K. 7 nci Kolordu Kumandanlığı Askerî Mahkemesinin 24 . 9 . 1970 günlü
1970/561 esas ve 197Ö/4S1 karar sayılı hükmü ile Askerî Ceza Kanununun 91/1 maddesi uya
rınca 3 sene hapis cezası il© mahkûmiyetine ve Askerî Ceza Kanununun 36/A-l maddesi gereğince
rüthesinin geri alınmasına mahkûm olan nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesi Aksalur ka
sabası hane 184'de kayıtlı Mehmetoğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Ali Mutlu'nun mahkûm
olduğu ©ezası, hukukî neticeleriyle hinlikte affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
iMADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı yürütür.

ADALET KOMİBTONUNUN GENEL [KURULA TAVSİYELERİ
Üste fiilen taarruzdan hükümlü, 1944 doğumlu, Mehmetoğlu, Ayşe'den
özel af kanunu teklifi

doğma, Ali Mutlu

iMADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddesi Komisyonumuzca

hakkında

aynen benimsenmiş

tir.
MADDE 2. — Cumhuriyet «Senatosunun 2 nci maddesi

Komisyonumuzca aynen benimsenmiş

MADDE 3. — Cumhuriyet ISenatosunun 3 ncü maddesi

Komisyonumuzca aynen 'benimsenmiş

tir.
tir.

'•*>•

Millet Meclisi

mm>m<mm

•<«»•

,(S. Sayısı : 718'e 2 nci ek)

Dönem

:3

Toplantı 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

739

C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile C. Senatosu
Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici Ibir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plan komisyonları
raporları (2/682)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 544 -14646

15 . 5 . 1972

•MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu üyeleri İskender Cenap Ege, Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 (sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 26 . 8 . 1971 tarih ve
1478 sayılı umumî efkârda emekli inkilâp subayları - Eminsu - adıyla bilinen kanun teklifi ve
gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Gerekli işimin yapılmasını rica ederim.
'Saygılarımla.
Tekin Ar ıhımın
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı

13 . 5 . 1972
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Anayasa Mahkemesince usul yönünden bozulmuş bulunan 5434 sayılı. T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 26 . 8 . 1971 tarih ve 1478 sayılı umu-,
mî efkârda emekli inkilâp subayları - Eminsu - adıyla bilinen kanun teklifi ilişikte sunul
muştur.
__
Gereğine

müsadelerini

saygılarımızla rica ederiz.
Aydın Senatörü
t. C. Ege

Ankara Senatörü
Yiğit Köker
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H. özer
• C. S. Malatya Üyesi
F. Halıcı
G. S. Konya Üyesi
31. Varışlı
G. S. Konya Üyesi
R. Zaloğlu
G. S. Trabzon Üyesi
F. Kınaytürk
0. S. Burdur Üyesi
M. Gülçügil
C. S. İsparta Üyesi
31. Çamlıca
G. S. Kastamonu Üyesi
Ş. Akyürek
G. S. İstanbul Üyesi
/. Ataöv
Antalya Milletvekili
0. Karaosmanoğlu
' C. S. Manisa Üyesi
C. Ortaç
G. S. Bursa Üyesi
A. Altıntaş
G. S. Tokat Üyesi
8. Yolcuk
G. S. Çorum Üyesi
H. Avni Göktürk
G. S. Niğde Üyesi
0. Buyrukçu
Antalya Milletvekili
31. Ergül
Bilecik Milletvekili
A. Durakoğlu
Sivas Milletvekili
A. Topaloğlu
Ordu Milletvekili
M. Ekşi
Ordu Milletvekili
K. önadım
Bursa Milletvekili
A. Mukadder Çiloğlu
Burdur Milletvekili
H. Nakipoğlu
Kayseri Milletvekili
Z. Ayrım
G. S. Kars Üyesi
E. Çelebi
G. S. Tabiî Üyesi
M. Pırıltı
G. S. Antalya Üyesi

§. Kayalar
G. S. Bursa Üyesi
0. Kor
G. S. İzmir Üyesi
K. Şenocak
C. S. Afyon Üyesi
0. 8Hersan
0. S. Manisa Üyesi
N. Seyhan
G. S. Hakkâri Üyesi
/ / . Oral
C. S. Uri'a Üyesi
E. Özden
G, S. İstanbul Üyesi
L. Söylemez
G. S. Gaziantep Üyesi
0. Eken
Antalya Milletvekili
A. Kavak
G. S. Siirt Ü3resi
• //". Menteşeoğlu
G. S. Muğla Üyesi
T, Kapanlı
G. S. Ankara Üyesi
E. Işıklar
G. S. Samsun Üyesi
R. Tunakan
G. S. Manisa Üyesi
8. Kumbasar
Rize Milletvekili
F. Övet
Sinop Milletvekili
İV. Aksoy
Urfa Milletvekili
F. Güleç
Adana Milletvekili
M. Doğan
Kars Milletvekili
//, Akçalıoğlu
Antalya Milletvekili
Ş. Doğan
Kayseri Milletvekili
A. îhsan Balım
İsparta Milletvekili
B. Beler
G. S. İzmir Üyesi
A. Bayar
G. S. Mardin Üyesi
A, Alkan
G. S. Kırklareli üyesi
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 739)

§. Özkaya
G. S. Tabiî Üyesi
A. Tekin
G. S. Antalya Üyesi
0. Mecdi Agun
G. S. Rize Üyesi
A. Yılmaztürk
G, S. Bolu Üyesi
/. Oktay
Muğla Milletvekili
C. Yıldırım
G. S. İstanbul Üyesi
8. Perinçek
G. S. Erzincan Üyesi
M. Yurdakuler
G. S. Tabiî Üyesi
F. Halıcı
C. S. Konya Üyesi
§. Özçetin
G. S. Çorum Üyesi
§. Atasağun
G. S. NevşeEir Üy 1
N. Er geneli
G. S. Edirne Üyesi
31. Deliveli
G. S. Hatay Üyesi
Y. Bir
Sakarya Milletvekili
t. Kılıç
Samsun Milletvekili
H. Gökçe
Malatya Milletvekili
/. Naipoğlu
Giresun Milletvekili
Z. Kürşad
Mara§ Milletvekili
8. Gümüşpala
Manisa Milletvekili
Mr Tayyar
Bursa Milletvekili
V. Âli Özkan
Kayseri Milletvekili
M. Yardımcı
İstanbul Milletvekili
t. Yeşilyurt
C. S. Yozgat Üyesi
E.Berkol
C. S. İstanbul Üyesi
8. Orhon
G. S. Giresun Üyesi
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A. Kerîm Saraçoğlu
C. S. Mardin Üyesi
S. Acar
C. S. Ordu Üyesi
Ş. Koksal
C. S. Ordu Üyesi
Y. Ziya Yılmaz
Adıyaman Milletvekili
M. Yüceler
Kayseri Milletvekili
î. Sıtkı Hatipoğlu
Ankara Milletvekili
1. Kılıç
Samsun Milletvekili
A. Bora
C. S. Tunceli Üyesi
E. Akova
Sivas Milletvekili
1. Sezgin
Aydın Milletvekili
R. Sezgin
Çanakkale Milletvekili
E. Akça
Manisa Milletvekili
F. Ak
Zonguldak Milletvekili
A. Gilara
C. S. Gümüşane Üyesi
F. Tevetoğlu
C. S. Samsun Üyesi
N. Altan
Çanakkale Senatörü
M. Aksoley
O. S. İstanbul Üyesi
E. Somunoğlu
C. S. Erzurum Üyesi
M. Arıkan
İçel Milletvekili
O. Tuğrul
C. S. Bilecik Üyesi
77. Atmaca
O. S. Denizli Üyesi
M. Vlusoy
C. S. Ankara Üyesi
C. Coşkun
C. S. Aydın Üyesi

S. Çumralı
C. S. Konya Üyesi
N. Akyurt
C. S. Malatya Üyesi
S. Türkmen
C. S. Ağrı Üyesi
H. Oral
Denizli Milletvekili
M. Erten
Manisa Milletvekili
AT. Özdemir
Gümüşane Milletvekili
N. Çuhadar
Maraş Milletvekili
N. Kale
Samsun Milletvekili
E. Durul
Denizli Milletvekili
S. Çiloğlu
Manisa Milletvekili
II. Özalp
Samsun Milletvekili
N. Bay ar
Sakarya Milletvekili
J. Hakkı Şengüler
Malatya Milletvekili
T. Baltan
C. S. Zonguldak Üyesi
E. Renden
O. S. Samsun Üyesi
S. Türkmen
C. S. Ağrı Üyesi
M. Suphi Gürsoytrak
C. S. Tabiî Üyesi
/. Tevfik Kutlar
O. S. Gaziantep Üyesi
M. Bozoklar
C. S. İzmir Üyesi
T. Gülez
C. S. Bolu Üyesi
I. Bingöl
O. S. Muş Üyesi
S. Turan
O. S. Kayseri Üyesi
S. Ilatunoğlu
C. S. Erzurum Üyesi
M. Kemal Palaoğlu
Sivas Milletvekili
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M. Vural
C. S. Ankara Üyesi
I. Sancar
İstanbul Milletvekili
O. Yeltekin
Kars Milletvekili
M. Özdal
Maraş Milletvekili
S. Artukmaç
Yozgat Senatörü
V. Melik
Urfa Milletvekili
M. Boyar
Samsun Milletvekili
C. Ahmet Sungur
Yozgat Milletvekili
L. Aküzilm
Kars Milletvekili,
/. Angın :
Eskişehir Milletvekili
E. Kıratlıoğlu
Nevşehir Milletvekili
Y. Ziya Önder
Sivas Milletvekili
Z. Adıyaman
Adıyaman Milletvekili
T. özdolay
C. S. İçel Üyesi
Ö. Ucuzal
C. S. Eskişehir Üyesi
H. özmen
G. S. Kırşehir Üyesi
O. Nuri Canpolat
C. S. Konya Üyesi
31. Nuri Âdemoğlu
C. S. Adana Üyesi
N. Öztürk
O. S. Sivas Üyesi
G. Titrek
C. S. Çankırı Üyesi
R. öztürkçine
O. S. İstanbul Üyesi
A. Demir Yüce
C. S. Zonguldak Üyesi
M. Atakh
G. S. Tabiî Üyesi

_ 4—
GEREKÇE
Hukuk Literatüründe İhtilâl, «Bir Devletin siyasî teşkilâtını, kanunî şekillere riayet etmeksi
zin değiştirmek üzere ceibir ve kuvvetle yapılan hareket» olarak tanımlanır. İhtilâllerin başarıya
ulaşması, •meşruiyetlerinin temelini teşkil eder.
İster (İnkılâp), ister (İhtilâl) densin, Türk siyasî tarihine geçen 27 Mayıs 1960 hareketini de
bu anlam içerisinde değerlendirmek lâzımıdır. 27 Mayıs 1960 hareketinin saikleri arasında, Anayasa
nın dibacesinde de ifadesini bulduğu üzene, «..İnsan hak ve hürriyetlerini, Millî dayanışmayı, sos
yal adaleti, ferdin ve toplumun refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak,
Demokratik Hukuk Devletini bütün hukukî ve sosyal temellerîyle kurmak..:» gibi, 27 Mayıs 1960
hareketini gerçekleştirenler de hu beyan ve taahhütlerine ters düşen bazı tasarruflara 'girişmek
lüzulmunu duymuşlardır. Ezcümle 147 üniversite iöğretim üyesinin görevlerinden uzaklaştırılması,
05 vatandaşın mecburî iskâna tabi tutulması, Yassıada mahkemeleri ve Ordu içerisinde kitle halinde
emekliye sevk suretiyle yapılan 'operasyonlar ıbu tasarrufların belli başlıları olarak zikredilebi
lir.
0 günlerin şartları içerisinde yapılan, bu operasyon ve tasarrufların, şartlar değişip, durum
normale avdet edince, sosyal bünyeyi rahatsız etmeye başlamıası üzerine, telâfi çareleri aranmış ve
ı arada yapılan düzeltici tasarruflarla 147 öğretim üyesinin tekrar kürsülerine, 55 vatandaşın
ileceklerine, Yassıada Mahkemelerinde muhtelif cezalara çarptırılan kimselerin de hürriyetlekavusma imkânı sağlanmış, ancak en az hu sayılanlar kadar ihtilâl tasarruflarınım gadrine
an ye adlarına bugün kısaca «EMİNSU» dediğimiz Emekli İnkilâp Sulbaylan kitlesi, kaderyle başibaşa bırakılmış ve âdeta nisyana terk edilmişlerdir.
Türk siyasî tarihinde misli görülmemiş ve eşine kolay, kolay rastlanamayacak olan bu hadise
nin doğuşuna sebeibiyet veren, tasarrufun, Hukuk, Adalet, prensipleri yönünden tahlillerini yapa
rak, kelimenin tam manası ile mağdur olan bir kitlenin gasbedilen haklarını teslime, Türkiye'de Yü
ce Meclislerin dışında hiç bir organın çare bulamayacağını belirterek, incinen ve zedelenen Ada
let duygusunu tamir etmek gibi ulvî bir 'gayeye müteveccih gayret ve çalışmaları, Yüce Meclisle
rimizin esirgemeyeceği inancı ile hazırladığımız kanun tasarısı yüksek iradenizle 3 Eylül 1971 ta
rihinde yürürlüğe giren 1478 sayılı kanunun tekrarından ibarettir.
:Bu kanunla, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden geriye kalan son haksız tasarruf da, Anayasamızın ge
çici 4 ncü maddesi ışığı altında bertaraf edilmişti. Ancak, bahis konusu kanunun usul yıönünden
iptal edilmesi neticesinde mevzuatımızda bir boşluk husule gelmekle beraber, Ağustos 196:0 tari
hinde topluca tensikata talbi tutulan 5 bine yakın General ve üst rütfbeli sulbaydan yaşları 30 ilâ
45 ve Hizmet yılları 16 ilâ 30 yıl arasında değişen, ve 42 sayılı kanundan en çok zarar gören Binfba*
sı ve Yarfbay rütbesindeki EMİNSU'lar ikinci kez huzursuz bir ortama itilmişlerdir.
1 - Orduda kitle halinde emekliye sevk hareketlerinin gelişimini hazırlayan faktörler ve yapı
lan tasarrufun hukukî mahiyeti
a) Genelkurmay Başkanlığının Genelgesi :
4 Ağustos 1960 tarih ve 4184 sayılı Genelge ile, «Orduda malhrut esasının muhafazası için Ağus
tos ayı. içerisinde Albaylarda % 70, Yarbaylarda % 50, Binbaşılarda % 30 nispetinde emekliye sevk
suretiyle bir azaltma yapılacağı, subayların 5434 sayılı kanunun bugünkü mevzuatı ile emekliye ay
rılmalarını Millî. İnkılâbın ruhu ile telif edemiyen Millî Birlik Komitesinin Emekli Sandığı Kanu
nunda Ordu personeli lehine değişiklik yaptığı 20 Ağustos 1960 tarihine kadar emekliye sevk di
lekçeleri, müracaat 'bürolarına ulaştırılmayan dilekçe sahiplerinin Kanunun hükümlerinden fay
dalanamayacakları..» bildirilmiştir.
Millî ISavunma Bakanlığınca Orduya yayınlanan ve yukarıda mahiyeti açıklanan genelgede, Or
du kademelerinde tensikat yapma hususunda peşinen alınan prensip kararını Jüstifiye edebilmek
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içki, subaylar kendi istekleriyle emekliye şevke (şayet bu hususta muayyen tarihe kadar müracaat
edilmezse kanunen tanınan haklardan mahrum bırakılacakları bir tehdit havası içerisinde ifade edil
mek suretiyle) adeta azmettirilmişler, bir çok subay bu tehdit havası içerisinde emekliye sevk dilek
çelerini kerhen vermişlerdir. Bu bakımdan bu şekilde yapılan muamelelerde ikrah unsurunun bulun
madığını iddia etmek her halde mümkün değildir.
b) 42 sayılı Kanun bakımından :
42 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği devrede mer'i bulunan 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesi
hangi hallerde kurumların personelini emekliye sevk edeceklerini tahdidi olarak saymasına ve bu kai
de ötedenberi tatbikat bulan, yerleşmiş ve istikrarlı bir durum yaratmasına rağmen, 42 sayılı Kanu
nun geçici I nci maddesi, klasik demokrasi ile idare olunan Milletlerin hukuk tarihinde görülmemiş
bir usulü igetirerek, hiç bir kayda tabi olmaksızın subayların emekliye resen sevkedilebilecekleri hük
münü vazetmiş ve tatbik sahası bulmuştur. Nitekim, yukarda bahsi geçen genelgeye rağmen, emek
lilik talebinde bulunmayan bir çok subay bu hükme istinaden resen emekliye sevk edilmişlerdir.
II - 42 ıSayıh Kanunla yapılan tasarrufların kanun yollarından düzeltilmesi imkânsızlığı :
a) Millî Birlik Komitesi Hükümetleri döneminde :
42 sayılı Kanunun vazedildiği ortamda, icra ve yasama görevlerinin Millî Birlik Komitesinde top
landığı nazara alınırsa, o günün şartları muvacehesinde bu tasarruflara maruz kalanların durumu
ıslah edici tasarruflarda bulunma çarelerinden yoksun olduklarını kabul etmemeğe imkân yoktur.
Diğer taraftan, o tarihte meriyette bulunan 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin «Kurumlarınca
tesis olunan emeklilik kararları aleyhine hiç bir surette kaza mercilerine başvurulanıayacağı» na dair
hüküm muvacehesinde, bu mağdurlar kitlesi tasarruf aleyhine Danıştaya dava açmak imkânından da
mahrum kalmışlardır.
b) 1961 Anayasası döneminde :
1961 Anayasasının kabulünden sonra, 5434 sa yılı Kanunun 39 neu maddesinin, «Kurumlarınca
tesis olunan emeklilik kararları aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine baş vurulamayacağı,^
na ilişkin hükmünün, Anayasanın 114 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki, («İdarenin hiçbir ey
lem ve işlemi, hiçbir halele
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» hükmüne istina
den, Anayasa Mahkemesinin 11 . 3 . 1963 tarihli Resmî Gazetede neşrolunan
kararı ile iptal
olunması üzerine, «Anayasa Mahkemesi kararının neşrinden itibaren 90 gün zarfında bu nevi;
tasarruflar hakkında iptal davası açmakta kanunî bir sakınca bulunmadığı» na dair Danıştay
5 nci Dairesinin kararma rağmen, Anayasanın geçici 4 ncü maddesindeki, « 27 Mayıs 1960
tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tarihine kadar yasama yetkisini
ve yürütme görevini Türk
Milleti adına kullanmış bulunan Millî Birlik Komitesinin ve Dev
rim hükümetlerinin karar ve ta sarraflarından ve bunların uygulanmasından dolayı herhangi
bir yargı merciine başvurulamaz..., Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine iptal davası açılamayacağı gibi, itiraz yoluyle dahi mahkemelerde Anayasaya ay
kırılığı ileri sürülemez....» şeklindeki hüküm muvecehesinde, bu dönemde de bu ki'şilerin
yargı mercilerine başvurma hakkı selbedildiği gibi, gerek Batı demokrasilerinde ve gerekse mem
leketimizde ferdin en tabiî haklarından sayılan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve de
mokratik usulle idare olunan milletlerin anayasalarında yer alan ve ferdin en tabiî hakkı
olması lâzımgelen kişinin hak arama hürriyetinden de mahrum bırakılmışlardır.
III. - 1478 sayılı Kanunun esastan Anayasaya aykırlık iddiasının mesnetsizliği :
a) Kanun tasarısının, Anayasanın başlangıç hükümleri yönünden durumu :
42 sayılı Kanun ve bu kanunun sebebiyet verdiği tasarrufların,
Anayasanın dibacesinde,
«İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve
refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devle
tini bütün hukukî ve sosyal teme İleriyle kurmak» şeklinde ifade olunan ilkelere ne derece
ters düştüğünü uzun boylu izaha lüzum görmüyoruz. Anayasanın başlangıç ilkelerine
ters
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düşen bu tasarrufların meydana getirdiği gayri âdil durumları, Anayasa çizgisine sokmak için
hazırlanan kanunun, Anayasanın başlangıç ülkelerine hangi noktadan aykırı olduğunu, hangi
düşüncenin tesiri altında böyle bir neticeye varıldığını tespit etmek mümkün değildir,
b) Kanun tasarısının Anayasanın 10 neu maddesinin 2 nei fıkrası yönünden durumu :
Anayasanın 10 neu maddesinin 2 nei fıkrası ile, Devlete, « .... kişinin temel hak ve hürri
yetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk Devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınır
layan, siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırmak, insanın maddî ve manevî varlığının
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak..» görevi verildiğine göre, sosyal adalet ve hukuk Dev
leti ilkeleriyle bağdaşmayacak 42 sayılı Kanım ve sosyal bünyeyi rahatsız edici neticelerinin 11
yıllık bir gecikme ile hafifletilme çarelerinin getirilmesinin değil, bilâkis bugüne kadar böyle
bir teşebbüste bulunmamanın Anayasaya aykırı olacağı izahtan varestedir.
o) Kanım tasarısının, Auayasanın 12 nei maddesinin 2 nei fıkrası yönünden durumu :
Anayasanın 12 nei maddesinin «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanına
maz...» şeklindeki 2 nei fıkrası ile Eminsularm durumlarını ıslah eden Kanunim bir zümreye
imtiyaz tanıyan bir kanım şeklinde nitelendirilerek bağlantı kurulması tamamen dar biy
görüşün ifadesidir.
42 sayılı Kanunun tatbikatı ile, bir zümreye karşı girişilen bugünkü Anayasanın temel ruh
ve felsefesi ile asla bağdaşmayacak bir muamele neticesinde, orduda kalan emsallerine
karşı mağdur duruma düşürülen ve bu maddî ve manevî ezikliği 11 yıl gibi uzun bir za
man çeken bu insanların, gaspolunım hafc ve menfaatlerini tümüyle değil, 11 yıllık bir gecik
me ile ve kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve makable teşmil edilmeden sembolik bir
tarzda tashihine çalışılması gibi, tamamen, Anayasa doğrultusunda olan bir hareketi, Anaya
sanın 12 nei maddesi ile irtibatlandırılarak, Anayasaya aykırı görmek, hukuk mantığı ile bağ
daşabilecek bir husus değildiı*.
IV. - Yürürlükte olan emsal kanunlar yönün elen, kanun tasarısının durumu :
Uzun yıllardan beri devam edegclen bu gayri âdil durumu, günümüzün hukuk ve sosyal
Devlet anlayışına göre bir çözüme kavuşturmak suretiyle, bu kitlenin çektiği maddî ve ma
nevi ıstırabı telâfi edebilmek gayesi ile, bu kimselerin emekliye scvkcdildiklcri tarihten sonra
geçen sürelerini T. C. Emekli Sandığına borçlanmak' kayıt ve şartı ile ve hiçbir suretle
eski hizmetleriyle, borçlanılan süre yekûnu .'10 yılı aşmamak üzere her (3)1 yılın bir de
rece, her yılın (1) kademe ilerlemesine esas olacak şekilde değerlendirilerek, Orduda kalan
emsallerinin
emekli olduklarında ulaşacakları maaş ayarına yükseltilmemekle beraber va
sat bir çözüme kavuşturulması bakımından, kanun tasarısının adalet ilkelerine uygun olduğu
kanaatini taşımaktayız.
Bu suretle meseleye getirilmeye çalışılan hal tarzı, benzer hadiseler ve emsalleri nazara alı
narak ısdar olunan kanunlar muvacehesinde önerilmiştir. Binaenaleyh Yasama Meclislerine
sunulan ilk formül, bu tasarı değildir. Şöyle ki :
1. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi kimselerin, 'Sigorta Primi ödemeden geçen
hizmetlerinin 10 yıla kadar olanı için. Kuruma borçlanma olanağı tanımak suretiyle, bu tür
hizmetlerin emeklilik süresine ilâvesini sağlayan 1186 sayılı Kanun,
2. — Sosyal Sigortalar ve Emekli sandıklarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında 228 sa
yılı kanıma yapılan ilâvelerle, özel kesimde geçen hizmeti erin dahi 5434 sayılı Kanuna göre tespit
olunan emeklilik mükteseplerinin süresine müessir olma olanağını temin eden 1214 sayılı Kanun,
3. —• 42 sayılı Kanunun esprisine uygun olarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk olunan Ge
neral ve Albaylara yaş hadlerine kadar tazminat verilmesini ömgiören 1301 sayılı kanun,
4. —• Doktor ve mühendislerin, kamu kesimi dışında ister özel kesimde, ister kendi hesaplarına
.geçen sürelerin her (3) yılının bir deriece ve her yılının, bir kademe verilmek suretiyle, gerek inti
bakta ve gerekse emekliye esas derecelerin tespitinde nazarı dikkate alınacağını ilişkin 657 sayılı
Kanunun 1327 sayılı kanunla değişik 36 ncı ve 1425 sayılı Kanunla 5434 sayılı kanıma eklenen Ek
madde 3 hükümleri,
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6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 196 nci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen ve me
muriyetten önce Emeldi Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar kurumu kapsamı
na da girmeden geçen hizmetlerinin 2/3'ünün memuriyette geçirilnıişçesine kıdemlerinden sayıl
malarına cevaz veren, geçici 25 nci madde ve yine daha önce emekli sandığına ve sosyal sigortaya
tabi olmadan geçen avukatlık sürelerinim borçlanmak suretiyle emekliliğe esas sürelerine eklen
mesine cevaz veren geçici 3 ncü nıdde.
16. — Nihayet 12 . 11 . 1960 tarih ve 126 sayılı Kanunla yurt dışında görevlendirilen ve siyasî ta
rihimizde (14'ler) diye adlandırılan Millî Birlik Komitesinin eski üyelerinin ki, beşi Yüzbaşı, be
şi Binbaşı, üçü Yarbay ve biri de Albay iken, hizmetleri yürütülmek suretiyle şimdiki 1 nci dere
ceye tekabül eden, o tarihteki 3 ncü derece maaşına yükseltilmeleri aşağı, yukarı benzer tasarruf
lara maruz kalanlar arasındaki adaletsizliğin tipik bir örneğini teşkil eder.
Böylece, orduda 8 yıl hizmeti olan bir yüzbaşının T. C. Emekli Sandığına borçlandırılmadan,
26 hizmet yılı üzerinden 'emekli edilerek albaylık maaşının 21 katı tutarında ikramiye ödenmesi
temin olunmuştur.
Yukarda sıraladığımız benzer hadiseler; dolayısıyle Yüce Meclislerin verdikleri kararların,
Emekli İnkilâp Sulbayları yönünden de esirgenmeyeceği inancı içerisindeyiz.
V - Kanun Teklifinin Malı Portresi ve Netice :
1478 sayılı Kanunun yıllarca süren ınüzake;re ve nihayet kabulünde, Maliye Bakanlığı ile T.
C. Emekli Sandığının da mutabık kaldıkları üzere, yıllık imali külfet 22 buçuk milyon Türk lirası
olarak hesaplanmıştır. Ancak, 10 Ocak 1972 tarihinde tatbikatına başlanan 1425 sayılı kanunla, as
ker kişilerin emekli maaşları rütbe esasına göre intibaka tabi tutulduğundan, yeni tasarının yıl
lık malî portesi azamî 12 ilâ 15 milyon Türk lirasını geçmeyecektir.
Yüksek heyetinize sunduğumuz bu tasarının kanunlaşması ile, 1478 sayılı Kanuna müsteniden
memuriyetlerinden istifa eden binlerce Emekli İnkilâp Subayının mağduriyetlerine son verilecek,
ayını zamanda mevzuatımızda husule gelen hukukî boşlukta doldurulmuş olacaktır.
Bu itibarla arz olunan gerekçeye göre kanun teklifimizin öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz
ve teklif ederiz.

Maliye Komisyonu raporu
. Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. : 2/682
Karar No. : 31

16 . 6 . 1972

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve
müzakere edildi :
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Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek, teklif 1 nci mad
dede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu Başkanı
ve
Bu Rapor Sözcüsü
Muğla
A. Buldanlı

Kâtip
Kastamonu
H. Tosyalı

Hatay
T. Köseoğlu

İstanbul
M. F, Güngör

Kütahya
M. Er soy

Muğla
/. Oktay

Sivas
M. K. Palaoğlu

Trabzon
M. A. Oksal

Trabzon
N. 1. Çakıroğlu

Bütçe PİM Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No: 2/682 •
Karar No: 178

12.9 .1972

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan (Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, '5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti1 Emekli Sandığı Kanununa, geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi), Maliye Bakan
lığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi ve görü
şüldü.
27 Mayıs 1960 İhtilâlinin tasarrufları meyanmda Ordudaki piramidi düzenleme ve Orduyu genç
leştirmek gerekçesiyle miktarları; 7 000'e ulaşan subay hizmetten alınarak 42 s'ayılı Kanun gere
ğince emekliye sevk edilmişti. Gerekçesi ne olursa olsun başka çareler aranması gerekirken, hiz
metten alınarak emekliye sevk edilmiş bulunan bu geniş subay kitlesi mağdur duruma düşürülmüş
tür. Orduda kalmış olsalardı bugün arkadaşları gilbi hizmetlerine devam edecekleri pek tabiidir.
Filhakika 262 ve 686 sayılı 'kanunlarla bazı haklar verilmiş 'Oİmasınıa rağmen bu imkânın yeterli
görülmesi (Eminsu) adı ile anılan mağdur topluluğun yaralarının tedavisinde merhem olamadığı
bir gerçektir.
Uzun süreden beri yaralarının sarılması imkânları araştırılmış, incelenmiş, nihayet 1478 sayılı
bir Kanun ile adı geçen topluluk mensuplarına bugünkü şartlara uygun olarak haklarının tanın
ması yoluna gidilmişti. Faskat Anayasa Mahkemesinin 1478 sayılı Kanunu esasa girmeden biçitm
yönünden iptali karşısında imkân ortadan kalkmış 'bulunmaktadır. İzaha çalışılan gerekçelerin ışı
ğı altında meselenin daha fazla bekletilmesinde bir yarar -olmadığımı, biran önce halledilmesinde ise
sayısız f'aydaTar tevlidedeceği düşüncesiyle hazırlanmış bulunan kanun teklifi, Komisyonumuzca
olumlu1 karşılanarak, maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
1478 sayılı Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal gerekçesitnin ruh ve
amaeına uyulmak ve 42 sayılı Kanunu vuzuha kavuşturmak suretiyle 1 nci maddedeki' geçici mad
de değiştirilerek ıkabul edilmiştir.
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 739)
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1478 sayılı Kanunun Aıiayasa Mahkemesince iptal gerekçesi 7 Haziran 1972 tarihinde yayinlananış olduığnndah bu 'kanundan faydalananları emekli aylıkları yönünden mağdur estnieme'k için (Bu
İcanun 8 Haziran 1972 tarihinde yürürlüğe girer.) şeklinde yürürlük maddesi değiştirilerek kabili
edilmiştir.
Yürütme maddesi ise, teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir.
Bu kanun kapsamına gi'renlerin ıstıraplarına nihayet vermek için kanunun öncelik ve ivedilik
l e görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğ a arz olunur.
Kâtip

Başkan
Balıkesir
C. Bilgehan

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Amasya
Y. Acar

Ankara
H. Balan

İzmir
Â. N. Üner

Kars
Söz hakkını mahfuzdur
K. ökyay

Kayseri
Söz hakkim mahfuzdur
M. Yüceler

Malatya
M. Kaftan

Manisa
M. Erten
îmzaıdia fbulünamadı

Manisa
H. Okçu

Rize
S. Z. Köseoğlu

Sakarya
N. Boyar

Sakarya
H. Uysal
İmzada bMunamadı

Zorigtildlaik
K. Nedimoğlu

Millet Meclisi

Malatya
Söz hakikim mahfuzdur
A. Karaaslan
Aydın
N. Menlteşe
İmzafda bulunanla di

(S. Sayısı : 739)

Adana
S. Kılıç
İçel
C. Okyayuz
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C. Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege ile C. Sena
tosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının teklifi

Maliye

5434 sayılı Türkiye
Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa
geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun
Teklifi

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında
kanun
teklifi

MADDE 1. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa
aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir :

MADDE 1. — 5434 sayılı T.
C. Emekli Sandığı Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir :

MADDE 1. — 5434 sayılı T.
C. Emekli 'Sandığı Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir :

GEÇİCİ MADDE —

GEÇİCİ MADDE —
a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile Par
lamenter rejimin ilk toplantı
tarihi olan 1 Kasım 1961 tarihi
arasında 2 . 8 . 1 9 6 0 tarihli ve
42 sayılı Kanun hükümlerine
göre emekliye sevk edilmiş bu
lunan üstsubay ve askerî me
murlara bağlanan emekli aylık
ları, emekliye ayrıldıkları ta
rih ile bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarih arasındaki süre
nin her üç yılı bir derece yük
seltilmek ve artan yıllar kade
me ilerlemesine sayılmak sure
tiyle düzeltilir.
b) Bunlardan 5434 sayılı
Kanım hükümlerine göre gö
rev almış olan]ara emekli ol
duklarında bu kanun hüküm
leri uygulanır.
e) (b) fıkrası dışında ka
lanların (30) yıldan noksan
hizmet süreleri, emekliye sevk
edildikleri tarihlerdeki görev
aylıkları üzerinden ve o tarih
lerdeki borçlanma esaslarına
göre, Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığınca borçlandı
rılır.
Bu borçlanma, ilgililer adına
borcun tahakkuk ettirildiği ta
rihi takibeden aybaşından iti
baren aylıklarından % 10 ke
silmek suretiyle tahsil olunur.

Komisyonunun değiştirişi

a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile
Parlamenter rejimin ilk top
lantı tarihi olan 3 Kasım 1961
tarihi arasında 2 . 8 . 1 9 6 0 ta
rihli ve 42 sayılı Kanun hü
kümlerine göre emekliye sevk
edilmiş bulunan üstsubay ve
askerî memurlara
bağlanan
emekli aylıkları, emekliye ay
rıldıkları tarih ile bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarih arasın
daki sürenin her üç yılı bir de
rece yükseltilmek ve artan yıl
lar kademe ilerlemesine sayıl
mak suretiyle düzeltilir.

Bütçe Plan Komisyonunun
değiştirişi

GEÇİCİ MADDE —

a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile
3 Kasım 1961 tarihi arasında
2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayı
lı Kanunun geçici maddelerine
göre istekleri üzerine veya re'"
sen emekliye sevk edilmiş bu
lunan subay ve askerî memur
ların bağlanan aylıkları, emek
liye
ayrıldıkları
tarih
ile
3 . 9 . 1971 tarihi arasındaki
sürenin her üç yılı bir derece
yükseltilmek ve artan yıllar
kademe ilerlemesine sayılmak
suretiyle düzeltilir.
b) Bunlardan 5434 sayılı 1
Kanun hükümlerine göre g ö 
b) Bunlardan 5434 sayılı rev almış olanlara emekli ol
Kanun hükümlerine göre görev duklarında bu kanun hüküm
almış olanlara emekli oldukla leri uygulanır.
rında bu kanun hükümleri uy
c) (b) fıkrası dışında ka
gulanır.
lanların (30) yıldan noksan
hizmet süreleri emekliye sevk
c) (b) fıkrası dışında ka
edildikleri tarihlerdeki görev
lanların (30) yıldan noksan
aylıkları üzerinden ve o tarih
hizmet süreleri, emekliye sevk
lerdeki borçlanma esaslarına
edildikleri tarihlerdeki görev
göre, T. C. Emekli Sandığınca,
aylıkları üzerinden ve o tarih
borçlandırılır.
lerdeki borçlanma esaslarına
Bu borçlanma, ilgililer adına
göre, T. C. Emekli Sandığınca
borcun
tahakkuk
ettirildiği
borçlandırılır.
tarihi takibeden ay başından
Bu borçlanma, ilgililer adına itibaren aylıklarından >% 10 ke
borcun tahakkuk ettirildiği ta silmek suretiyle tahsil olunur.
rihi takibeden ay başından iti
Borçlandırılacak olanların bu
baren aylıklarından % 10 ke sürelerle birlikte hizmet süresi
silmek suretiyle tahsil olunur.
toplanır. (30) yılı geçemez.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 739)
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C. Senatosu Aydın Üyesi İs Maliye Komisyonunun değiştirişi
değiştirişi
kender Cenap Ege ile C. Sena
tosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının teklifi

Bütçe Plan Komisyonunun
değiştirişi

d) Bunlardan ölenlerin dul
ve yetimleri hakkında da yukardaki hükümler uygulanır.
e) Bunlara, geçmiş süreler
için görev ve emekli aylıkları
ile emekli ikramiyesi farkları
ödenmez.

Borçlandırılacak
olanların
bu sürelerle birlikte hizmet sü
resi toplamı (30) yılı geçemez.
d) Bunlardan ölenlerin dul
ve yetimleri hakkında da yukardaki hükümler uygulanır.
e) Bunlara, geçmiş süreler
için görev ve emekli aylıkları
ile emekli ikramiyesi farkları
ödenmez.

Borçlandırılacak
olanların
bu sürelerle birlikte hizmet sü
resi toplanır. (30) yılı geçemez.
d) Bunlardan ölenlerin dul
ve yetimleri hakkında da yukardaki hükümler uygulanır.
e) Bunlara, geçmiş süreler
için görev ve emekli aylıkları
ile emekli ikramiyesi farkları
ödenmez.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Bu kanun 8
Haziran 1972 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü «maddesi aynen kabul 'edil
miştir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
•maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

İ T
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Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile Cum
huriyet Senatosu A n k a r a Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının
5434 sayılı T. C. Emekli Sanchğı Kanununa geçici bir m a d d e
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları ( 2 / 6 8 2 )

Bütoçe Plân Kofmisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/682
Karar No.: 252

29 . 5 . 1973
Millet Meclisi Bakanlığına

Cumhuriyet Sena/tosu Aydın Üyesli İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Ankara
Üyesi! Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli iSandığı Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifli, 13 . 5 . 1972 tarihinde Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına sunulmuş, adı geçen teklif, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 16 . 5 . 1972
tarih ve 544/14646 sayılı tezkere ile Millet Mec lisi Başkanlığına intikal ettirilmiştir.
Yüksek Başkanlıkça 17 . 5 . 1972 tarihinde Maliliye Komisyonuna havale edilen teklif, Mali
ye Komisyonunun olumlu görüşüne dayanılar ak, değiştirilmek suretiyle 17 . 6 . 1972 tarihinde
Komisyonumuza havale buyuralmuştur.
Komisyonumuz, teklifi inceleyerek 12 . 9 . 1972 tarih Esas No. : 2/682 Karar No. : 187 sayılı
raporumuzla birlikte metni değiştirilmek sure tiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üze
re Yüksek Başkanlığa takdim olunmuştur. Yüksek Başkanlığın 5 . 10 . 1972 tarih ve G613 sayılı
tezkereleri ile Genel Kurul gündeminin 43 ncü sırasında 739 S. Sayusıyle yer alan adı geçen
kanun teklif inde, imzaları bulunan sayın üyelerden bâzıları (Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
leri Sayın Mucip Ataklı, Sayın Muzaffer Yurda İmler, Sayın M. Şükran Özkaya, Sayın Suphi Gürsoytrak ve Sayın E'manuTlah Çelebi) teklifin, ge rekçesine katılmadıkları nedeniyle, imzalarını
geri aldıklarını^ İçtüzüğün 67 nci maddesi muvacehesinde gereğinin takdiri için geri alınmasını
istemiş ve teklifi Komisyon Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz imzası ile gereği takdir edil
mek üzere geriye alınmıştır.
Komisyon Başkanlığımız, tekliıfîte imzala rı bulunan sayın üyelere 12 . 10 . 1972 tarih ve
645 sayılı bir tezkere göndererek teklif şeraitinin ikmalini istemiş, bilâhara gün tasrih etmek su
retiyle mezkûr tezkere, 21 . 10 . 1972 gün ve 646 sayılı yazımızla bir defa da tekit edilmiştir. Bu
tezkerelerimize cevap olarak Cumhuriyet Sena tosu üyelerinden Sayın Gürhan 'Titrek, iSayın Orol
Karaiosmanioğlu, Sayın Mustafa Bozoklar, Sayın Ruhi Tunakan, Sayın Halûk Berkol, Sayın Abdülkerîm Saraçoğlu, Sayın Ekrem Özden, Sayın Fevzi Halıcı ile milletvekilljerinden Sayın Ah
met Durakoğlu, Sayın Celâl Sungur, Sayın Mıemdııih Ekşi, Sayın Sami Kumbasar, Sayın Nejalt Çu
hadar, Sayın Muammer Erten, ;Sayın Fikret Övet, Sayın A. İhsan Balım, Sayın Kemal Palaoğlu ve
Sayın Hakkı Göikçe teklmftekıi imzalarını geri aldıklarını, Sayın Cumhuriyet Senatosu üyesi
Hamdı Özer, Samsun Milletvekili Sayın îlyas Kılıç ile Kayseri Milletvekili Sayın Şevket Doğan

_ 2 —

ise (imzalarını geri almadıklarını birer (tezkere ile bildirmişlerdir, teklif sahiplierind'em Cumhuri
yet Senatosu Ankara Üyesi Sayım Yiğit Köker üs e ilk gerekçeyi değiştirmek suretiyle Komisyon
Başkanlığına 16 . 10 . 1972 tarihli yeni bir gerekçe sunımuştur.
Komisyonumuz, yeni gerekçemin daha evvel sevkedilmiş bulunan 12 . 9 . 1972 gün Esas
N'o. : 2/682 Karar Nıo. : 178 olan raporumuzda eklenmesi isçin 26 . 10 . 1972 güm Esas Nlo. : 2/682
Karar No. : 187 sayılı olan raporumuzla Yükse k Başkanlığa sunulmasını uygun görerek adı ge
çen rapor Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
Bu kere, toplantı yıılınım sona ermesi sebebiyle Sıra Sayısı almadan görüşülme imkânı bu
lunamayan teklif, tökalbbül edilmek üzere 24 . 11 . 1972 günü tekrar Komisyomumuza havale buyu'rulmuştur.
Komisyonumuz, 24 . 5 . 1972 günü yapmış olduğu toplantıda, evvelce Yüksek Başkanlığa sunul
muş bulunan 26 . 10 . 1972 gün esas No: 2/682 karar No. 187 sayılı olan raporumuzu aynen tekabbül ederek Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzına karar ver
miştir.
Genel Kurulun tasviplerine

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

Başkanvekili
Niğde
N. Çerezci

Sözcü
Ankara
M, K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Ankara
T. Toker

Bursa
N. Atlı
İmzada bulunamadı

Çorum
A. Güler

Edirne
/. Erten

Erzurum
R. Danışman

Eskişehir
/. Angı

Eskişehir
Muhalifim
S. Öztürk

Hatay
H. Özkan
İmzada bulunamadı

İçel
C. Okyayuz
İmzada bulunamadı

İstanbul
0. C. Fer soy

İzmir
K. önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan
İmzada bulunamadı

Konya
M. Üstündağ
İmzada bulunamadı

Kütahya
M. Erez
İmzada bulunamadı

Manisa
M. Ok
İmzada bulunamadı

Maraş
Söz hakkım mahfuzdur
N. Çuhadar

Niğde
H. A. Kavurmacıoğlu
İmzada bulunamadı

Samsun
H. Özalp
İmzada bulunamadı

Samsun
D. Kitaplı
İmzada bulunamadı

Trabzon
A. Şener

Yozgat
C. Sungur

Millet MeclM

(S. Sayısı : 739'a 1 nci ek)
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Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/682
Karar No. : 187

26 . 10 . 1972

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan «C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 148 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi» Komisyonumuzda görüşülerek 12 . 9 1972
tarih esas No : 2/682 ve karar numarası 187 olan raporumuzla Millet Meclisi Başkanlığına sunul
muştu.
Millet Meclisi Başaknı, 5 . 10 . 1972 tarih ve 6613 sayılı tezkeresiyle kanun teklifinin Millet
Meclisi İçtüzüğünün 67 nci maddesi uyarınca gereğinin takdiri için geri alınmasını istemiş ve teklif
Komisyon Başkanı yerine Sözcü Kemal Yılmaz imzası ile gereği yapılmak üzere geri alınmıştır.
Komisyon Başkanlığımız teklifte imzaları bulunan sayın üyelere, 12 . 10 . 1972 tarih ve 645
sayılı bir tezkere göndererek teklif şeraitinin ikmalini istemiş, bilâhare gün tasrih etmek sure
tiyle mezkûr tezkere 21 . 10 . 1972 tarih ve 646 sayılı yazımızla bir defa da tekit edilmiştir.
Bunun üzerine teklif sahiplerinden C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ilk gerekçeyi değiştir
mek suretiyle Komisyon Başkanlığına yeni bir gerekçe sunmuştur.
Komisyonumuz yeni gerekçenin daha önce sevk edilmiş olan teklife eklenmesi suretiyle Millet
Meclisi Başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere bu raporumuz Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Balıkesir
C Bilgehan

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Malatya
A. Karaaslan

Ankara
H. Balan

Aydın
N. Menteşe

İzmir
K. önder

Kayseri
M. Yüceler

Malatya

M. Kaftan

Manisa
Söz hakkım mahfuzdur
M. Erten

Sivas
Muhalifim
A. Durakoğlu

Sivas
Muhalifim
E. Kangal

Sakarya
N. Bayar

Zonguldak
K. Nedimoğlu

Mil'liet Meclisi

(S. Sayısı : 739'ıa 1 nci' ek)
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T. B. M. M. Bıültç© ve Plân Komisyonu
Başkanlığına
Emekli inkılâp subayları «Eminsu» ile ilgili kanun teklifimizin gerekçesi değiştirilerek ilişikte
takdim olunmuştur.
Gereğine emirlerinizi saygılarımla arz ederim.
116.10.1972
Ankara Senatörü
Yiğit Köke*

GEREKÇE
217 Mayıs 1960 tarihini müteakip, ordudaki pramidi düzenleme ve Orduyu gençleştirme gerekçe
siyle sayılan 7 (bine yaklaşan subay hizmetten alınarak, 42 sayılı Kanun gereğince emekliye sevk
edilmiştir.
Orduda yapılan bu operasyonda gerekçe ne olursa olsun, hizmet süreleri 15 ilâ 30 ve yaşları
35 ilâ 45 yıl arasında değişen binlerce subayın topluca tasfiyeye ta'bi tutulması, Tüiık kamuoyunda
o zamanki Hükümetin yaptığı en büyük tasarruf olarak: nitelendirilmiştir.
Ordu saflarında en az 30 yıl hizmet etmek ve yüksek rütbelere ulaşmak gayesiyle çalışan bin
lerce 'geniç subayın, hizmetten alınmaları ve bu subayların uzun yıllar sivil hayata intibak ©deme
meleri sosyal bünyemizde Emekli İnkilâp Subayları (EMİNıSU) .meselesini vücuda getirmiştir.
1960 hareketinden sonra, normal şartlar avdet edince, Yüce Meclislerimiz l'9ı61 Anayasasının
ışığı altında, bâzı tasarruflardan zarar gören kimseleri, huzura kavuşturan kanunlar çıkarmışlardıir. Bu arada on bir yıl devam eden «.EMİNSU» meselesini de, Anayasamızın geçici 4 neü maddesi
ne müsteniden ele alan Büyük Meclislerimiz, Emekli İnkılâp Subaylarından hizmetleri ve rütbeleri
itibariyle en çok zarar görenleri, borçlandırmalk suretiyle, hizmetlerinin Devletin taahhüt ettiği 30
yıla iblâğını sağlayan 1478 sayılı Kanunu çıkarmakla yıllarca sürüp giden sızlanmalara son ver
miştir.
Balhıis konusu 1478 sayılı Kanunun usul yönünden iptal edilmesi neticesinde 7 Haziran 1972
tarihinde yürürlükten kalkmış olması, Eminsu camiasını ikinci kez maddî ve manevî huzursuz
luk ortamına getirmiştir.
Yüce MeeıMslerimiz uzun yıllar geçim silkintisi çeiken memur ve emeklileri büyük çapta huzu, ra* kavuşturan ve sosyal bünyemizde rahatlatıcı 'tesirleri görülen personel rejimine ait, reform
niteliğinde birçok kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunlarla, çeşitli özel sektör ve resmî kuruluşlar
da geçen hizmetlerin birleştirilmesi veya eksik kalan hizmetlerin 30 yıla iblâğı ile, kadrosuzluk ne
deniyle hiızmjet imkânı verilmeyen kimselerin, emsalleri seviyesine getirilmeleri sağlanarak mağ
duriyetleri önlenmiştir.
Bu kanunlar 1478 sayılı Kanuna benzer olup bâzıları aşağıda sunulmuştur.
1. 506 sa.yi.li Sosyal Sigortalar Kanununa tabi kimselerin sigorta primi ödemeden geçmiş hiz
metlerinim 10 yıla kadar olanı için, kuruma borçlanma olanağı tanınmak suretiyle bütün hizmet
lerinin emeklilik süresine ilâvesini sağlayan 1186 sayılı Kanun,
2. iSosyal Sigortalar ve Emekli Sandığına tabi hizmetlerin 'birleştirilmesi hakkında 228 sayılı
Kanuna yapılan ilâvelerle, Emeklilik mükteseplerinin süresine müessir olmayı temin eden 1214 sa
yılı Kanun,
3. 42 sayılı Kanunun -esprisine uygun olarak, kadrosuzluk nedeniyle, emekliye sevk olunan
'general ve albaylara yaş haddine kadar tazminat verilmesdni öngören 926 sayılı Kanuna ek 1301
sayılı Kanun,
Millet Meclisi
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4. Bâzı meslek sahiplerine özel sektörde geçen hizmetlerinin her 3 yılma 1 derece ve a,rban
her yılına 1 kaideme verilmek suretiyle, intibaklarını sağlayan 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı
Kanunla değişik 36 ncı ve 1425 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 3 ncü madde,
5. 1186 sayılı Avukatlık Kanununun 196 ncı maddesi ile, 657 sayılı Kanuna eklenen ve me
muriyetten önce Emekli Sandığına tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına girme
den geçen hizmetlerin 2/3 nün memuriyette geçiıiilmişçesine kıdemlerine sayılmasına cevaz ve^en
geçici 25 nci madde ve yine daha önce Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortalara tabi olmadan geçen
avufaatlıik sürelerinin borçlanmak suretiyle, emekliliğe esas sürelerine cevaz veren geçici 3 ncü
madde,
Yukarıda arz ettiğimiz emsal kanunlar dolayısryle, Yüce Meclislerimiz verdikleri kararları,
EmjelkM İnkılâp Subayları (Eminsu) yönünden de esirgenmeyeceği inancı içindeyiz.
Kanun teiklifinin malî portesine gelince :
1478 sayılı Kanunun malî portesi 22,5 milyon TL. sı olarak hesaplandığı cihetle, yeni kanun
tasarısının malî portesi 1425 sayılı Kanun muvacehesinde daıha da azalacaktır. Eminsu mensupla
rının zıayiatı sebebiyle bu miktar dahi her geçen yıl azalarak ve neticede Devlete olan malî yü
kümlülüğü sıfıra müncer olacaktır.
Netlice :
Yülkselk heyetinize sunulan bu tasarının kanunlaşması ile, 5434 sayılı Kanuna göre vazife almış
olup, 1478 sayılı Kanuna müsteniden işlerinden ayrılan binlerce emekli subay ile hiç görev alma
mış bütün Eminsu camiasının mağduriyetlerine son verilecek aynı zamanda mevzuatımızda hu
sule gelen hukukî boşluk da doldurulmuş olacaktır.
Bu itibarla arz olunan gerekçeye göre, kanun teklifimizin öncelik ve ivedilikle
müzakeresini
arz ve teklif ederiz.
5434 sayılı T. >C, Emekli Sandığı Kanununa

geçici bir ek madde eklenmesi hakkında kanun

teklifi

MADDE 1, —• 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
ÖEÇİGİ MiADDE — a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile 3 Kasım 1961 tarihi arasında 2 . 8 . 1960 tarihli
ve 42 sayılı Kanunun geçici maddelerine göre istekleri üzerine veya re'sen emekliye sevk edilmjiş,
bulunan subay ve askerî memurların bağlanan aylıkları, emekliye ayrıldıkları tarih ile 3 . 9 . 1971
tarihi arasındaki sürenin her üç yılı bir derece yülkseltilmelk ve artan yıllar kademe ilerlemesine
sayıkmaık suretiyle düzeltilir.
b) ©unlardan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre görev almış olanlara emekli oldukların
da bu kanun hükümleri uygulanır.
c) ı(b) fıkrası dışında kalanların (30) yıldan noksan hizmet süreleri emekliye sevk edildikleri
tıarihlerdelki görev aylıkları üzerinden ve o tarihlerdeki borçlanma esaslarına göre, T C. Emekli
Sandığına borçlandırılır.
IBu borçlanma, ilgililer adına borcun tahakkuk ettirildiği tarihi taikibeden ay basından itibaren
aylılklarından % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur.
Borçlandırılacak olanların bu sürelerle birlikte hizmet süresi toplanır. (30) yılı geçemez.
d ) Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukandafki hükümler uygulanır.
e) Bunlara, geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkları
ödenmez.
MADDE 2. — Bu kanun 8 Haziran 1972 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür.
<
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Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmazın Affı hakkında kanun
tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca
yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 1/704; C. Senatosu : 1/197)
(Not : C. ISenaJtoteu S. ıSajyflsı i: 205)

Cumhuriyet Senatosu
Genel S&kreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1406, 1/197

1.6.

1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
ilgi : 5 . 5 . 1973 (gün ve Ö510 sayılı yazınız :
Farukoğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'm özel affı baklanda kanun tasarısının, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca ka'bul olunan metni, Genel Kurulun 30.5.1973
tarihli 70 nci Birleşiminde aynen ve işarî oyla ka'bul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıiburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Adalett Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : Ü/704
Karar \N o. : 91

5:6.

1973

Yüksek Başkanlığa
TTarukioğlu, 19ı5ö doğumlu Mete Yatmaz'm Özel Affı hakkındaki kanun tasarısının Millet
Meclisinde reddolunan metni, Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilmiş olmakla, Komisyo
numuzda tekrar tetkik ve müzakere olunmuştur.
Komisyonıumuz, Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilen metni aynen benimsenmiştir.
Gteniel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur.
Adalet Komisyonu
[Başkanı
(Kırklareli
M. Atagün
Konya
O. Okay
Ma.nıiısa

H. Okçu

Bu Rapor Sözcüsü
Kars
î. II. Alaca
Konya
K. İmer
Sivas
T. Koraltan

Kâtip
Çanakkale
M. H. Önür
İçel
M. Arikan
Hatay
T. Köseoğlu

F.

Kütahya
Azmioğlu
Ankara
O. Eren

_2 —
C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
FarukoğJu, 1950 doğumlu, Mele Yat.nazhn Özel Affı hakkında kamın tasarısı
MADDE 1. — Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 27 Aralık 1971 tarihli ve esas 971/495;
karar 971/461 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzincan 3 ncü Ordu Komutanlığı Askerî Mahketnıesinün
13 Ekim 1971 tarihli ve 971/238 - J24 sayılı ilâmı de üste hakaret ve fiilen taiarruz suçlarından Aske
rî Cezîa Kanununun 85/1 ve 91/1 nei maddeleri gereğince bes ay beş gün hapis cezasına ııvahkûm
olan, Farıikoğlu, 1950 doğumlu, İstanbul Beyazıt Eminönü cilt, 9, hane 20'de nüfusa kayıtlı, Teğ
men Mete Yatmaz'ın işbu cemsı bütün hukukî neticeleri ile birlikte af f edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve Adalet Bakanı yürütür.

ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ
Farukoğlu, .1950 doğumlu Mete Yatmadın Özel Affı hakkında kanım tasarısı
MADDE 1. —• Cumhuriyet Senatosunun 1 nei maddesi Komisyonumuzca laynen ıbenliım-senmı'iştir.
MADDE 2. — Cumhuı'iydt Senatosunun 2 nei maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.
MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen benıknsenımiştir.

»m<i
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C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve C. Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve
edilmesi ve bâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tekliflerine dair C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/551, 2 / 6 8 0 ;
C. Senatosu : 2 / 5 0 )
(Not : C. ıŞenat'osu <S. Sayası : 259)

Cumhuriyet Senatosu
Gemi SekreterUği
Kanunlar Müdürlüğü
• Sayı : 1396-2/50

1.6.

1973

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
îlgi : 2 . 5 . ÖÜ973 gün vle 4131 ısayıh yazınız :
506 sayılı Sosyal iSB&oütoalair Kanımunıun bazı macUdeüerinim değ%1iMlimesi v& bu kamuma îbdr
geçici madde eklenmesi hıaMonıda kanım, teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cum
huriyet (Senatosu Genel Kurulunun 30 . 5 . 1973 tarihli 70 nci BSırleşîminde Ideğüşlârilereik ve işarî
oyla Isabul eidiltmiş, dosya Süs^Üklte gönderiliştir.
Cteregini rica «(derini.

Tekin ArDburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Not : Değiştirilen maddeler :
BAŞLIK
MADDE 4.
GEÇİCİ MADDE 1.
GEÇİCİ MADDE 2.

—2—
41 numaralı Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
41 numaralı Geçici Komisyonu
Esas No. : 2/551, 2/680
Karar No. :
Yiükiaeik Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 30 . 5 . 1973 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilerek
kabul edilen ve yeniden görüşülmek üzere Geçici Komisyonumuza gönderilen; 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde efelenmesi
hakkında kanun teklilfünin başlığı ve ilgili maddeleri, Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi:
Müzakere neticesinde;
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek,
aynen benimsenmesine karar verildi1.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere dosya,

Yüksek Başkanlığa sunulur.
Kâtip
Adana
§. Yılmaz

B'aşkan
Niğde
M.N. Çerezci

Sözcü
Kayseri
E. Turgut

Bolu
H. 1. Cop

Bursa
K. Önadım

Erzurum
N. Gacıroğlu

İstanbul
H. Türkây

Kastamonu
H. Tosyalı

Malatya
A. Karaaslan

(M. Meclisi S. Sayısı 855 e 1 nci Ek)

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ
METİN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL
ETTİĞİ METlN

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamına bir
geçici madde eklenmesi halikında kanun teklifi

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir :

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa aşağıdaki geçici iki madde eklenmiş
tir :

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, ge
lir veya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya
aylık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu
kanun gereğince gelir veya aylığa haJk kazanan
larına kanunun yürürlük tarihinden sonra ya
zılı talepte bulunmaları halinde, bu kanunun yü
rürlük tarihini takibeden dönem başından itiba
ren gelir veya aylık bağlanır.
Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen
23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile
2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin
IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır.
Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı
dönem başından itibaren bu kanunla değiştiri
len 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara
uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar sevi
yesine getirilir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, ge
lir .veya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya
aylık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu
kanun gereğince gelir veya aylığa hak kazanan
larına kanunun yürürlük tarihinden sonra ya
zılı talepte bulunmaları halinde, bu kanunun yü
rürlük tarihini takibeden dönem başından itiba
ren gelir veya aylık bağlanır.
Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen
23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile
2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin
IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır.
Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı
dönem başından itibaren bu kanunla değiştiri
len 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara
uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar sevi
yesine getirilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 991 sayılı Kanunla
Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı mevzua
tına göre bağlanmış ölüm aylıklarının ödenme
sine, 23 ncü maddenin V, VI ve VII nci fıkra
ları ile 68 nci maddesinin IV, V, ve VI nci fık
ralarındaki şartlarla devam olunur.
Anılan sandıkların Sosyal Sigortalar Kuru
muna devrinden önce ölen sandık üyelerinin, ay
lıkları kesilmiş olan veya aylık bağlanmamış bu
lunan kimseleri hakkında da geçici 1 nci mad
de hükmü uygulanır.

(M. Meclisi S. 'Sayısı 855 e 1 nci Ek)
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41 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna iki
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teMifi
(Benimsenmiştir.)^
MADDE 1. — Keisinleşımştir.
MADDE 2. — Kesinleşmiştir.
MADDE 3. —Kesinleşmiştir.
MADDE 4. — C. Senatosunun 4 ncü maddesi Komisyonumuzca beırnnsenmiştir.
GEÇiCÎ MADDE 1. — 0. Senatosunun geçici birinci maddesi Komisyonumuzca benimsenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — O. Senatosunun geçici ikinci maddesi Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 5. — Kesinleşmiştir.
MADDE 6. — Kesinleşmiştir.

(M. Meclisi S. Sayısı 855 e 1 nci Ek)
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Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısı ve Ticaret,
Sanayi ve Teknoloji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyon
larından alınan 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici Komisyon
raporu ( 1 / 8 0 3 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1598/2575

16 . 3 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi:
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 14 . 3 '. 1973 tarihinde kararlaş
tırılan «Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı kanunu tasarısı» ve gerekçesi üüşilk olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

TÜRK UÇAK SANAYİİ ANONİM ORTAKLIĞI
(TU&AŞ)
KANUN TASARISI
Genel gerekçe
En kısa zamanda çağdaş uygarlık seviyesine erişme hedefi ye'bunun gerektirdiği hızlı kalkın
ma, ülkemizi teknoloji yaratan bir toplum olmaya yöneltmektedir.
Bu amaca yönelmek için millî güvenlik gerekleri de titizlikle gözönünde tutularak, istihdam
yaratan, teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir niteliğe sahip, millî hâsılaya katkısı yüksek,
yabancı ekonomilere bağlılığı hafifleten, uluslararası ticaret alanında Türkiye'yi güçlü bir ticaret
ortağı haline getirecek sanayi dallarında cesur teşebbüslere ihtiyaç duyulmaktadır.
. Bu teşebbüsler aktarılan teknoloji yönünden olduğu kadar bu yolla gelen teknolojinin diğer
üretim dallarına yansıması açısından da önem taşımaktadır.
Bu niteliklere sahip sanayi dallarından birisi de uçak sanayiidir. Yurdumuzun jeopolitik du
rumu da dikkate alındığında konu daha büyük bir önem kazanmaktadır.
Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel hedefleri ve stra
tejisine uygun olarak hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Plân, askerî ve sivil ihtiyaçların ortaya çıkar
dığı uçak taleplerinin uçak sanayiini verimli olarak kurup yaşatacak düzeye geldiğini kabul et
miş ve bu sanayiin kurulmasını öngörmüştür.
Tasarı açıklanan nedenlerden ötürü kanunlaşması dileğiyle Yüce Parlâmentoya sevk edilmiş
bulunmaktadır.

- 2 ^
MADDE GEREKÇEDEKİ
Tasarının 1 nci maddesinde ortaklığın hukukî bünyesi tespit olunmakta ve 440 sayılı İktisadî
Devlet teşekkülleriyle müesseseleri1 ve iştirakler hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine uygun
olarak, kurulacak Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığının sermayesiyle sorumlu bir İktisadî Dev
let Teşekkülü olacağı ve kısaca TUSAŞ adiyle anılacağı belirtilmektedir.
Merkezi Ankara'da olması uygun görülen ortaklığın harp sanayii ile olan ilişkisi ve niteliği dolayısıyle Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Bakanlık olarak öngörülmüş ancak 440 sayılı Kanunun
9 ncu maddesi gereğince yapılacak işlemlerde Maliye, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarıyle işbirliği
yapılması uygun görülmüştür.
2 nci maddede ortaklığın faaliyet konulanyle kuruluş ve faaliyetlerindeki amaçlar genel olarak
tespit edilmiş ve amacın gerçekleştirilmesi için iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyetin
esas olacağı açıklanmıştır.
3 jıeü madde ile ortaklığın hangi konularda faaliyette bulunacağı sayılmış ve anılan işlere
bağlı her türlü işlemler ile ticarî muamelelerin faaliyet sınırı içerisinde bulunduğu açıklan
mıştır.
Tasarının 4 ve 5 nci maddeleriyle ortaklığın amacı ve faaliyet konulan nazara alınarak şim
dilik 1,5 (Bir buçuk) milyar liralık bir sermaye öngörülmüş ve beheri 10 000 TL.'lık 150 000
kisse olarak düşünülen paylar iki grup altında mütalâa edilerek (A) grubunu teşkil eden hisse se
netlerinin Devlete ve İktisadî Devlet Teşekküllerine (MKEK, Türkiye Elektronik Kurumu, PTT,
ETİBANK), (B) grubu hisse senetlerinin ise Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, tah
sis olunması hükme bağlanmıştır.
Gerektiğinde sermayenin Genel Kurul kararıyle artırılabileceği de öngörülmüştür.
Tasarının 6 neı maddesiyle sermaye paylarının ödeme şekli ve süresi düzenlenmiştir. Bu su
retle kuruluş kanununun çıkmasından sonra kısa bir süre de ortaklık sermayesinin teşkili mümkün
olabilecektir.
7 nci madde ortaklık kârının dağıtımına ilişkin olup, safi kârdan önce maddede yazılı âdi ve
fevkalâde ihtiyatlarla, personele verilecek ikramiyelerin ayrılması ve kalan meblâğın dağıtıma esas
olması uygun görülmüştür. Kâr dağıtımının zamanı ve dağıtılacak kâr miktarı, Genel Kurulca
tespit edilecektir.
Malî konulara ilişkin 8-nei maddede; Ortaklık işjTetme bütçesiyle, faaliyet raporları, fiyat, tari
fe, yatırmii ve finansman işlerinin bilanço ve netice hesaplarının 440 ve 441 sayılı kanunlara göre
yürütüleceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin 2 nci fıkrasıyle yıllık üretim, satış programlarının yapılmasında Millî Savunma
ve Maliye Batkanliklarıyle Devlet Plânlatma 'Teşkilâtının TUSAŞ ile müşterek bir çalışma yapması
esası ıgetirilmışitir. Ancak, Hava 'Kuvvetleri ihtiyacı için imal 'edilecek uçakların satmalmması
maksadı ile M. iS. B. Bütçesine normal bütçe tavanı dışında her yıl Mal.'ye Bakanlığınca ayrıca
ödenek tahsis ollunması (gereklidir. Zira, Plân Bütçede M. S. B. Bütçesi ker yıl % 12 artış ile hcsabedilmiştir ve bu ıbütçeden uçak alımı için ayrıca para ayrılması mümkün değildir. Keza, Silâh
lı Kuvvetlerin güçlendirilmesi amacı ile ka/b.ııl edilmiş bulunan 1601 sayılı Kanun ile sağlanan
tahsisat halen satmaîmalara bağlandığından TUSAŞ ile ilgili satmalmalarda (kullanılamayacaktır.
Maddenin son fıkrasıyle ortaklığın yapacağı iç ve dış istikrazlarda Maliye Bakanlığının kefa
leti müttnjkün kılınmıştır.
Tasarının, ortaklığın yönetimine ilişkin 9 ilâ 15 nci maddeleriyle Genel Müdür ve yardımcıları
Be Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, nitelikleri ve atanmaJan düzenlenmiş olup,
esas olarak 440 sayılı Kanun ile buna ilişkin tüzük hükümlerine bağlı kılınmıştır.
Tasarının 16 nci maddesiyle personel rejimi işçileri de kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup,
ortaklıkta aşağıda belirtilen 3 nevi personel istihdam edilmektedir.
1. 3659 «sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hak
kında Kanıma (tabi personel,
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2. 1475 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel,
3, Sevkü idare ve 'teknik hizmetlerde çalıştırılmak üzere özoil hukuk hükümlerine göre muka
veleye (bağlanan sözleşmeli personel.
Tasarının 17 nei maddesiyle ortaklık personelinin emeklilik statüleri düzenlenmiş 'bulunmaktadır.
18 nci madde ile ortaklığın üretim ve yatırım programlarını yaparken, ihtiyaçlarını karşılamıayi gözününde bulunduracağı Bakanlık ve teşekküllerle olan ilişkilerini 8 nei maddenin 2 nei fıkra
sında öngörülen şekilde düzenlemesi, koordinasyonun sağlanması yönünden gerekli görülmüştür.
Tasarının 19 ncıı maddesiyle, ortaklığın amacına ulaşması ve faaliyetlerinin olumlu yönde ge
lişmesini sağlamak için bâzı malî yükümlerden muaf tutulması zorunlu 'görülmüş ve bu muafi
yetin kapsam ve niteliği maddede açıklanmıştır.
Ortaklığın amaçlarından (biri Hava Kuvvetlerini güçlendlumelk olduğundan hu müşterek amacın
tahakkukunda fuzulî masrafların önlenmesi gerekmektedir. Kuruluşun Hava Kuvvetleri ile bu dere
ce yakın ilişkisi nedeniyle, karşiilıklı mutabakat ve imkânlar dahilinde Hava 'Kuvvetleri tesislerinden
faydalanması zaruretinin hâsıl olabileceği düşünülerek 20 nci madde ile bu istifadenin bedelsiz ol
ması imkânı tanınmıştır.
21 nci madde ile ortaklıkça zaruret bulunan yerlerde istimilâk ihtiyacı duyabileceği nazara
alınarak C830 sayılı Kanundan faydalanabilmesi de hükme 'bağlanmıştır.
Ortaklığın, esas faaliyet konularının mahiyet ve özelliği igözönüne alınarak 22 nci maddeye
konan hükümle faaliyetinin emniyeti sağlanmış .ir. Nitekim Makine Kimya Endüstrisi Kanunun
da da benzeri hüküm bulunmaktadır.
\
Tasarının 23 ve 24 ncü maddeleri ile kurulacak teşekkülün ortaklık tipi bir İktisadî Devlet
Teşekkülü ©İması sebebiyle, bir Genel Kurul gerekli görülmüş ve Genel 'Kurulun teşekkül tarzı,
görev ve yetkileri ile kararlarının bağlayıcılık vasfı, toplantı şekli ve rey hakkı düzenlenmiş
tir. Ancak yukarda açıklanan sebep muvacehesinde Genel Kurul ile ilgili hususlarda 440 ve 468
sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyle Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinin uy
gulama ayrıntılarının ıbir tüzükle saptanacağı da belirtilmiştir.
Tasarının 25 ilâ 28 nci maddeleri denetim ve ibra ile ilgili olup, ortaklık şeklinde kurulması
nın bir sonucu iolaralk denetimin 'bir yandan denetçiler eliyle diğer yandan (Başbakanlık Yülksek
Kurulunun ibrası için 468 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması .mümkün ise d e ; İktisadî Dev
let Teşebbüsleri reform ist ratej isinin kanunlaşması ile bu sorunun bir Ibütün olarak çözümleneceği
gözönüne alınarak hu yetkinin Genel Kurula verilmesi uygun görülmüştür.
Tasarıya 2 geçici madde konulmuştur. 1 nci madde ile hazinenin TUSAŞ'a devredeceği aynî
kıymetlerin sermaye payına mahsubedilmesine imkân verilmiştir. 2 nci madde ile TUSAŞ'm ku
rulmasında sürat sağlamak amacıyle kuruluş esnasına münhasır olarak Türk Ticaret Kanununun
kayıtlamalarından (muaf tutulmuştur.
Maddenin 29 ve 30 neu maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir.
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Millet MMiöi Yüksek Başkanlığım
Türk: Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısını görüşlmek üzero Millet Meclisi Genel
Kurulunun 26 . 3 . 1973 tarihli 82 nci Birleştiaııinde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz,
11 . 4 . 1973 günü ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle çalışmalarına başlamıştır.
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak hedeffimizin gerçekleştirilmesinde gerekli kalkınma hızı
nın aramasının başta gelen unsurları arasında sanayi ve teknolojik gelişmenin bulunduğu gerçe
ği göaönünde tutulursa, ülkemizde uçak endüstrisinin kurulup işletilmesi kabulünde güçlük çekil
meyen bir zaruret olarak kendisini göstermektedir.
Tasarı gerekçesi görüşmeler sonunda ittifakla 'benimsenmiş ve tasarı metninin müzakeresine
geçilmâştıir.
'Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 3 neü maddesinin (d) fıkrasında TUSAŞ'm imalât ve satışlariyle, ilgili işletme ve sair
tesislerini 3 neü şahıslara vermek ve kiralamak ibaresinin muğlâk görünüşü ve bilhassa vermek
kelimesinin ivazlı ve ivazsız oluşu yönünden tereddütlere mahal bırakacağı düşünülerek bu gibi
tesisleri 3 neü şahıslara ancak kiralayabilmek sadece kamu kuruluşlarına vermek veya kiralamak
şeklinde değişiklik yapılması maddeye açıklık getirmek anıacıyle lüzumlu görülmüştür.
Tassarınm 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul eddlmiişitir.
Tasarının 6 nci maddesinin 1 nci cümlesinde, Maliye Bakanlığınca (A) grubu hisse senetleri
bedelinin TuSAŞ'a her yıl bütçe kanunu ile konacak miktar üzerinden ödenir, şeklindeki ifadenin
her yıl ödenecek miktarın bütçeye konacak rakamlar üzerinden oluşu ilerde TUSAŞ'm yatırım
programı ile bütçe kanunundaki ödenekler arasında zuhur edeeek farklılığın, bu kuruluşun prog
ramlarında aksaklık yaratabileceği, bu aksaklıkların da millî güvenliğimiz yönünden yaratacağı
ağır sakıncalar gözönüne alınarak sadece böyle bir aksaklığa mahal vermemek amacıyle (A gru
bu hisse senetleri bedeli her sene «TUSAŞ'm yıllık yatırım programına göre» bütçe kanunu ile büt
çeye konulacak ödeneklerle Maliye Bakanlığınca ödenecektir) şeklinde madde düzenlenmek sure
tiyle bütçe kanununda tespit edilecek ödeneklerin TUSAŞ'ın yıllık yatırım programlarına göre tes
pitinde fayda mülâhaza edilmiştir.
Maddenin 2 nci cümlesinde (B) grubu hisse senetleri bedelinin Türk Hava Kuvvetlerini* Güç
lendirme Vakfı tarafından bu kanunun yürürlüğünü takibeden 10 ay içinde TUSAŞ'a ödenmesinin
maddî imkânsızlıklarla mümkün olamaması ahvali gözönünde bulundurularak bu süre 12 aya çıkarıl
mıştır.
Tasarının 7 nci maddesinde (b) bendindeki «ihtiyaç» kelimesi «ihtiyat» olarak, (d) bendinde
ki «kıymetler» kelimesi de «kıymetleri» olarak tashih edilmiştir.
Tasarının 8 nci maddesinde 2 nci cümlede cümle düşüklüğünü önlemek maksadıyle (ile)
kelimesi yerine virgül konulmak suretiyle cümle tashih edilmiştir.
Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 10 ncu maddesinin (a) bendinde son kelimenin (hirisi) olarak yazılışı matbaa ha
tası olarak görülmüş (biri) şeklinde tashih edilmiştir,
Madde m'eitninde adı geçen bakanlıklar, Bakanlar Kurulu protokol sırasındaki yerlerine göre dü
zenlemek suretiyle d, e, bentlerinin sıraları değiştirilumştdr,
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TUS AŞ'm faaliyet konusu içinde sivil havacılık ihtiyaçlarını karşılayacak tipte uçak, helikopter
ve yedek parçaları imalâtı da yer almış bulunduğu nedenleriyle bu gayenin gerçekleştirilmesinde
faydaları olacağı düşünülerek ayrıca 8 üyeden oluşturulan yönetim kurulunun 9 üyeye çıkarıl
ması amaçlarıyle Yönetim Kuruluna Ulaştırma 'Bakanlığının inhası ile Balkanlar Kurulu tarafın
dan atanacak bir üyenin ilâve edilmesi uygun görülerek maddeye bu hususu öngören bir fıkra ek
lenmesi kararlaştırılmıştır.
'Tasarının 11 nei maddesi, Yönetim Kuruluna resmî kuruluşlardan gelen üyelerin aslî görevle
rine devamlarında bir sakınca olmadığı hükmünü tasan metnine ithal etmek suretiyle bu üyelerin
Yönetim Kurulu üyeleri için tespit edilen ücretin yarısını alabilecekleri şeklinde düzenlenmiş olup,
bu maddenin 440 sayılı Kanunun 32/1 nci maddesine bariz aykmlık göstermesi nedeni yanında,
Yönetim Kurulu üyelerinin bu kuruluşun hassasiyeti ile mütenasip hizmet vermeleri ancak mesai
lerini sadece TUSAŞ'm faaliyetlerine teksif etmelerind gerektrireeeğd nedeni de gözönüne alınarak
tasarıdan çıkarılması uygun görülmüştür.
Tasarının 12 nci maddesi 11 nci madde olarak kabul edilmiş, ancak Yönetim Kuruluna Bakanlar
Kurulunca atanacak üyelerin Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarında aranan niteliklerde
olmalan kâfi görülmeyerek TUSAŞ'm millî güvenliğimiz ve millî ekonomimiz yönünden arz ettiği
önem gözönünde bulundurularak Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından seçilecek
üyelerin de aynı nitelikleri taşıması gereği faydalı ve uygun görülmüştür. Bu sebeple maddenin
birinci cümlesinde «ve Vakıf tarafından seçilecek» cümlesi ilâve edilerek madde yeniden düzenlen
miştir.
Maddenin 2 nci cümlesindeki «olanlar» kelimesinin bir matbaa hatası olduğu anlaşılmış ve keli
me «organlar» şeklinde tashih edilmiştir.
Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak kabul edilmiş, birinci cümlesinde atanabilirler
kelimesi seçilebilirler şeklinde değiştirilmiştir. Zira atama şeklinin seçimle oluşu nedeniyle, tekrar
atamanın şeklinin madde metninde zikredilmesinin yanlış anlamalan önleyeceği düşüncesi hâkim
olmuştur. Ayrıca 657 ve 926 sayılı Personel kanunlarının ilgili maddeleriyle personelin izinli sa
yılarak başka yerlerde görevlendirilmesi mümkün bulunduğundan TUSAŞ'm inkişafına yararlı olabi
lecek bâzı personelin mezkûr maddeler hükümlerinden faydalanılarak yönetim kuruluna atanma
sına maddeye 2 nci fıkra eklenerek imkân verilmiştir.
Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak kabul edilmiş, ancak Genel Müdür ve Genel Mü
dür yardımcısı olabilmek için lüzumlu ve zarurî görülen nitelikler 440 sayılı Kanunun 10 ncu ve
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 48 nei maddesinde belirtilen nitelikleri tekrar tek
rar zikredilmek suretiyle tanzim edilmiş olan bu madde yenilik olarak getirilen 65 yaşını doldur
mamış olmak kaydı aynen muhafaza edilmek suretiyle yukarda belirtilen kanun hükümlerine atıf
yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 16 nci maddesi 15 nci madde olarak kabul edilmiş ve maddenin 1 nci cümlesindeki
«müesseseleri» kelimesiyle, ifade edilmek istenilen işyerlerinin müessese niteliğinde olmaları müm
kün görülmediğinden bu bağlı işyerlerinin gerçek niteliğini ifade edebilmek maksadıyle «müesseleri» kelimesi yerine «iştirakleri» kelimesi ikame edilmek suretiyle değişiklik yapılmıştır.
Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde olarak kabul edilmiş ancak, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununa göre verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenir kaydı
nın, bu personel ile Emekli Sandığı ve TUS AŞ arasında 31ü bir ihtilâfa malıal verebüeceği ve sözü
geçen hizmetlinin kesenekleri ve ilgililerin de karşılıkları ödemedikleri ahvalde Emekli Sandığının
yapacağı işlemlerin akim kalması gibi neticeler doğuracağı gözönünde bulundurularak sözü geçen
kesenek ve karşılıklann ilgililerce ödenmesi daha uygun olacağı kanaatine vanlarak madde yeni
den düzenlenmiş, ayrıca TUS AŞ in çok hassas teknolojik yapısı, millî güvenlik ve millî ekonomimiz
de işgal edeceği yer ve önem gözönünde bulundurularak istihdam kadrosunun lüzumsuz kabarık
lara yol açacak şekilde oluşturulmasını önlemek amacıyle bu madde hükümlerinden emekli, adî
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malûl veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanların faydalanamayacağı esasını getiren bir cüm
le ayrıca madde sonuna eklenmiştir.
Tasarının 18 nci maddesi 17 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 19 nc'u maddesi 18 nci madde olarak kabul edilmiş ancak, maddenin ilk cümlesindeki
«yatırım» kelimesi, cümlenin anlamını değiştirmemekle beraber, sanayi yatırımlarını, yatırım sa
nayii şeklinde ifadenin cümle düşüklüğü arz edecek nitelikte görülüşü sebebiyle maddeden çıkarıl
ması uygun görülmüştür.
Tasarının 20 nci maddesi .19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 21 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 22 nci maddesi 21 nei. madde olarak kabul edilmiş ancak, Komisyonumuzca kabul
edilen 15 nci maddedeki müesseseleri kelimesinin iştirakleri olarak düzeltilmesine uygun gerek
çeyle kanunda ahengi bozmamak maksadıyle bu maddenin 1 nci, 3 ncü ve 4 ncü cümlelerinde yer
alan «müesseseleri» kelimesinin, «iştirakleri» şeklinde düzeltilmesi uygun görülmüştür.
Tasannın 23 ncü maddesi 22 nci madde olarak kabul edilmiş ancak, «rey» kelimesinin, «oy»
olarak düzeltilmesi uygun görülmüştür.
Tasarının 24 ncü maddesi 23 ncü madde olarak kabul edilmiş ancak, kabul edilen 22 nci mad
dede olduğu gibi «rey» kelimesinin yerine «oy» kelimesi ikame edilmek ve bu maddedeki «tüzük
le» kelimesinin de 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde yönetmelik yapımından bahsedilmesi ne
deniyle, aynı kanuna bağlı bu kuruluşun ilgili olduğu kanuna paralelliğini temin etmek amaeıyle
«yönetmelikle» şeklinde düzeltilmesi uygun görülmüştür.
Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde, olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 26 nci maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 30' ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının Millet Meclisi Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca
kabul edilmiş bulunmaktadır.
Millet Meclisi Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz
olunur.
Başkan
Kâtip
Sözcü
Üye
Sivas
A. Karahisar
Kastamonu
Ordu
T. Koraltan
II. Tosyalı
K. Uysal
A. T opal oğlu
• Üye

Ankara
0. Birgit
İmzada bulunamadı
Üye
Kayseri
M. Yüceler

Üye
Balıkesir
K. Erdem

üyo
Bursa
N. Atlı
İmzada bulunamadı

Üye
İstanbul
O. Kabibay
İmzada bulunamadı.

Üye
Kırşehir
C. Er oğlu

Üyo
Konya
Söz hakkım mahfuzdur.
K. îmer

Üye
Mardin
E. K. Aybar

Üyo
Samsun
İL Özalp

Üye
Urfa
N. Cevheri
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı
Kanun Tasarısı
BOLÜM — 1
Genel Hükümler'
Hukukî Bünye :
MADDE 1. — Bu Kanunla, Türk Uçak Sanalyü Anonim Ortaklığı (TtTSAŞ) adında tüzelkişiliğe
salhüp faa%etlerjnde özerk ve sorumluluğu setrmayeailyîo sınırlı Mır iktisadî BevM Teşekkülü ku
rulmuştur. Teşekkül, bu Kanuna, 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen Kanunlar hükümleri ısaJkll olmak
ü$z>üe özel hukuk hükümlerine taibidür.
Merkezi Ankara'dadır. tlgdıl olduğu Bakanlık Milî Savunma Bakanlığıdır, ilgili Bakanlık 440
»ayık Kanunun 9 ncu madd'esfitnıdeki •hafcıde yetki] ve sorumluluğunu kullanırken Malye» Sanayi
ve Teknoloji •bakanlıkları ile d^b^rip yapabiiMr.
BÖLÜM — II
Amaç ve Faaliyet Konuları
Amaç :
MADDE 2. — TUSAŞ'm amacı, üUkenân teknolojik düzeyini yükseltecek, millî hâsılaya kat
kısı yüfeek, yabancı ekonomilere bağlılığı hafifleten, dış piyasa ile rekabet edebilir, Millî Güven
lik ve si'vil ihtiyaçlara yönelmiş bir uçak endüstrisini kurup •işüetm/a'kbiir.
TU1SAŞ, ıboı amaca ulaşırken verismliiMk ve kârlılık esaslarına göre çalışacak ve teknolojik ge*
üşmlsGerü yakından izleyecektir.
Faaliyet Konuları :
MADDE 3. —TUlSAŞ'ın, faafyet konulan algıda gösterilmiştir :
a) Askerî ve S!MI havacılıkta fcufflanılan heır çeşit uçak, helikopter ve benzeri motorlu, motor
suz vasıtaların imal ve montajını yapmak,
b) Bu' vasıtalarla ülgili her türüü yedek parça, teçhizat ve mal&sımıefteırdn imal ve alım satımını
yapmak,
c) Konfuisu ula ÜlgBi hususlarda gayrimenkuller aHıp satmak, menkul ve gayrîlmenkulöeorflaıi rehnatmlök sureıtdiyle borçlanmak,
d) İmalât ve satı§lanyle ilgili her türlü işletmeleri! kurmak, hangarlar, depolar, meydanlar, tamdrhaneler yapmak ve gerektliğinldle bunları 3 ncü şahıslara vermek veya kiralamak,
e) Konusu ile İlgili or!fcakMs!ar kurmıak veya mevcut ocaklıklara iştirak etmek,
f) Yukardaki fıkralarda sayılanlara il%k!£n her tüsröü işöeri yapmak ve ticarî ^temlere giırüşmek.

BÖLÜM — III
Malî Hükümler
MADDE 4. — TUSAŞ'ın, «ertma^elsi 1 500 000 000 (Bir buçuk miyar) TL.'dar.
Bu sermaye, beheri 10 000 TL. kıymetinde (nominal değerde) 150 000 'haisseye aynlmı^tır.
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MADDE 1, — Tasarının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir,

Fmliyet konuları :
MADDE S, — TTJSAŞ'ın faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir,
a) Askerî ve Sivil havacıihikta kullanılan her çaşit uçak, helikopter ve ıbenaeri ımiotorlu, mo
torsuz vasıtaların Sanal ve montajını yapmak,
b) Bu vasıtalarla İlgili faer türlü yedek parça, (teçhizat ve matoemeleıünin imal ve alım sa
tımını yapmak, .
c) Konusu ile ilgili hususlarda gayriimienkuller alıp satmak, menkul ve gayıtiimeınkulfleriıni rehnetmek suretiyle borçlanmak,
d) tmalâJt ve satışlarıyla ilgili her türlü işletmeleri kurmalk, hangarlar, depolar, meydanlar, taonirhaneler yapmak ve gerektiğimde bunları 3 ncü şahıslara kiralamak, ikamu kurumlarına vermek
veya kiralamak,
e) Konusu ilk ilgili ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıklara iştirak tetmıek,
f) Yutardaki fıkralarda sayılanlara ilişkin her türlü işleri yapmak ve ticarî işlemlere giriş
mek

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Sermaye Genel Kurul karan ile artırılabilir.
Hasseler A ve B grubu olmak üz^r'e ikiye 'ayrılmıştır. A grubu hisseleri nama, B grubu hisseleri
hâmffime yasalıdır.
MADDE 5. — A gurubu htelterti lâsals sıerr&naycnûn % 55'ini teşkil eıdilp, bu sernuaye Haszffinıeye
tahisiB edilmektir. ButoûasiöIiBrT. C. Maltljye Bakanlığı tarafından temisüil edilir. Haizime bu hisseleri
İkfeadi Devlet Teşekküllerin© devir ve temlik &dxMlk.
B grubu hisseleri sermayenûn % 45'inden ilbaröt olup, tamamı Türk Hava KuvvetleirM. Güçletndirme Vakfına 'tahsis 'edilmiştir.
Sermayenin ödenmesi :
MADDE 6. — Sermaye afağıdaki şekilde Or'feafldag'a ödenecektir.
A gruJbu hisse 'senetleri beıdeüi, har sane büıtçs kanunu ile bütçece konacak ödeneklerle ve T. Ö.
Malîye Bakanlığınca TUSAŞ'a ödeneicidktir.
B gruibu hisse semdtleıri toedıatai, Türk Hava Ku'vvstLİsrjni Güçlendirme Vakfı tarafından bu
Kanunun ryürür3üğLMi m&alkirp 10 ay içinde TUSAŞ'a ödenjr.
Kârın dağıtımı ve yedek'akçeler :

MADDE 7. — Ortaklığın yıllık safi kârı şu surelfle dağıtılır :
a) % lO'u Ödemmüş iseırnıaye tutanna varıncaya kadar âdi,
fb) % 5'i ödecri'mliş s'ermayemih % 25''ine varıncaya kadar fevkalâde ihtiyaç aknesi olarak afvn-

to.
c)

% 5'i ise 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddelji esaslarına göre Veriilecek ikramliye oıllaralk ay-

id) Bâkiiye safi kâr Genel Kurulca tespit edilecleJk .«(salalara uygun olarak faiiföe sen'etlsirMıı
ödentaıiiiş kıymetler üizeründen hiıssısdarOıarıa dağıtılır.
Diğer Mali Konular :
MADDE 8. — işîeltmte .bütçeleri, faıaljyelt raporları, fijyat ve tatrtüfleıle/r, yatırım ve fünıan)3Qn»aJn if|3eri, bilanço ve netice hâsaplan, 440 ve 441 Baıyılı Kanunlara göre yürütülür.
Yıllık üro.toim 've satış programları ise Milî Savulma ve Maliye Bakanlıkları ile DeMIısit HlâmCama Teşkilâtı vs TUSAŞ ile müştereken tespit edilir.
TUSAŞ'in yapacağı iç ve dış istikraza Mali)ye Bakanlığı kefalöfe yetkilidir.
BÖLÜM —IV
Yönettim
Yönetme ve temsil :
MADDE *9. — TUSAŞ, bu Kanun ile düğer mevzua1!; hükümlleri ve Yömeifâm Kurulu Kararlan uya
rınca Genel Müdür tarfafından yonfâtlılr. Ortakfiığı, idare ve yangı 'organlarıyle 3 ndi şahıslara kar
şı Gentel Müdür temsil eder. Genel Müdür telmısil ycâfeib&plj genel hüJküMeTe fföre dövriedelbilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri :
MADDE 10. — TUSAŞ'ın Yönelten Kurulu :
a) Genel Müdürle, «orfcakhğın Genel Müdür yardımcılarından Üjİ^im Bakamlıikiça
birisi,
i
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MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sermayenin ödenmesi :
MADDE 6. — 'Sermaye aşağıdaki şekilde ortaklığa ödenecektir.
A grubu hisse senetleri (bedel her sene TüSAŞ'ın yıllık yatırım programına göre Bütçe Ka
nunu ile bütçeye konacak ödenekle, T. O. Maliye Bakanlığınca ödenecektir.
B Grubu hisse senetleri bedeller^ Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından
bu kanunun yürürlüğünü takibeden 12 ay içinde TlTSAŞ'a ödenir.
Kârın dağıtımı ve yedek akçeler :
MADDE 7. — Ortaklığın yıllık safi kârı şu surete dağıtılır.
a) % 10'u ödenmiş sermaye tutarına varıncaya kadar âdi,
b) % 5'i ödenmiş sermayenin % 25'ıüne varıncaya kadar fevkalâde lilhıfeiyat akçeisi olarak ayrılır.
c) % 5'i ise 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi tesaslartna ıgöre verilecek ikramiye olarak ay
rılır.
d)- Bakiye ısâfi kâr Genel Kuruilca tespit edilecek esaslara uygun olarak hisse seneftlerinin
ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara dağıtılır.

Diğer malî konular :
MADDE 8. — İşletme bütçeleri, faaliyet raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finansman iş
leri, bilanço ve netice hesapları, 440 ve 441 sayılı kanunlara göre yürütülür.
Yıllık üretim ve satış programları ise Mililî Savunma ve Maliye bakanlıkları, Devlet Plânlama
Teşkilâtı ve TUSAŞ ile müştereken tespit edilir,
TüSAŞ'ın yapacağı iç ve dış istikraza Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir.

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri :
MADDE 10. — TüSAŞ'ın Yönetim Kurulu :
a) Genel Müdürle, ortaklığın Genel Müdür yardımcılarından ilgili
bîri,
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lb) Maliye Bakanlığinın inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından aitanan bur üye,
c) ilgili Bakanlığım inhası ile Bakanlar Kurulu tarafmdan atanan bir üye,
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının inhası ile bakanlar Kurulunca atanan bir üye,
e) Türk Hava Kuvvetlerimi Güçlendirme Vafâ Yöai'cüüm Kıınılunun seçeceği 3 üye,
olmak üzere 8 üyeden oluşur.

Ücret :
MADDE 11.- — Genel Müdür ve Gemsl Müdür yardımcısı hariç, YöneliSm Kuruluna Resmî KuıMıuişlardan gelen üyeSerin aslî görievlerte devamlarında bir salanca yoktur. Ancak, bunlara YÖmştûm Kurulu üyeleri için saptanacak ücrısfcin yarısı venifflir.
NiUUkler ;
MADDE 12. — Yöneltan Kurutaa Bakanlar Kurulunca aıtanıacak üyeîer'in Genel Müdür ve Gen)a] Müdlür yardımcılarında araman niiiteli'kleîde oUnuaları şarttır.
Seçim yolu üe Yönetim KurıuiHuına katılacak ülyeleriin niteli'kîüerd sıefçm'eye yeltküflii olanlar tara
fından saptanır.
Yönetûm Kurulu Başkan ve üyelerinim yeftkileri, sorumSulUkları hakkında 440 sayılı Kanun ve
Tüzüğü hukümileri uygulanır.
At mm® :
MADDE 13. — Genel Müdürle Genel Müdür Yardumcusı va Kamrnamie ile Yönetim, Kuruluitta
katılan üyeûer atanmalarındaki usule göre değijtIMlebiilirler. Bunların dışımda kailan üjyelerlim hİzmüt süreleri üç yıl olup, sünelerini dolduranlar tekrar atana/bıilirler. Ancak Türk Tdicareıt Kanunu
hıükümlerü saklıdır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
MADDE 14. — Yönetim Kurucunun Görev ve YetiMılerİ 440 salyılı Kanun Ele bu Kanuınum tüzdigünde belirtilmlişt!iir. Bu Kanun ve Tüzükte açıklık bulunmayan haüerdıe Türk Titoareit Kamunu
hükümleri uygulanır.
Genel Müdür ve yardımcılan:
MADDE 15. — Genel Müdür veya Genel Müdür yardalmcısı olabilmıek için;
1. İktisadî veya meslekî alanda yüksek öğrendim yapmış olmak,
. 2. Genel Müdürlük ve yardımcılık görevlerini yerine getirebilecek ehliye^ bilgi ve laecrube
iahibi olmak,
3. ISiyasî haklara sahibolmak,
4. iyi ahlâk sahibdi olmak, haysiyet ve namusa dokunan suç ve alelıtlak ağır hapds veya o
derecede cezayı gerektiren bir fiil dile hükümlü bulunmamak,
5. Eylemli askerlik hizmetini yapmış veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya askerlik ihizmetino elverişliliği bulunmadığı sabit olmak veya ertelenmiş bulunmak,
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b) Maliye Bakanlığının inhası iüa Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye,
c) İlgili bakanlığın inhası ,ile Bakamlar Kurulu 'tarafımdan atanan bir üye,
id) Ulaştırana Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulunıoa atanan bir Hiye,
v
e) «Damayı ve Teknoüoji Bakanlağıtnııaı imhası illa Balkanlar Kurulunca atanan bir üye,
f) Türk Hava K i m l e r i n i iGüçlsmidirme Vakfı yönetim Kurulunun seçeceği 3 üye,
Olmak 'ü/sere 9 üyeden ©Tıuşur.

Nitelikler :
MADDE 11. — yönettim Kuruluna [Bakanlar; KurraJumca atanacak ve '"Vakıf 'tarafımdan seçile
cek diyefletrltrii Geımel Müdür ve Genel ÜVDüıdür yar'dımncıHıariinlda airanan nifceÜLİkiI'eirde loCamaları şarttır.
' Seç:m yolu ile Yönetim Kuruluna kaıtıliacak üyelerim ınt-elikleri iseçmeye yötMIi organlar (tara
fımdan saptanır.
Yönetilin Kurulu Başkan (ve iüyel'eriniijn yetkileri, soruımlMukl'arı hakkında 440 ısayıilı Kamun ve
Tüzüğü hükümleri uygutaıır.
Atanma :
MADDE 12. — Genel Müdürle Genel Müdür yaıidıimcısı ve Kararname it© Yömsltiönı (Kurulu
na katılan üyeler atanm'aliannıdaüti usule (göre (doğii|î&Cebfflirlar. Bunların (dışımda. (kalan üyelerin
hizmet ısürelöri ü§ yıl olup, sürelerimi doMuranlar tekrar seçüebiCMer. Ancak [Türk Ticaret Ka
mumu (hükümleri saklıdır.
Bu İka/mumum 10 mcu fmaldıdeiscmık 'b, p, d ve e îûm®to&vwâ& düzenlemisn Yönisitilm Kuruikı üyelükIdrine (026 sayılı Tiirfe SiSâMı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kan'umuma 1327 sayıCi (Kamumla geitMSen pEk - 1 mci mıaJdıd-eüıari uyarınca ıda aifeaıma yapılabilir.

MADDE 13. — Tasarımım 14 moü muaddesi 13 ncii (majıMe lolartak aymam kakül nüBaa^sr.

Genel Müdür ve yardımcıları :
MADDE 14. — Genel IMüdür Veya Genı&l Müdür yardımcısı claMîmıelk ûç:m 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu veya 657 (sayılı Kamumun 1327 sayılı Kamıu'nUa değiışılk 48 mci amaddesimde beliıritdllem [ni
teliklere sahibolmak ve 65 yaşını doldurmamış bulumiımak) gerekir J
<taal (Müdür ve yardımcılarımın lataaması, değritüiliılmcoi, yeflki ve soramiulımkları hakkımda 440
sayılı Kanun hükiimGeri uygulamar.
TUI3AŞ'ın Ö Genel (Müdür yardımcısı bulunur. Bumdardan biri teknclk, biri mısylî Ve diğeri de
idarî konulanda G-enısü IMüdüre yardımı Eder.
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6. Bulaşıcı hastalığı olmamak veya görevini sürekli olarak yerine getirmeye engel bedenî ve
aklî özür ve hastalıkla malûl bulunmamak,
' 7. 65 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Genel Müdür ve yardımcılarının atanması, değiştiriîmösi, yetki ve sorumlulukları hakkında
440 sayılı Kanun ve Tüzüğü hükümleri uygulanır.
TUlSAŞ'ın 3 Genel Müdür yardımcısı bulunur. Bunlardan biri teknik, !bM malî ve diğeıri de
idarî konularda (temi Müdüre yardım ©der.
BÖLÜM - V
Bersonel Rejilmi
Personel Kaynaklan :
MADDE 16. — TUlSAŞ'ın ve kendisiine bağlı müesseseleri ile işletmekleri personeli1 hakklnda
3659 ve 1475 sayılı kanunların ek ve ıtadüeri ile bu kanıunüar yerine geçecek kanunlar uygulanır.
Ancak, sevkü idare ve teknik hizmetlerde Bakanlar Kurulunca tespilt edilecek tavan ücretleri
ni aşmamak üzere Yönetim Kurulunca 'özel hukuk hükümleri gereğince sözleşmeM olarak personel
çalıştırılabilir.

Emeklilik haklan:
MADDE 17. — Evvelce personel kanunları veya 'emekliye tabi görevlerde bulunup da sonradan
ortaklıkta bir vazifeye (tayin olunacakların, 5434 sayılı T. C. Emekl ıSandığı Kanununa göre ve
rilmedi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenmek şartıyle EmeMli iSandığı dile iliş
kileri devam eder ve bu süreler fiilî hizmetlerinde ve emeklilik keseneğime esas aylık derecelerinin
yükseltilmesinde hesaba katılır.
Bunlardan, personel kanunlarına itabı görevlerden gelenlerin sözleşmeli olarak geçen süreleri ay
rıca barem derecelerindin yükseltilmesinde dikkate alınlr.
BÖLÜM - VI
Koordinasyon
Koordinasyoyı sağlanması

.

MADDE 18. — TU1SAŞ yıllık ve uzun vadeli yatırım, işletime ve litmalât programlarını yapar
ken, işletme ve imalâtla ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordinasyon yapmak ve genel piyasa ih
tiyaçlarım gözönünde bulundurmak zorunluğun ladır. Programlarının bu Bakanlık ve kuruluşla
rın ihtiyaç ve imkânlarına göre hazırlanmasını ve bu kuruluşlarla TUSAŞ iimalât ve yatirım prog
ramları arasında koordinasyonunun sağlanmasını tam/ün etmek amacıyle TUlSAŞ'ın imalât, Üşleifeme,
yatırım programları bu kanunun 8 nei maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şekilde frespit olu
nur.
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BÖLÜM . Y

Personel rejimi!
Personel kaynaklan :
MADDE 15. >— TUlSAŞ'ın ve kendisine bağiı iştirakleri ile işletmeleri personeli hakkında 3359
ve 1475 siayıh Kamuılaırm ek ve tadill'esi iCle bu kanunlar yerine geçecek kanunlar uygulanır.
Ancak, (şevki idare ve teknik Ihilznı^tlend© Bakamlar Kurulunca ıtetspift iedilecelk (tavan ücretleri
ni aşmuaımıak iizteane Yönetını Kıırııllunca özel hukuk hiMimlsri gereğince sözleşmeli olarak personel
çalıştıra/bHiır,

Emeklilik haklan :
MADDE 16. ı— Evvelce personel Ikan/unları veya eimefeiiliğe tabi ğör'evLbrıdefoulunimuış»olanlar
dan artfcaiklıkfca ^özlısşmeöi ©liaraik toor gör'eve alîamanlariB emeklilikfaaCriLandevaim eder. Şu [kadar
kD, touaıların emeklülîök kesemek vs karşılıklaırı kejdileırincs ödenir.
'Sözleşmeli olarak ıg&ç&n. ısüreler memurriivelt derecedeki ile, emeklilik keseneğine «ısas aylık derecel'erîiindaı ryülkseltdlmesimde (dikkate albncr.
Emekli, aldı malûl veya vazife malûuOüğli laylığ?. fcağlanııııış olanlar bu MCsiknlden .fayiaDaaıamasilar,

MADDE l17. — Tasarının 18 mci maddesi 17 EM maide olarak aynen ıkabul edilmiştir.
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BÖLÜM - VII
Genel hükümler
Muafiyetler :
MADDE 19, — Ortaklığın uçak yapım sanaylü kurması ve işletmesi ihtiyacı için, yabancı
mıemfliekeltılefrden ithal olunacak makine, teçhlizat,malzemje ve fbuııilara aüt her türlü yedek parça ve
gerekli Ihammaidde dla aynı maksatlarla yabancl memleketlerden isatmaüınacak veya kiralanacak,
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve föşaret tesisatı ve .bunlara tmütealHk her türlü yedek ede
vat ve mallzeme, teçhizat gümrük resminden, İthalde alınan Damga Resminden ve diğer Mumum
vsrgli, resim ve harçlardan muaftır.
Mubayaa ve kiraJîiamaya aclt mukaveleler, anlaşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar Üle bunla
ra müsteniden tanzilın olunacak bonolar, senetler, diğer kıymetli evrak ve sair ıbücümle vesaik de
vergi, resim ve harca tabi değüdir.
Ortaklığın kuruUuşu düe düğü her çeşit işlemlerle -çıkarılacak hisse senetleri vergi, resim ve harç
tan muıafitır.
Ortaklık bilûmum yargı harçlarından muaftır.
Faydalanma :
MADDE 20. — Ortaklık karşılıklı mutabakat tesis e t o k kaydıyl© Hava Kuvvetleri (tesislerin
den b e d e t e olarak f aydalanabillir.
Kamulaştırma :
MADDE 21. — TOSAŞ, 6830 sayılı îstaimllak Kanunu hükümierinden faydaflanır.
Emniyet ve muhafaza :
MADDE 22. — Ortaklık ve müesseselerine iait fabrikalar, ateîyeler, deppoylar ve düğer binalar
1110 sayılı Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunu dile ek ve ideğoşaklâkMnM uygulanması S>akımından
askerî binalardan sayıikr.
Bunlardan askerî müfrezeler tarafından muhafazasına lüzum gorüfleceMer mahal ve zaman
itibariyle Millî Savunma Bakanlığı ve ortaklıkça müştereken tespit olunur.
Ortaklık ve müessöselerüne ait bütün işyerlerinde Siyasî maksatla toplantılar, nümayişler ya
pılamayacağı gibi bu maksatla ortaklık (mensuplarına sözlü veya yanHı telkinlerde de bulunula
maz.
Yukardaki fıkra hükmüne muhalif hareket edenlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinde yazılı suçlan ortaklık ve müesseseleri mensupları arasında işleyenler hakkında Askerî
Osza Kanununun 148 nci .maddesinde yazıül cezalar uygulanır.
BÖLÜM - VIII
Genel Kurul
Te§ekkül ve temsil :
MADDE 23. — Genel Kurul ihisse »enedi sahiplerinden teşekkül eder. Her 'hissenin veya hasseyi
temsil ledenün bir rey hakkı vardır.
Millet Meclisi
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BÖLÜM - VII
Genel Hükümleri
Muafiyetler :
MADDE 18. — Ortaklığım uçak sanıayii ikurması ve işletmesi İhtiyacı için, yabancı ımemleketlerdem itlhal »olunacak ımakime, teçhizat, Imalzemd ve Ibımlalra ait 'her !türlü yedek parça ye gerekli'
TıamimiaidJdıe ile aynı (maksatlarla yabancı m©!m!Iıekdiaerden isatımalınacak veya IMiraHatnlaoaJk, (her nevi
uçak, telsiz cihazı, (eimniyet ve işaret tesisatı ve! bunlara müteallik her türlü yeıdek ©davat <ve toualzem©, (teçhizat giümırük resmimden, ithallide ailınan! damga resminden ve diğer bilûmum yergi, reisim
ve harçlardan muaftır.
Mubayaa ve kiralamaya ,aiiıt mukaveleliler, (anlaşmalar, sair (mutabakat ve bağlantılar ile (bunlara
müsteniden tanzim 'olumacak ıbomolar, senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle vesaik de ver
gi, resim ve harca tabi değildir.
«
Ortaklığın [kuruluşu ile ilgili her fçeşüt işlemlerle çıkarılacak hisse (senetleri yergi, resim ve
harçtan muaftır.
Ortaklık bilûmum yargı harçiaraaıJdan! muaftır.

MADDE 19. — Tasarıma/n 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. .— Tasarının 21 nci jmaddelsi 20 nci ımadde »olarak aynen kafbul etdijllm%tir.
Emniyet

ve muhafaza :

'

MADDE 21. — Ortaklık ve iştiraklerime &M fabrikalar, aJtelyeler, ıdeppioylar ve (diğer binalar
1110 (sayılı Askerî Memnu Mınıtakalar Kanunu ile ıek 've /değişikliklerinim uygulan'ması bakılmıından
askerî binalardan ısayıılır.
Bunlardan askerî müfrezeler [tarafımdan (muhafazasına lülzuim görülecek malhal ve zaman itiba
riyi]© Millî Savunma Bakanüağı verortaklalkiçamüştereken teispift ciunıur.
OrtaMak ve iştiraklerine (ait (butum iş yerlerimde siyasî maksatla toplantılar, nümayişler yapıla
mayacağı gibi ıbu maksatla ortaklık mıemsulplaramja sözlü veftra yazılı telkinlerde de [bulunulamaz.
Yukardaki fıkra hükmüne muhalif |hareket edenlerle, Türk Geza Kanununum 141 ve 142 nci
maddelerinde yazılı suçları iortakhfc ve (iştirakleri mienısuplaln aralsiinJda işleyenler hakkımda AfeTberî Ceza Kanununun 148 incirnııalddesimldeyazılı cezalar uygulanır.

BÖLÜM - VIII
Genel Kurul
Teşekkül ve temsil :
MADDE 22. — Genel Kurul (hisse işemedi isaMplerimdem teşekkül leder. Her hissemin (veya hisse
yi temusü ©denöflı îbir oy hakkı vardır.
Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklifi)
Genel Kurul faaliyetinde uygulanacak kanunlar :
MADDE 24. — Genfel Kurulun vazifeleri, iboplanma şıekü, yetkileri, (Genel Kurul üyelerinin rey
İhakkı, kararların (bağlılık derecesi hakkında bu Kanunla 440 ve 468 sayılı Kanunun hükümleri saklı
kalmak kaydıyle Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu esaslar ayrıca (bir Tüzükle tespit
edilir.
BÖLÜM - IX
Denetçiler
Seçim :
MADDE 25. — Genel Kurulda ikisi (A) (grubu ve [birisi (B) grubu hissellerini1 temsil eden or
taklar tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak üç denetçi1 seçilir.
15 nci maddedeki nitelikler denetçilerde de aranır.
Yıllık rapor :
MADDE 26. — Denetçilerin görev, yetki ve sorumllulükları hakkında Türk Ticaret Kanunu
hükümleri tatbik olunur. Ancak, denetçilerin tanzim edeceği yillık raporun bir sureti Genel Kurul
toplantısından en geç bir ay önce Başbakanlık Yüksek DenetHeme Kurulu Başkanlığına ve ilgili
'Bakanlığa gönderilir.
Yıllık raporun eleştirisi :
MADDE 27. — Başbakanlık Yüksek Dıenıetleme Kurulu tarafından tanzim Gedilecek denetleme
raporunda şirket denetçileri tarafından kendilerine gönderiüimiş bulunan rapor gözönünde fbulundurulur ve bu raporun eleştirmesi madde madde yapılır.
Bilanço tasdiki ve İbra :
MADDE 28. — Ortaklığın yılık blânçosunun tasdik ve tasvibi ile Yönetim Kurulunun ibrası
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
GEÇİDİ MADDE 1. — TUSAŞ'ın kuruluşunda, Hazineye ait (A) grubu hisseleri karşüığı
olarak şirket sermayesinin tamamının % 4'ünü geçmemek üzere, Millî ISavunma Bakanlığına tah
sis edilmiş gayrimenkul ve tesisler rayiç bedel üzerinden devredilebilir.
GEÇİOİ MADDE 2. — TUlSAŞ'm kuruluş devrelinde Türk Ticaret Kanununun öngördüğü ka
yıtlamalar aranmaz.

Mîllet Meclisi
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(

Genel Kurul faaliyetinde uygulanacak kanunlar :

MADDE 23. — Genel Kurulun vazifeleri, toplanma şekli, yetkileri, Genel jKurul tiiyeteimiıı oy
hakkı, karartanın bağlılık derecesi (haManda bu kaınıunllıa 440 ve 468 sayılı Kanunıun Ihüfeülmleri
saklı kalmak kaydıjyle Türk Tileaıreit Kanunu Ihiıiknimleri uygulanır. IBu esaslar iayncal Ibir yönıetmueMkle tespit edlüir.

MADDE 24. — Takarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Tasarının 126 nci maddesi 25i nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. — Tasarının. 28 Mci maddesi 27 flci ımadde (olarak aynen kabul ediflnıffiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. t— Aynen kabul edilmiştir,

GEÇÎCİ MADDE 2. — Aynen jkabul edilmiştir.

Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklifi)
Yürürlük :
MADDE 29. — Bu kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 30. — Bu (kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
14 . 3 . 1973
Biaşfoakajn
F. Melen

Devlet Bakanı
D. Kitatpk

Devlet Bakanı
1. Arar

Devlet Babanı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
/. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Bakanı
M. İzmen

İçişleri Bakanı
F. Kubat

Dışişleri Bakanı
H. Bay ülken

Maliye Babanı
Z. Müezzinoğlu

Millî Eğitim Bakanı
S. Özbek '

Bayındırlık Bakanı
'M. Öztekin

Ticaret Bakanı
İV. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir

Güm. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Bıakanı
1. Karaöz

mastırına Babamı
B. Danışman

Çalışma Babanı
A. R . JJzuner

Sanayi ve Tek. Babanı
'M. Erez

En. ve Taib. Kay. Bakam
N. Kodamanoğlu

Turizm ve Ta. Balkanı
E. Y. Akçal

İmar ve İskân Bakanı
T. Toker

Köy İşleri Babanı
N. Sönmez

Orman Babanı
$. İnal

Gençlik ve Spor Babanı
A. Earaküçük

Millet Meclisi
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MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen (kabul edilmiştir.

MADDE 29. — Tasarının 30 ıncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

>Q<am
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Toplantı 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

895

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Atatürk
Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmı
nın Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun teklifi ve Tarım,
İçişleri ve Plân komisyonları raporları ( 2 / 7 3 7 )
Cumhuriyet Senatosu
Kanunlar Müdürlüğü
Genel Sekreterliği
Sayı:
793-15503

19 . 9 . 1972

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet ıSenatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve arkadaşlarının, Atatürk Orman Çiftfliği
arazisinden 167 500 ,mıetrekarelk ılasmının Ankara Belediyesine satılması hakkındaki kanun teklifi
v« gerekçesi dlişilk olarak gönderilmiştir.
Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

18 . 9 . 1972
Cumhuriyet ıSenatosu Yüksek Başkanlığına
Atatürk Orman Çiftliğine ait araziden 167 500 metrekarelik bir kısmının yeni toptancı hali
inşa edilmek üzere ve Nâzım İmar Plânı uyarınca Ankara Belediyesine satılmasına dair kanun
teklifim ilişikte takdim olunmuştur.
Gereğinin ifasına emirlerinizi derin saygılanrımla rica ederiz.
Ankara
M. Kâzım Coşkun

Ankara
K. Yılmaz

Ankara Senatörü
Yiğit Köker

Atatürk lOrman Çiftliği arazisinden 167 500 metrekarelik kusanımın Ankara Belediyesine saitıknası
hakkında ikamın teklifi
CJEBEEJÇESİ
Ankara 'bölgesi içinde istihlâk olunan meyve ve sebzelerin ma/halli üreticiler tarafından yetiş
tirildiği bir bölge değildir. Ankara şehrinin meyve ve sebze ihtiyacının % 95'i dışardan gelmek
te ve ancaık % 5 kadarı çevre kaza ve köylerde ürettilme/ktedir.
Ankara'da tüketilen meyve ve sebzelerin büyük kışımı Türkiye'nin güney bölgelerimden, gel
mekte ve şehre Konya yolu ile ulaşmaktadır. Batı Anadolu ve Marmara belgelerinden gelen mal
ların şehre ulaştırılmasında ise Eskişehir yolu kullanılımıaiktaldır. Yapılan iısıtatistdıklere göre mey
ve ve sebzelerin Ankara'ya ulaştırılmasında % 99 kamyonlar ve daha -açık bir ifade ile karayolu
kullanılm-alktadır. Deımdryolu ile ancak % 1 nispetlinde taşıima yapılmalktadıır. Ankara'da 1969 yılınidıa 'tüketilen meyve ve sebze 250 bin ton civarında ve bunların naklinde de günde ortalaıma
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400 civarında kamyon kullanıldığı yapılan istatistiklerden anlaşılmaktadır. Ankara'nın nüfusu 400
'bin civarında diken muvakkaten inşa edilen bugünkü toptancı halinin her türlü sıhhî şartlardan
uzak inşa tarzı, otoparktan mahrum oluşu ve nihayet mevcut tesislerin bugün 2 milyona yakla
şan nüfusun ihtiyaçlarına cevap veremeyecek hale gelmesi ve en nihayet geçen yıl büyük fedakâr
lıklarla dünyanın en meşhur mimarlarının hazırladıkları projeye uygun olarak inşa ettirilen Ope
ra üst geçdıdinin ayağı dibinde kalması ve kamyon trafiğindeki artış seıbebiyie trafiğin geniş şe
kilde aksamasına isebebolması yüzünden yenli ve 'modern bir toptancı hali inşasına zaruret hâsıl
olmuştur. İmar ve İsikân Bakanlığı Ankara nazım plân bürosunca yapılan uzun etüt ve araştır
malardan sonra yeni toptancı hali inşası için en uygun yerin İstanbul Eskişehir ve Konya ana
yollarına çok yakın bulunan Et ve Balık Kurumu, Trafo merkebi ve T. K. i. Ankara kömür de
poları arasımda kalan ve aradan geçen Yenimajhalle yolu ile de Atatürk Orman Çiftliğinin büyük
bütününden tecridedilen ve bugün için hiçlbir suretle tarım veya benzeri bir gaye ile kullanılması
ımümkün olmayan 167 500 metrekarelik sahanın tefriki uygun görülerek Ankara nazım imar plâ
nımda gerekli değişikler yapılmış bukımmaıfctadır. ITefriik edilen sahanın etrafında bugün için kal
dırılması mümkün olmayan kombinalar, trafo- merkezleri, tamir atelyeleri ve depolar gibi âmme
tesisleri mevcudolduğundan ilerde tefrik olunacak saba etrafının iskân edilmesi mıeıvzuubaihis
değildir. Keza hemen bitişiğinde bulunan Et ve [Balık Kurumuna ant soğuk hava depolan ve kö
mür deposundaki demiryolu iltisak hattından geniş çapta yararlanılması imkânı da mevcut bulun'maiktadır. Büyük Atatürk'ün kurduğu Modern Ankara'ya bizzat Atatürk'ten Hazineye intikal
eden bir arazi parçası üzerinde ileri medeniyet seviyesinde her türlü yardımcı tesisleri' de ihtiva
eden yeni bir toptancı halinin kurulması şüphesiz Büyük Ataimızın aziz hâtıralarının bütün Anıkara'lılarca bir kere daha huşu ve tazimle anılmasına vesile teşkil edecektir. Bu maksatla haızırlanan (kanun teklifinin 1 nci maddesinde Atatürk Orman Çiftliğine ait araziden 167 500 metreka
relik .kısmının Ankara Belediyesi ve Çiftlik idare kurulunca emsalinin ve günün rayicine göre tes
pit ve Tarım Bakanlığınca tasvibolunıacak bedelle ve 5 yıl vâde ve eşit taksitle Ankara Belediye
sine satılması öngörülmektedir. İkinci madde yürürlükle ilgilidir. Üçüncü madde ise yürütmenin
nasıl tedvin olunacağını göstermektedir.

Tarım Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Tarım, Komisyonu
Esas No. : 2/737
Karar No. : 6

26 . 1 . 1973

Yüksek BaşkanlığaCumhuriyet iSenatosu Ankara Üyesi Yiğit Köfeer ve iki arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği
arazisinden 167 dönüm Ibeş yüz metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında
kanun teklifi, Komisyonumuzun 29 . 12 . 1972 tarihli toplantısında, teklif sahipleri, Tarım Balka
nı, İçişleri, Maliye Bakanlığı temsilcileri ve A ıkara Belediye Başkanının huzuru ile tetkik ve
müzakere edildi.
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler esnasında, gerekçede ileri sürülen hususlara ilâve
ten, teklif sahiplerinin ve Belediye Başkanının mütemmim, izahatından sonra, Bakanlık temsiİoilerinin aleyhte beyanlarını da dinleyen Komisyonumuz üyeleri, teklifte sözü edilen arazinin bir defa
da yerinde tetkikine lüzum, gördüğünden Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dönüm 5O0 metreMillet Meelisi
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karelik kısmın, Ankara Belediyesine, Çiftlik Yönetim Kurulu ile Belediye arasında, günün rayi
cine göre tespit ve Tarım Baifeaınlığmca tasvibolunacak bedelle beş yıl ve beş eşit taksitte satılma
sını istihdaf eden kanun teklifinin aynen ve ekseriyetle kabulüne Komisyonumuzca karar verilmıişrtdr.
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere
sunulur.
Başkan
Yozgat
T. Nizamoğlu

Sözcü
Diyarbakır
S. Savcı

Afyon Karahıisar
Tamamen muhalifim, ge
rekçesini eklemek üzere
'göndereceğim.
S. Mutlu

Ankara
M, K. Coşkun

Hatay
H. Akgöl

Kastamonu
M. K. Topçular

Yüksek

Başkanlığa

say gıy le

Adana
T. Topaloğlu

Adıyaman
A. A. Turanlı

Ankara
Yıldırım

Antalya
8. Çiloğlu

8.

Kırşehir
M. K. Güneş

Millleit ÜMeolsa 'Tanım Kamjisyıomı Başikaaiılığıma
MUHALEFET ŞERHİ
Atatürk Onman 'Çiftliğinin 167 M2 lik bir arazi kısmının Ankara Belediyesine toptancı hal
yapılması gerekçesi ile satışına muhalifim.
Çünkü; 1. — Atatürk'ün bıraktığı bu arazi parçası geleceğin Ankarası (1990) yılında 10
ıuilyon nüfusa varacağı hesaplandığı için gökdelenleri arasında temiz hava penceresi vazifesini
görmek suretiyle âdeta ciğer vazifesi görecektir.
2. — Geleceğin Ankarası için mesire yeri ve Atatürklün niyeti
devam edecektir.

gereğince numune

olmakta

3. — Çiftlik arazisi şu ve bu bahanelerle kenarlanndan koparılmaya baışlanırsa istikbalde bu
arazi tamamen elden çıkabilir.
4. — ıSaıtımıda öne sürülen işlenemiyor, verimli hale g'etirilemiyor gerekçesi doğru değildir.
o. — Tarım ve Toprakla ilgili numunelik yer Atatürk Orman Çiftliği olmakta devam etmeli
dir. Baha da örnek olabilecek teknik tarımın numuneleri toplanmalı adına yakışır hale getiril
melidir.
Arz «derim. Saygılarımla.
Afyon Milletvekili
Süleyman Mutlu

Millet Meclisi
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içişleri Koımâsyonu raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/737
Karar No. : 31

17 . 5 . 1973

Yüîkseîk! Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği
arazisinden 167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında
kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle
komisyonumuzda görü
şüldü.
Tümü üzerinde yapılan uzun görüşmeler, teklif sahibinin vermiş olduğu mütemmim malûmat
lar ve teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar, komisyonumuzca da uygun görülmüş, mezkûr
teklifin aynen kabulüne karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmaJk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Kayseri
H. Ndkihoğlu

Sözcü
Malatya
A. Karaaslan

Kâtip
Çanakkale
M. H. önür

Adıyaman
A. Turanlı

Gaziantep
A. t. Göğüs
İmzada bulunamadı.

Giresun
H. İpek

Kahraman Maraş
1. öztürk
İmzada bulunamadı.

Rize
S. Z. Köseoğlu

Sivas
K. Erogan

Tekirdağ
O. öztrak

Bütçe Plân Koanisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/737
Karar No. : 253

25 . 5 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği
arazisinden 167 dönüm .beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında
kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin kanldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü.
Ankara Başkent oluşundan bu yana hızlı bir şehirleşme ve gelişme yanında nüfus artışı bakı
mından gene önde gelen bir beldemizdir. Bu durumuyla Ankara bölgesi, bölge olarak bir istih
salden ziyade istimlâk bölgesi durumuna gelmiştir. Ankara'nın meyve ve sebze ihtiyacının % 95'i
dışardan gelmektedir. Sebze ve meyvelerin ancak % 5 kadarı çevrede üretilmektedir.
Millet Meclisi
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Ankara'ya gelen istihlâk metanın başında gelen sebze ve meyve Güney ve Batı bölgelerimiz
den ve % 99 oranıyle karayoluyle gelmektedir, ilk önce toptancı haline giren ve buradan tüke
ticiye tevzi olunan sebze ve meyvelerin, mevcut toptancı halinde toplanması artık mümkün ola
mamaktadır. Günde ortalama 400 kamyonun toptancı haline girip çıktığı gerçeği düşünülürse du
rum daha da ciddiyet arz etmektedir.
400 bin nüfusun ihtiyacına göre inşa edilmiş bulunan toptancı hali, bugün 2 milyon nüfusa
cevap vermek için zorlanmaktadır, ancak, tesis ve sıhhî durum bakımından tamamen elverişsiz
ve kapasitesi çoktan aşılmıştır. Ankara Belediyesince bu konuda geniş çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca, îmar ve İskân Bakanlığı Ankara Nâzım Plân Bürosunca yapılan etüt ve araştırmalar
dan sonra yeni toptancı hali inşası için en uygun yerin istanbul Eskişehir ve Konya anayollarına
çolk yakın bulunan, Et ve Balık Kurumu, trafo merkezi ve T. K. I. Ankara kömür depoları ara
sında kalan ve aradan geçen Yenimahalle yolu ile de Atatürk Orman Çiftliğinin büyük bütü
nümden tecrit edilen saha uygun mütalâa edilmiştir. Bu kanuda Ankara Nâzım İmar Plânında
gerekli değişiklikler de yapılmıştır. Bölgede bulunan mevcut tesislerin durumu gözönüne alındı
ğında saha, iskân olarak kullanılmaya elverişli görülmemektedir.
Yeri ve durumu genel hatlarıyla yukarıda belirtilen ve Atatürk Orman Çiftliğine ait bulunan
bu arazinin 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satışını sağlamak gaye
siyle hazırlanan teklifi, komisyonumuzca uygun görülerek, maddelerin müzakeresine geçilmiş ve
aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca bu teklifin kanun olarak Cumhuriyetin 50 nci yıldönümüne yetiştirilmesi gerekçesiyle
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başfeanvekili
Niğdie
İV. Çerezci

•Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Ankara
T. Toker

Bursa
N. Atlı
İmzada (bulunamadı.

Çorum
A. Güler

Edirne
/. Ertem

R.

Erzurum
Danışman

Eskişehir
t. Angı

Eskişehir
S. öztürk

Hatay
H. Özkan
İmzada (bulunamadı.

İçel
C. Okyayuz
İmzada (bulunamadı

istanbul
O. C. Fer soy

İzmir
K. önder
İmzada bulunamadı.

Kayseri
V. Â. Özkan
İmzada (bulunamadı

Konya
M. Üstandağ
İmzada (bulunamadı.

Kütahya
M. Erez
İmzada (bulunamadı.

Manisa
M. Ok
İmzada (bulunamadı

Maraş
İV. Çuhadar

H. A.

Samsun
D. Kitaplı

Niğde
Kavurmacıoğlu
Trabzon
A. Şener

Millet Meclisi
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Samsun
H. Özalp
İmzada bulunamadı
Yozgat
C. Sungur
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C. SENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT
KÖKER VE 2 ARKADAŞININ
TEKLİFİ

BÜTÇE - PLÂN KOMİSYONUNUN
METNİ

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm
beşyüz metre karelik kısmının Ankara Belediye
sine satılması hakkında kanun teklifi

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm,
beşyüz metre karelik kısmının Ankara Belediye
sine satılması hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 5659 sayılı Kanun meriyete
girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudut
ları dâhilinde bulunan araziden kadastronun
2107 ada 6 parselini teşkil eden 78 500 metre
kare ve kadastronun 2107 ada 6 parselinden
Müfrez
A parselini teşkil eden 89 000
metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 met
rekarelik kısmı, Ankara şehri imar nâzım
plânı gereğince yapılması mukarrer yeni top
tancı hali için Ankara Belediyesine, Çiftlik Yö
netim Kurulu ile Belediye arasında tespit ve em
salinin satış ve günün rayicine göre Tarım Ba
kanlığınca tasvibolunacak bedelle ve satış bedeli
5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak öden
mek kaydiyle satılmasına izin verilmiştir.

MADDE 1. kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

»a^<

Millet Meclisi
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Teklifin 1 nei maddesi aynen

Dönem
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1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden
kurulu 112 No. lu Geçici Komisyon raporu ( 1 / 8 2 5 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1631/3434

9 . 4 . 1973

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince
arzı Bakanlar
Kurulunca 7 . 4 . 1973 tarihinde
(kararlaştırılan «1312
sayılı
Türküye
Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasansı»
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz öderim.
Ferid Melen
Başbakan

TASARI GEREKÇESİ
5237 sayılı Belediye G-elirleri Kanununun Akaryakıt Resmi başlıklı 30 ncu maddesinde,
«Belediye sınırları içinde istihlâk edilmek üzere satılan petrolün kilosundan 1, benzin ve müş
takları ile bakûre ve mazotun kilosundan 2 kuruşu geçmemek üzere belediye meclislerinde
düzenlenecek tarifeye göre İstihlâk Resmi alınır. Transit olarak geçirilecek akaryakıtlardan bu
resim alınmaz. Tarım makinelerinde kullanılacağı tarım memurlarınca onaylananlar bu resim
den müstesna tutulurlar.» hükmü yer almaktadır. Ayrıca 4109 sayılı Asker Ailelerinen Muhtaç
olanlara yardım hakkında Kanunun 4 ncü maddesi, bu yardım karşılığı olarak şehir ve kasaba
larda belediye meclisleri;
'
«a) Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1, 2, 18 ve 41 nci maddelerinde yazılı hisse, ke
şif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mezkûr kanuna müsteniden alınmakta olan resimlere
% 50'ye kadar zam yapmaya mezundur.» hükmü öngörülmektedir. Bu hükümler muvacehesinde
yetkili belediyeler düzenledikleri gelir tarifelerine göre satış konusu akaryakıtlardan Kg. ba
şına azamî 2 krş. Belediye Resmi ile azamî 1 krş. asker ailesine yardım payı tahsilatında bulunımaktadırlar.
'Sözü geçen 5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde tüketim gayesiyle yapılan bâzı akar
yakıt nevileri satışı vergilendirilmesine rağmen, muhtelif malî kaza mercilerinde hükümde belir
tilmeyen durumlar da kanun kapsamında mütalâa edilerek rafinerilerin bulunduğu belediyelerin
resini alacaklısı olduğu içtihadı yerleşmiş bulunm aktadır. Akaryakıt satışı buralardan yapıldıığı ci
hetle Mörsin, Aliağa, Yarımca belediyeleri tarafından resim ve pay tahsili yapılmaktadır.

Diğer taraftan 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 3 ncü maddesiyle yurdun
ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak tekeli adı geçen kuru
ma verilmiş, bu tevdiin gerekçesi de yurdun ihtiyacı bulunan bol ve güvenilir elektrik enerjisini
süratle sağlamak, bu arada köy elektriklendirmesini de tahakkuk ettirmek olmuştur. Ancak, 5237
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ve 4109 sayılı Kanunun 4/a bendi hükümleriyle Kurumun öde
diği Kg. başına 3 krş. resim ve pay Fuiel - Oil ile enerji üreten santrallerdeki enerji maliyetini hissedi
lir şekilde artırmakta olup, Kurumun ucuz ve bol enerji üretimi çalbalarına mâni olmaktadır. Nite
kim Ambarlı ve Hopa Termik santralleri nedeniyle Kurumun bu yolla ödeyeceği miktarlar takribi
yıllık 40 - 50 milyon TL. civarında olmaktadır. Bu halde ise, Kurumun yüklendiği resim ve payın
enerji müşterilerine aktarılması sonucu meydana gelmekte, bu durum da enerji fiyatlarındaki yük
selme nedeniyle 3 belediyenin aldığı meblâğlar bütün memleketi ve ekonomiyi etkilemektedir. Ayrı
ca, Kurumun enerji dalında ve kısa zamana sığdırılmış yatırımlarının tahakkukunda yıllık 40 - 50
milyon TL. tutarında finansman mahrumiyeti meydana gelmektedir.
Bu durumda, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinde belirtilen Akaryakıt
İstihlâk Resmi ile asker ailelerine yardım payı hakkında Türkiye Elektrik Kurumuna muafiyet ta
nınması zımnında bir fılkra ilâvesi zarureti hâsııl olmaktadır.

Geçici KoımÜsyon raporu
31ille t Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/825
Karar No. : 2

5.6.

1973

Yülkselk Başkanlığa
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı maddesinle bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonmuzda tetkik ve müzakere
edildi1.:
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Akaryakıt Resmi başlıklı 30 ncu maddesinde,
«Belediye sınırları içinde istihlâk edilmek üzere satılan petrolün kilosundan 1, benzin ve müş
takları ile bakûre ve mazotun kilosundan 2 kuruşu geçmemek üzere belediye meclislerinde
düzenlenecek tarifeye göre İstihlâk Resmi alınır. Transit olarak geçirilecek akaryakıtlardan bu
resim alınmaz. Tarım makinelerinde kullanılacağı tarım memurlarınca onaylananlar bu resim
den müstesna tutulurlar.» hükmü yer almaktadır. Ayrıca 4,10(9 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç
olanlara yardım hakkında Kanunun 4 ncü maddesi, bu yardım karşılığı olarak şehir ve kasaba
lar belediye meclisleri;
«a) Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1, 2, 18 ve 41 nci maddelerinde yazılı hisse, ke
şif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mezkûr kanuna müsteniden alınımalkta olan resimlere
% 50'ye kadar zam yapmaya m'ezundur.» hükmü öngörülmektedir. Bu hükümler muvacehesinde
yetkili belediyeler düzenledikleri gelir tarifelerine göre satış konusu < akaryakıtlardan Kg. ba
şına azamî 2 krş. Belediye Resmi ile azamî 1 krş. asker ailesine yardıim payı tahsilatında bulun
maktadırlar.
Bözü geçen 5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde tüketim gayesiyle yapılan "bâzı akar
yakıt nevileri satışı vergilendirilmesine rağmen, muhtelif malî kaza mercilerinde hükümde belir
tilmeyen durumlar da kanun kapsamında mütalâa edilerek rafinerilerin bulunduğu belediyelerin
resim alaoaklısı olduğu içtihatı yerleşmiş bulunmaktadır. Akaryakıt satışı buralardan yapıldığı cihetle
Mersin, Aliağa, Yarımca belediyeleri tarafından resim ve pay tahsili yapılmaktadır.
(M. Meclisi S. Sayısı 904)
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Diğer taraftan 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 3 neü maddesiyle yurdun
ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak tekeli adı geçen kuru
ma verilmiş, bu tevdiin gerekçesi de yurdun ihtiyacı bulunan bol ve güvenilir elektrik enerjisini
süratle sağlamak, bu arada köy elelrtiriklendirm esini de tahakkuk ettirmek olmuştur. Ancak, 5237
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ve 4109 sayılı Kanunun 4/a bendi hükümleriyle Kurumun öde
diği Kg. başına 3 krş. resim ve pay Fuel - Oil ile enerji üreten santrallerdeki enerji maliyetini hissedi
lir şekilde artırmakta olup, Kurumun ucuz ve bol enerji üretimi çabalarına mâni olmaktadır. Nite
kim Ambarlı ve Hopa Termik santralleri nedeniyle Kurumun bu yolla ödeyeceği miktarlar takribi
yıllık 40 - 50 milyon TL. civarında olmaktadır. Bu halde ise, Kurumun yüklendiği resim ve pay m
enerji müşterilerine aktarılması sonucu meydana gelmekte, bu durum da enerji fiyatlarındaki yük
selme nedeniyle 3 belediyenin aldığı meblâğlar bütün memleketi ve ekonomiyi etkilemektedir. Ayrı
ca, Kurumun enerji dalında ve kısa zamana sığdırılmış yatırımlarının tahakkukunda, yıllık 40 - 50
milyon TL. tutarında finansman ' mahrumiyeti meydana gelmektedir.
Bu durumda, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinde belirtilen Akaryakıt
İstihlâk Besini ile asker ailelerine yardım payı hakkında Türkiye Elektrik Kurumuna muafiyet ta
nınması zımnında bir fıkra ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur.
Çukurova Elektrik Anonim Şirketi de büyük bir tüketiciye hitabeden ayni gayeye hizmet eden
bir kuruluştur. Tüketiciye verilen enerji ayni sebeplerle pahalıya intikal ettirilme durumunu sağ
lar; bu maksatla; mezkûr fıkradan bu kuruluşun da istifade etmesi uygun görülmüş ve tasara
1 nei maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel. Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Nevşehir
E. Kırathoğlu

Sözcü
Bize
S. Z. Köseoğlu

Denizli
A. Uslu

İzmir
Söz hakkım mahfuz tutulmak üzere
M. Daldal
A.

Niğde
Kavurmacıoğlu

(M. Meclisi S. Sayısı 904)

Kâtip
Afyon
Hamamcıoğlu

II.

A.

Muğla
Buldanlı
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇİCİ KOMİSYON METNİ

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun
36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun tasarısı

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nunun 36 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında Kanun

MADDE 1. — 15 . 7 . 1970 $ün v® 1812 fsayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eküeıuniştir.

MADDE 1. — 15 . 7 . 1970. gün ve 1312
sayül Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun
36 ncı maddesine aşağıdaki! fıkra eklenmiştir.
Bu fıkra Çukurova Elektrik A. Ş. için İde uy
gulanır.

«Belediye sınırlan içinde istihlâk edilmek
üzere satılan ve TEK'nun tesislerinde elektrik
enerjisi üretiminde kullanılan akaryakıtlardan
(Petrol, benzin ve müştakları 50le baküre ve
mazot, ımoitiorin fuel - oil dahil) 5237 sayılı
Kamilinin 30 ucu maiddestoe giöre Akaryakıt İs
tihlâk Resmi alınmaz ve bunlar hakkında 4109
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) bendi
hükmü uygulanmaz.»

«Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan
akaryakıtlar (petrol v© müştakları ile Fuel-Oil,
mazot, motorin ve benzin dahil) hakkında
5237 sayılı Kanunun 30 ncu (maddesi hük
mü ile 4109 sayılı Kanunun 4/a bendi hük
mü uygulanmaz.»

MADDE 2. — Bu kanun yayılma. talihinde
yürürlüğe giiirief.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunun hükünıMnî Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

7 . 4 . 1973
Bıaşbakan
F. Melen

Deıvflıelt) Bakanı
D. Kitaplı

Devülelt Bakanı
/. Arar

Devlet Bakanı
Z., Baykara

Devlıe't Balkanı
t. Öztrak

AdalleH (Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Bakanı
M. İzmen

İçlişlleni Bakanı
F. Kwbat

Dışişleri! Bakanı
Ü. H. Bayülken

Maliye Bakanı
Z, Müezzinoğlu

Millî Eğitim Bakanı
8. Özbek

Bayındır-bk Balkanı
•M. Öztekin

Ticaneıt Bakanı
N. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir

Güim. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tanım Bakanı
t. Karaöz

Ulaştırana! Bakanı
R. Danışman

Çalışma Bakam
A. R. TJzuner

Turizm ve Tan. Bakanı
E. Y. Akçal

İmar ve İskân Balkanı
T. Toker

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
N. Kadamanoğlu
M. Erez
Köy İışleni Bakanı
İV. Sönmez

Genç. ve föpıor Balkanı
A. Karaküçük

(M. Meclisi S. Sayısı 904)

Onman Bakanı
8. İnal

Dönem
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Onaldı'nın-, Adana
Üniversitesinin Kuruluşu hakkında kanun teklifi ile A d a n a Milletve
kili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çukurova Üniversitesi Kuruluş
kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(2/553,2/891)

C. Senatosu Adana Üyesi Meihımet "Ünaödı'nıın, Alama Ünüvetfs&tosiııin kuruluşu h,alk!kınida Skaıuın
te&üfS (2/553)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı -: 11642

9.8.

1971

MÎLLETÎ MEOLÜJSt BAŞKANLIĞINA
{^mJhu'rDye't Semtoisu Adanla Üyelai MieihsıM Üı^idı'nan., Adam Üniversitesinin
Sanıda kanun -ıtcEsSüfi ve geraOsçâai iüig'Kk" olıacıaik suımı^uşıtuav

Kuruluşu hdik-

CtortcCsIıi lısleanüin yapıimasuna lüıea edenim.
S^yigıllariîm'la.
Tekin Arıburun
Cumhuri^e1^ Senatosu! Başkanı

CuımhurOyeü Senatoisui Başkanlığına
Adana üniversitesinin kuruluşuna dair ilişikte sunulan kanun teklifimin gereğinin yapılmasına
delâl'eft'termki saygı ile ara ederini.
Adana Senatörü
Mehmet Ünaldı

GEREKÇE
Çukurova, Cenubî - Anadolu'nun, Toros dağları ile Orta - Anadolu'dan ayrıllan ve Adana ve
içel vilâyetlerini içine alan geniş bir bölgesidir. Bu bölge Türkiye'mizin coğrafî, tarihî, ekonomik
ve kültürel bir çok hususiyetlerini sinesinde toplayan ve bu hususiyetler dolayısıyle . fevkalâde
ehemmiyet taşıyan, ayrıca siyasî ve stratejik durumu itibariyle de bu ehc-lııımiyetini takviye eden
bir bölgedir. Yukarda saydığımız hususiyetleri kâğıt üzerinde ariz ve amik tetkik ve taMil etme
ye lüzumu olmadığı cihetle esas fikre girmeden önce birkaç oümle ile bu hususiyetlerin anahatlarını çizmek de faydadan hali değildir.
Coğrafî durum :
Çukurova, yukarda da arz ettiğimiz gibi Toros Dağları ile Orta - Anadolu'nun berrî ve kurak
ikliminden ayrılan tam mânasıyle -Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Göksu, Berdan, Seyhan v«
Ceyhan nehirleriyle bunlara bağlı birçok sularla hayat bulan, ziraî sahada, Türkiye'nin medarı
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iftiharı ottan, diğer taraftan coğrafî bir cüzü - tanı olarak Hatay bölgesiyle de kaynaşmış bir vatan
parçasıdır.
Tarihî durum :
Coğrafî şartların kendisine bahşettiği geniş imlkân'lar dol'ayısıyile Çukurova tarihte E'ti, Islanın,
Haçlı Seferleri, Selçuk, Osmanlı medeniyetleri gibi birçok medeniyetlere köpı'ii ve sahne ol
muştur.
Ekonomik durum :
îçcil'clen Van'a kadar Cenup ve Cenubî - Şarki Anadoilu'nun en az 10 vilâyetinin ekonomik ba
kımdan menkezi bulunan Adana, belediye hudutları dah'llinde 40O bin nüfus besleyen büyük bir
şehirdir. Ziraî mahsulâtının çok çeşitli ve kıymetli dlması ve mücavir vilâyetlerle,- kara, demiryol
ları ile muıtabit bulunması dolayısıyile Adana süratli bir tempo ile aynı zamanda büyük bir tica
rî ve sınaî merkez haline gelmiştir. Seyhan Toprak Barajının hizmete açılmasıyle Adana hem
sınaî istihsalini bir kaç misline çıkardığı gilbi yakın bir istikbalde de bir milyon nüfuslu büyük
bir merkez olacaktır. Bu münasebetle Adana'da, Adama Üniversitesi namıyle bir üniversitenin de
bugünden temellerinin atılması ve çekirdeğinim kurulması sevindirici olmuştur. Bütün şubeleriyle
bir üniversite kurulmasının malî porte itibariyle, Hüküm e timizin bugünkü bütçe imkânları gözönünıde tutulursa ağır bir külfet olacağını takdir etmekteyiz. Bu sebepten dolayı şimdilik kurulmuş olan
Ziraat ve 'Tıp fakültelerine ilâveten bir de Veteri.ıar FaF;vülıi;ıe|3İn:ın kurulmasıyle ünivensli'üe hülknî şah
siyetinin teşekkülünün teminine çalışılmasını çok faydalı bulmaktayım.
Kültürel durum :
Kesif bir nüfusu sinesinde -besleyen Çukurova aynı zamanda bir Mil tür merkezidir. Bizatihi Ada
na'da 4 lise, 1 muallim mektebi, 2 Sanat Enstitüsü, 2'deıı fazla müstakil 'ortaokul ve lise muadili
imam - Hatip okulu vardır. Bunlara Adana ile doğrudan doğruya münasebeti olan 'komşu vilâyetlerdeki liseleri de ilâve 'edersek bir üniversitenin bütün şubelerini tatmin edebilecek 'gayet müsait
bir vasat bulmuş oluyoruz. Diğer taraftan bu bölgenin Türkiye'de mevcut üniversitelere uzaklığı
(da nazara alınırsa kurulması mutasavver üniversitelerin ilkinin Adana'da kurulması akla ve. man
tığa en uygun gelir. Kaldı ki, siyasî 'balkımdan da Adana bir üniversitenin kurulmasıyle büyük bir
(kültür nıeık'Ci'/ü haline getirilmeye en lâyık bir hususiyet taşır. Zira Cenup komşu 'memleketlerde,
Şam'da Üniversite ve 'Beyrut'ta Külliye namıyle ımâruf üniversite muadili bir kültür müessesesi
'mevcuttur. Bunlara muvazi olarak bir üniversitenin Adana'da kurulması memleket menfaatlerine
do çok uygun düşer.
"Netice :

. _ • : . ' . • • - . ' •

Halen iki fakültesi kurulmuş olduğuna güre Adana Üniversitesi kurulması mutasavver diğer
üniversiteler gibi (büyük malî külfetleri de tazammun etmemektedir. Bu itibarla yukarıda muh
telif -yönlerden tetkik ve tahlil edilen hususiyetler 'muvacehesinde Adana Üniversitesinin kurulması
zarurî 'görülmektedir.
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ADANA C. S. ÜYESİ M. ÜNALDI'NIN TEKLİFİ
Adana Üniversitesinin Kuruluşu hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Adamada (Adana Üniversitesi])) adiyle bir üniversite kurulmuştur.
MADDE 2. — Adana üniversitesi; Ziraat, Veteriner, Orman, Tıp, iktisat, Fen ve Edebiyat fakülteleı^iyiıe bu fakültelere bağlı enstitülerden teşekkül eder.
MADDE 3. — Adana Üniversitesi, üçüncü fakültesi en geç 1973 yılma kadar açıîmak suretiyle
11 sayılı Kanunla tadil edilen 4936 sayilı Üniversiteler Kanunundaki bütün hak ve vecibelerle tüzel
kişilik kaızanır.
'MADDE 4. — Adana üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcıları ilgili fakültelerim adıay göıstensceği ve dışardan müracaat edecek profesör, dbçenıt ve asistanlar arasından Millî Eğitim Ba
kanlığınca tâyin edilir.
MADDE 5. — Üniversiteler şartlarım haiz olup, Adana üniversitesine terfian tâyin edüHımesiini is
teyen öğretim üyeleri ve yarchımcıliarı müracaat eiseiMieri ilgili bir fakültede gerekli imtihan ve
seçim işlerimi geıç!:ırtd!ilk!ten v-ıooıra bu üniversiteye atanırlar.
MADDE 6. — Adana Üniversitesine tahsis edihnek üzere gerekli gayrimıenkuller Millî Eğitim
Bakanlığınca usullün'e uygun olarak kamulaştırılır. Bu maksatla elverişli Hazineye aiit gayrimıemkuller Bakanlar Kurulu kararıyle tahsis; belediye ve vilâyete a:t gayr%nenkuller belediye nuecüsi
ve genel mecliiıs kararıyle beldeıüsiz veya uygun bir bedaOle Millî Eğiıtdm Bakaniliığıma devredilir.
MADDE 7. — Adana Üniversitesi için yapıla 3ak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim ve
harslardan muaftır, G-elir ve Kurumlar Vergisi mıükefllefilbrd tarafından Adama Üniversitesine makbuız karşılığı yapıDacak naikdi bağışlar, yıllık beyannam'e ile biHdiriCtecek gelirlerden ve kurum kazanç
larından indirilir.
MAT>DE 8. — Kuruluş hazırMdarıaıda çalıştırılacak Millî Eğitim Bakanlığı ve üınifveraite men
suplarına, maaşlı ve ücretli Devleit memurları ve momaır olmayan mütehassıs kişilere çalışmaülarma
karşıGılk olarak Bakamlar Kurulunca tespit edile vflj ücretleri vermeye Mülî Eğitilm Bakanı yetkilidıir. Bu ücretler Üniversiteler Kanununa göre öğretim üyelerine verûûen taaminata halel getirmez.
GEÇİCİ MADDE 1. — Adama Üniversitesi bn kanunun 3 ncü madldesd gereğjnoe tüzel
allıncaıya kadar kurulmuş olan fakülteler MüHı Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışır.
Üniversite Senatosuna ait yetkiler Mülî Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu üniversitenin kurulan fakültelerin başına fakültelerin
arasından Milli Eğitim Bakanınca bor dekan atnm*.

'kişiliği

profesörleri

GEÇİCİ MADDE 3. — Kuruluş devresinde faWjt3İerin bütçeleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinde Adama Üniversitesi için açılacak ayrı bir fasılda yer alır.
GEÇİCİ MADDE 4, — Millî Eptıim Bakanlığı Adana Üniversitesi adına her türlü bağış, tesis
ve ölüme bağlı tasarrufları kabule yetkilidir.
Adana Üniversitesine yardım maksadıyle kurulacak bir derneğe Adama Üniversitesi adıma yapıla
cak bağışlar hakkında da 7 nci madde hükmü uygTilanır.
GEÇİCİ MADDE 5. — Adama tfaıiversiteeimin bültıüm yapı ve tesisleri için yılık ödenek miktarını
tayine ve gelecek yılları seri taahhütlere giritemueye Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
MADDE 9. — Adanla Üniversitesinin bütün fakülteleri 1978 yılma kadar faaliyete geçirtillir.
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tartilhimde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu kamum hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür.
Millet Meclisi
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Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çukurova Üniversitesi Kuruluş kanu
nunu teklifi
Millet Meclisi; Başkanlığına
Çukurova üniversitesi Kuruluş kanunu teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
29 . 5 . 1973
Adana Milletvekili
C. S. Adana Üyesi
O. S. Adana Üyesi
M. N. Âdemoğlu
M. Ünaldı
C. Akçalı
Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
A. R. Güllüoğlu
F. Güleç
8. Kılıç
Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
M, K. Küçüktepepmar
C. Oval
E. Postacı
Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
K. Satır
A. Topaloğlu
T. Topaloğlu
Adana Milletvekili
/ / . Uslu

Çukurova Üniversitesi Kurulusu hakkındaki kanun tekidindin genel gerekçesi
1. 1971'den beri eğitim ve halk sağlığı hizmetinde Çukurova ve Güney - Doğu illerimizin ih
tiyacına 12 profesör, doçent, 89 öğretim görevlisi ve yardımcısı ile cevap veren Çukurova Tıp Fa
kültesi Kuruluşu hakkındaki kanun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.
2. Bu kanun tasarısıyle bütçeye hiçbir külfet getirilmemiştir. Halen hizmette bulunan ve
ayrı ayrı üniversitelere bağlı olarak kadro ve bütçesi verilmiş olan, eğitim, uygulama ve sağlık
tesislerine sahip iki fakülte bir çatı altında toplanmaktadır.
Ayrıca en önemli husus, bu fakültelerin Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının kamulaş
tırdığı 36 dekarlık arazi üzerinde proje ve inşaatlarına 2,5 yıldan beri devam etmesidir.
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile yaklaşmış olması ve Anayasa Mahkemesinin Çufkurova Tıp Fakültesine tanıdığı mühletin kısalığı ve eğitim yılı başlangıcının seçim ve yeni hü'kümet teşkili zamanına raslaması bu kanuna ivedilik kazandırmaktadır.

Maddelerin gerekçesi
Madde 1. — Bu madde Anayasa Mahkemesinin Çukurova Tıp Fakültesinin Kuruluş Kanununu ip
tal etmesi, 1971 yılından beri Ibu fakülte ve Ziraat Fakültesinin kamulaştırılmış üniversite- arazisi
üzerinde yatırımlarını sürdürmekteki güçlükleri gözönüne alınarak düzenlenmiştir.
Madde 2. — Bu fakülteler 1 nci madde ile üniversiteye bağlandığından evvelce bağlı olduğu
üniversitelerden ayrılması gerekmektedir.
Madde 3. — Evvelce bu fakültelere verilmiş olan kadroların yeni üniversiteye intikal etmesi
gözönünde tutulmuştur.
Madde 4. — Bu madde ile yeni üniversiteye bağlanan bu fakültelerin bütün hak ve vecibele
rinin yeni üniversiteye intikal deleceği hükme bağlanmaktadır.
Madde 5. — Çükurova'daki bu iki fakültenin halen almakta oldukları mahrumiyet tazminat
larına halel gelmemesi dikkate alınmıştır.
Madde 6. — Diğer üniversitelerin kuruluş kanunlarında olduğu gibi bu üniversitenin öğretimeğitıim ve araştırmasında 'kolaydık sağlanması esası düşünülmüştür.
Millet Meclisi
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Geçici madde 1. — Mevcut fakültelerde görevli personelin kadro ve aylık durumları ile ilgili
hükümler bu maddede tespit edilmiştâr.
Geçici madde 7 ve 8 yürürlük ve yürütme maddeleridir.

Millî Eğitim, Komisyon raporu
3Iillet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. :
2/553-2/891
Karar No. : 19

4.6.

1973

Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi buyurulan C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet
Ünaldı'nın Adana Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun teklifiyle Adana Milletvekili Cevdet
Akçalı ve 13 arkadaşının, Çukurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifi, teklif sahibi ve ilgili
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Her iki teklif de aynı konuyu kapsadığından tevhiden görülmesine ve görüşülmeye esas ola
rak da Sayın Cevdet Akçalı'mıı teklifinin alınmasına karar verilmiştir.
Teklifin tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir.
Teklifin 1 nei maddesi redaksiyon bakımından değişmiştir.
Teklifin 2 nci maddesi de tarih ve kanun numaraları yeniden tashihe muhtaç olması nedeniyle.
değiştirilmiştir.
Teklifin 3 ncü maddesindeki (2538) kanun numarası (2539) olarak değiştirilmiştir.
Teklife yeni bir geçici maddenin eklenmesi uygun görülmüştür. Teklifte bulunan geçici madd.3
1 de geçiei madde 2 olarak düzenlenmiştir.
Teklif bu değişikliklerle komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Plân Komisyonuna havalesi gereğince Başkanlığa su
nulur.
Başkan ve bu rapor için
JSözcü
İstanbul
Prof. Dr. M. Yardımcı
Balıkesir
M. Yılmaz
Konya
T. Öztuna

Adıyaman
Z. Adıyaman

Ankara
M. Maden

Eskişehir
O. Oğuz

Kocaeli
S. Yahşi

,

Konya
S. Ergun

Millet Meclisi

(S S.ayısı : 905)

M.

Adana
Küçüktepepınar

_ 6 —

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/553, 2/891
Karar No. : 261

7.6.

1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuza havale buyurulan «Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi Kuruluş kanunu teklifi ve C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm
Adana Üniversitesinin Kuruluşu hakkında kanun teklifi» ile, Millî Eğitim Komisyonu
raporu,
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Millî Eğitim ve Maliys balkanlıkları temsilcilerinin d e katıldığı toplan
tıda incelendi, görüşüldü :
1971 yılında kurularak bir yönüyle eğitime diğer yönüyle de Çukurova ve Güneydoğu ille
rimize hizmet eden Çukurova Tıp Fakültesi, aynı zamanda bölge üniversitesinin nüvesini teşkil
edecek: tarzda teşkilâtlanmıştır. Bu fatoültemize paralel olarak Adana Ziraat Fakültesi bölgeye
ayrı bir hizımet götürmüş ve hızla teşkilâtlanmıştır. Aslında yüksek eğitim kurumlarımızın, plâ
nın öngördüğü tarzda ülke sathına yayılması kalkınmamızın gereklerindendir.
önceden saptanan hedeflere uygun şekilde ve Çukurova Tıp Fakültesi Kuruluşu hakkındaki
Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle doğan boşluğun giderilmesini de dikkate ala
rak hazırlanmış bulunan, «Çukurova Üniversitesi Kuruluşu» ile ilgili kanun teklifleri hem kanu
nî boşluğu dolduracak: ve hem de bir ihtiyacı giderecek tarzda düzenlenmiştir. Bölgede 2,5 yıldan
beri 36 dekarlık bir arazi üzerinde yapılan proje ve inşaat çalışmaları önemli bir sorunun halledil
diğini göstermektedir. 36 dekarlık arazi Devlet Plânlama Teşkilâtınca kamulaştırılmıştır.
Yukarıda gerekçe muvacehesinde teklifi olumlu ıbulan komisyonumuz, Millî Eğitim Komisyonun
ca yapılan değişikliğin teklife açıklık getirmesi sebebiyle, Millî Eğitim Komisyonu metninin ay
nen kabulüne;
Ayrıca kalkınma çabasında olan ülkemize, kurulacak üniversitenin büyük katkıda bulunacağı,
teklifin Meclislerin tatilinden önce kanunlaşmasında çeşitli yararlar bulunduğundan, Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
(Başkan vekili
Sözcü
Kâtip
Niğde
Ankara
Çorum.
N. Çerezci
M. K. Yılmaz
A. Topçubaşı

Adana
8. Kılıç

Bursa
N. Atlı
İmzada bulunamadı

Çorum
A. -Güler
İmzada bukmamıadı

Edirne
İ. Erten
İmzada bulunamadı

Eskişehir
t. Angı

Eskişehir
S. öztürk

Hatay
//. Özkan

İsparta
A. İ. Baiını

İçel
C. Okyayüz

İmzada bulunamadı
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İstanbul
L. Yurdoğlu

Iznür
K. Önder
İmzada bıılunaımadı

Manisa
M. Ok

M araş
A7. Çuhadar

Niğde
II. A. Kavuronacıoğlıı
imzada buhınaımadı

Ordu
O. Vural

Trabzon
A. Şener
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ADANA MİLLETVEKİLİ CEVDET AKÇALI VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Çukurova Üniversitesi Kuruluş kanun

teklifi

MADDE 1. — Adana'dJa «Çukurova tMversitteki» aidi ©e öaörk ve tüzel M'p^e sahip mi&vcut
Ünüivera'itMer Kanununa tâbi !bir ünüveıfsite kurulmuştur.

MADDE 2. — Adana Züraalt Fattöüdtıeûi ile ÇTJkurova Tı>p Fakültelsi bu üniversiteye bağlanlmıştır.
Bu fakü/Merin 31 . 7 . 1970 ve 1326 sayılı 3 . , 4 .1972 'tarih ve 1578 slaydı kuruluş kanunları yürürllülkten Ikaldırıflmışltır.

MADDE 3. — Adana Ziraat Fakültesinle aMkfJuıp, 2533 sayılı Kanun ve Çukurova Tıp FaküUltesâ118 aJildblup, 6Ö90 saiyılı Kanuna bağilı cetvelerd© yer alam kaJdro'l'ar, ayna başlkklarlla hu kanuna eklonnKlştü'.

MADDE 4. — Bu iki fakültece yapman öözlef -delerden doğan hükümler ve borçlar ile hu fakülte
lere butoe kanunu âüe veri/İmiş olan hlalküıarı «ıÇufkı nova üniversübesdne» intilkail eder.
MADDE '5. — Bu üniversitenin öğretimi ü^e'ın! ve yardımcıları Ünâvensi'fceler Kanununa göre
alacakları maaş ve tazminatlardan ayrı olarafk ha'j&n alimaCıtta oldukları mahrunıaiyeit tiaizmanıatından
da yararlanırlar.
MADDE 6. — Bu ünilversiıtıe tarafından öğretim - eğelim ve arastama maksiadıylte ithal ©diüen ve
ya foağış yoluffllehariçten yellen makine, ve aleft, cLİhazlarC'a, ecza ve miaitoeöne her turllü vergü, re
sim ve harçlardan mulaftııv
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu ünjveılsifce^ bağlanan falkü^ibeleıde ve fakülteye hiağlı kurumiarda
yöreyi öğretim üye ve yardımcıları ile meimur ve hiızimıeMarden aylıkları, kadro unvanları dteğiışıneyenlierin yeniden tayıinMmle lüzum olmayıp, aylcikOaın, ve ücretleri aynı kadro ve derece üze
rinden veriîmieye devam olunur.

MADDE 7. — Bu kanun ya'yımı tariMnde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ I

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU METNİ

Çukurova Üniversitesi Kurulu§ kanun teklifi

Çukurova Üniversitesi Kuruluş kanun teklifi

MADDE 1. — Adana'da «Çukurova üniver
sitesi» adı ile timel fkâşdaig^e sahip thiversiteler
Kanununa tabi özerk bir üniversite kurulmuş
tur.

MADDE İ. — MiTüî Eğitim KJoınisyouumm
1 nci imaddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Adana Ziraat Fakültesi Be Çu
kurova Tıp FaJküUlfcesi bu üüfrversiibeye bağlanmış
tır.
Bu fakültelerin 3 . 2 . 1909 ve 1099 sayılı
3.4.1972 tarifli ve 1578 sıayıllı kuırulliuş kanunisin
yürürlükten kallldıırılnııştır.

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun
2 nci ııraddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Adana Ziraat Fakültesine
aiidollup 5239 sayılı Kanun ve Çukurova Tıp Fa
kültesine alidolup 6990 sayılı Kanun bağlı cet
vellerde yer alan kadrolar, aynı başlıklarla bu
kanuna eMeınmaiştir.

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifim 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü ımaddeai ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — TeMifin 5 mü mıaddesd aynen
kabul edilmiştir.

MADDE ,5. — Teklifin 5 nci maddesi taynen (kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümleriniaı kapsamadığı hususlarda thıiversdfteler Ka
nununa; thıiversiteilıer Kanununda da hüküm bu
lunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî üğitim Komis
yonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — IMiaiî Eğitim Komis
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu üniversiteye bağ
daman fakültelerde ve fakülteye bağlı kurunıîlar- I yonumun geçici 2 suci ımaddesi aynen kabul edil
miştir.
dla görevli öğretim üye ve yardımcıları mıeımur
ve hizmetlilerden aylıkları, kadro unvanları de
ğişmeyenlerin yeniden tayinlerinle lüzum olma
yıp, aylıkları ve ücretleri aynı kadro ve derece
üzerinden verilmeye devam olunur.
MADDE 7. — TeklÜfin 7 nci maJddıesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Telklüfiin 8 nci maddesi aynen
kabul edilmi§tir.

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Eskişehir Milletvekilleri Orhan Oğuz, Seyfi Öztürk ve iki arkadaşı
nın, Anadolu Üniversitesi Kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonları raporları ( 2 / 8 9 4 )

Mffltet Meclsa Baştaüığına
Eskişehir'de «Anadolu Üniversitesi» adiyle bir Üniversite kurulmasına dair Kanun Teklifimiz,
gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin ifasını rica. eder, saygılar sunarız. '
Ankara
3 0 . 5 . 1973
Eskışe-bJır Milletvekili
Prof. Dr. Orhan Oğuz

Eskişehir Milletvekili
Seyfi Öztürk

Eskişehir Milletvekili
Eskişehir Milletvekili
Mehmet Şemsettin Sönmez
İsmet Anğı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KANUNU TEKLİFİ GEREKÇESİ
Eğitim meselemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesinde en önemli faktörlerden biridir.
Plânlı dönemde-': bu konuya atfedilen özel önem değerini yıldan yıla daha da hızla: artırmaktadır.
Topyekûn kalkınmada yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç vardır. Herkes için eğitim hede
fini Millî Eğitim politikamızın esası olarak kabul ettiğimize göre; bu hedefe ulaşmak için ilköğ
retimden üniversiteye kadar yurt ölçüsünde yeni kuruluşlara gitmek ve bu kuruluşları her sevi
yede okumak ve öğrenmek isteyen çocuklarımızın emrine tahsis etmek kaçınılmaz bir zarurettir.
Üniversitelimizin belli merkezlerde kurulup yayılması ve bu illerin birer üniversite şehri ha
linde mütalâa edilmesi yerine, ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve coğrafî şartlarına uygun
olarak, memleket içine yaygın kuruluşlara gidilmesi, plân ilkeleri bakımından da zaruret ve uy
gunluk teşkil etmektedir.
Eskişehir'de eğitimin her kademesinde kuruluşlar yıllarca önce tamamlanmış ve hızla gelişen
merkez ve çevre iiihtiiyacı yülksek öğrenim kurumlarının bu şehirde kurulmasına yol açmıştır.
WS8L yılında kurulan ve süratle gelişen Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, 4 00O
öğrenciyi bünyesinde toplamakta, yüze yakın öğretim üyesi ve yardımcısı vazife
yapmaktadır.
Bunun yanısıra Devilet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Kimya Mühendlisliği Yülksek Okulu,
Eczacılık Yüksek Okulu gibi kurumlar uzun yıllardan beri öğretim yapmakta ve mezun vermek
tedir. Ayrıca Eskişehir Tıp Fakültesi, kurulması ile ilgili çalışmalar, Yüce Meclisin tasvibine
mazhar olarak tahakkuk safhasına girmiş bulunmaktadır.
İlişik teklifimizin maddelerinde yazılı olduğu üzere, Anadolu Üniversitesi adı ile Eskişehir'de
bir Üniversite tesis edilmesi öngörülmektedir. An ayasamızın 120 nci maddesine göre bu kanunî kuruluşjçin gerekli muameleleri yapmaya Millî Eğitim Bakanı yetkili kılınacaktır.
Teklifimizin diğer maddelerinde kuruluş için yapılacak işlemlerin ve yetkili mercilerin yetki
kullanma usul ve şekli tespit edilmiştir. Ayrıca kalkacak ve yeniden ihdas edilecek" kadro unvan
ları ve karşılıklarını gösteren cetveller eklenmiş bulunmaktadır.
Teklifimizi cetvelleri ile birlikte Yüce Meclislerin takdir ve kabullerine saygılarımızla arz ede
riz.
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 2 894
Karar No. : 20

6 . 1973

Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi buyurulan Eskişehir milletvekilleri Orhan
Oğuz, Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üniversitesi kanunu teklifi, teklif sahibi ve il
gili Bakanlık temsilcilerinim iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir.
Teklifin 1 nci maddesi redaksiyon bakımından değiştirilmiştir.
Teklifim 2 nci madesi, maddeye açıklık veril mesi nedeniyle değiştirilmiştir.
Teklifin 3, 4, 6, 7 nci maddelerinin' tekliften çıkarılması uygun görülmüştür. Bunların yerine
yeni bir 3 neü madde ve teklifin 5, nci maddesinin de 4 ncü madde oılarak kabulüne;
Teklifte bulunan 9 tane geçici madde çıka rılmış ve yerine yeni 2 tane geçici madde ko
nulması uygun görülmüş ve cetveller de tekliften çıkarılmıştır.
Teklifin madde numaraları da buna göre yeniden düzenlenmiştir.
Teklif bu değişikliklerle komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan ve bu {rapor için
Sözcü
İstanbul
Adıyaman
Ankara
Prof. Dr. Mehmet Yardımcı
Z. Adıyaman
M. Maden
Balıkesir
Eskişehir
Kocaeli
M. Yılmaz
O. Oğuz
#. Yahşi
Konya
Konya
Adana
S. Ergun
Y. Öztuna
M. Küçüktepepınar

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/894
Karar No. : 262

8.6.

1973

Millet Meclisi Başkanlarına
Komisyonumuza havale buyurulan «Eskişehir milletvekilleri Orhan Oğuz, Seyfi Öztürk ve iki
arkadaşının Anadolu Üniversitesi kanun teklifi» Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin de hazır bu lunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
Sosyal ve ekonomik kalkınmada, eğitim kurumlarının yeri önemi yüksek malûmlarıdır. Asrı
mızın hızlı gelişme temposunun meydana getirdiği problemlerm halledilebilmesi, her sahada uz
man kişiler yetiştiren öğretim 'kurumları açmakla mümkün olacaktır. Kalkınmak ve çağdaş uygar
lık düzeyine ulaşmak arzu ve kararında olan ülkemizin sosyal, ekonomik ve coğrafî şartları d i
gözönüne alınarak, üniversitelerin belirli merkezlerde temerküzü yerine, yurt sathına yayılması ve bölge
sel ihtiyaçlara göre ihtisaslaşması kalkınma plânlarının hedeflerine daha uygun olacağı muhakMillet Meclisi
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kaktı. Bu cümleden olan eğitimin her safhasındaki kuruluşlarıyle dikkati çeken ilimiz Eskişehir'
in; hızla gelişen nüfusu ve çevre ihtiyaçları beldedeki yüksek öğretim müesseselerinin bir üni
versite çatısı altında toplanmasının zaruretini ortaya koymaktadır.
1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 4 000 öğrenciyi bünyesinde top
lamakta, Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu, Eczacı
lık Yüksek Okulu gibi kurumlar, yıllardır öğrenimini sürdürmekte ve mezun vermekte olup ay
rıca Eskişehir Tıp Fakültesi kurulması ile ilgili çalışmalar, Yüce Meclislerin onayından geçerek
yürürlük safhasına girmiş bulunmaktadır.
Bu gerekçelerle hazırlanan teklif, önhavalcsi uyarınca Millî Eğitim Komisyonuna havale olunmıuş, komisyon, teklif üzerinde şu değişiklikleri yapmıştır.
Teklifin 1 nci maddesini redaksiyon bakımından, 2 nci maddesini maddeye açıklık verilebilme
si nedeniyle değiştirmiş, 3, 4, 6, 7 nci maddelerin tekliften çıkarılmasını uygun görerek, bunların
yerine yeni bir 3 ncü made düzenlenmiş ve 5 nci maddeyi 4 ne a madde olarak aynen kabul etmiş
tir. Ayrıca teklifin 9 tane geçici maddesini metinden çıkartarak yerine 2 tane yeni geçici madde
konulmasını uygun görmüş ve ilişik cetveller de tekliften çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ne
deniyle, Millî Eğitim Komisyonunun teklifi üzerinde yaptığı değişiklik sonucu hazırlanan metin
görüşmelerde esas alınarak, maddelerin müzakerecine geçilmiştir.
Millî Eğitim Komisyonunun 1 nci maddesi aynen; 2 nci maddesinde yer alan «musarrah» keli
mesi yerine eş anlamdaki «belirtilen» kelimesi konulmak suretiyle; Millî Eğitim
Komisyonunu:!
3 ncü ve teklifin 5 nci maddesinin 4 ncü madde olarak aynen kabulünden sonra verilen bir öner
ge ile, kurulacak olan «Anadolu Üniversitesi» nin öğretim üyeleri ihtiyacını karşılamak gayesiyle
tedvin edilen yeni 5 nci madde ile bu maddeye bağlı cetvellerin ve kanunlaşmak üzere olan Üni
versiteler kanunu tasarısının espirisine uyulmak gayesiyle tedvin edilen yeni 6 nci maddenin eklen
mesi, takiıbeden madde numaralarının da buna göre düzenlenmesi suretiyle, geçici 1 nci ve ge
çici 2 nci maddeleri aynen; yürürlük ile ilgili teklifin 8 nci maddesi 7 nci, yürütme ile ilgili
9 ncu maddesi 8 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Bölgenin eğitim sorunlarının çözümlenmesine büyük katkıları olacağı görüşüyle, komisyonu
muz teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar vermiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkaııvekili
Sözcü
Kâtip
Çorum
Ankara
Niğde
A. Topçubaşı
M. K. Yılmaz
N. Çerezci
Çorum
Bursa
Adana
A. Güler
N. Atlı
S. Kılıç
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Eskişehir
Eskişehir
Edirne
/. Angı
8. Öztürk
1. Erten
nzada bulunamadı
İsparta
İçel
Hatay
A.
1.
Balım
C. Okyayuz
//. Özkan
İmzada bulunamadı
İzmir
M;anisa
İstanbul
K. önder
M. Ok
L. Yurdoğlu
İmzada bulunamadı
Ordu
Niğde
Manas
H. A. Kavurmacuoğlu
0. Vural
N. Çuhadar
İmzada bukınatmadı
Yozgat
Trabzon
Söz halûkum, mahfuzdur
A. Şener
ü. Sungur
Millet Meclisi
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ

ORHAN OĞUZ, SEYFİ
TEKLİFİ

ÖZTÜRK

VE 2 AffiADAŞININ

Anadolu Üniversitesi kamın teklifi
MADDE 1. — «Anadolu Üniversiıteısi» adiyle Eskişehir'dıe bir Ünıiversiite 'tesiıs etmek.içcfn lüzum
lu fakülte, enısttdljni ve diğer yüksek öğretim vıe araştırana anfüıeıseaeeOıenüııd: kurmak üzere gereiklli mua
meleleri yaplmaya Millî Eğitim Balkanı salahiyetlidir.
MADDE 2. — Anadolu Üniversitesi, Ski fakülteıamilin kuruluşunun ikmâli! ve tedrisata akma
sıyla Üniversiteler Kanununda ımusarrah 'bütün hak ve vecibelerle hükmî şahsiyet iktisap ©der,

MADDE 3. — Anadolu Ünâversıiitesi öğretim heyeti; profesör ve doçentlerden öğıseltâan yasdımcılları ve öğretim görevlileri, milsaflir profeisör ve konferansçı profesörler, lektörler, uzmanlar, ter
cümanlar ve asistanlardan teşekkül elder.
MADDE 4. — MMî Eğitim Bakanlığınca Anadolu Ünıiversi'tıeısi icdln lüzumlu olduğu belrtlilleceık
Davlelbe ait gayrimeorıkullleır, Baıkanllar Kurulu kararıyla birinci maddelde yazılı kurumların çalış
malarına JtaJhsis olunur.
Vilâyet, hususî muhasebe ve belledıijyelere ait gayKimlenknlerden birinci maddede yazılı kurum
ların tesıisüna veya çalışmalarına elverişli olanları, vilâyet umumî meclisi veya şehir meclisi kara
rıyla Anadolu Üniversitesine veya Üniversite adına Millî Eğiftim Bakanlığına hedeüliiiz olarak dev.
re saJlâihiyeltldir.
MADDE 5. — Anadolu Üniversitesine yapılacak her türlü bağış ve vasijyetller ile ^eailsler (va
kıf) :bilcümle vergi, resim ve harçtan muaftır.
Gtelir veya Kurumlar Vlergiilsfi nıjükelliefleri tarafmdajı A dana Üniversitesine maikbaızrjmııikajböfade
yapılacak her türlü bağışlar, yıllık beyaırmamıe ile bildürlecek gıalMetrıdıeln ve flsurum l^aaaçlaıııaiıdan
indiürilir.

MADDE 6. —- 7334 sayılı Kanunda teşkilâtı belirtilmiş olan Eskişehir İktisadî ve Ticarî ilimler
Akademifsü «işletme Fakülteisi», Devlelt Mimarlık ve Mühendüslik AkadetmM «Mühendisler Fakül
tesi», Eczacılık Yüksek Okulu «Eczacılık Fakültesi», Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu «Kim
ya Mühendisliği Fakültesi» adlanyle Anadolu Üniversitesine katılmışlardır.
MADDE 7. — üniversite ve Akademililerde öğretim 'üyelıelri ve yardımcıları ve'5656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi, esasları dahilinde Anadolu Ünivearfsitelsünde görev alacak olanların bu görev
lerinden dolayı maaş veya ücret al'maları , esas vazifelerine aSt tazminatlarına haM getirmez,

MUVAKKAT MADDE 1. — 7334 ve '58 sayılı kanunlar uyarınca Akademilere verlen kadrolar
dan, Eıskilşehlir iktisadî ve Ticarî ilmler Akademisine 1 ve 2 No. lü cetvellerde ayrılan kadrolar çı
karılmıştır.
Millet Meclisi
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEÖİŞTİRİŞİ

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİCİ

Anadolu Üniversitesi kanun teklifi

Anadolu Üniversitesi kanun teklifi

MADDE 1. —Eskişehir «Anadolu Üniversi
tesi» 3tdı dle ifeerk ve tüzel kişiliği haiz bir üni
versite durulmuştur.

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Anadolu Üniversitesi, İM fa
kültesine kuruluğunun ikmali ve tedrisata açilmasıyle ttoversiteler Ttanununda musarrâh bü
tün hâk ve vecibelerle kuruluşunu tamamlamış
ohır.

MADDE 2. — Anadolu Üniversitesi 2 fakül
tesinin kuruluşunun ikmali ve tedrisata açılma
sı ile Üniversiteler Kanununda belirtilen bütün
hak ve vecibelerle kuruluşunu tamamlamış olur.

MADDE 3. — Anadolu Üniversitesi için ge
rekli görülecek Devlete ait gayrimenkullerin
tahsisine Bakanlar Kurulu yettölMir,
Tüâyet, özel idare ve belediyelere ait gayrimerikullerden bu kanunda yazık kurumların is
tifadesine ayrılması, il genel meclisi veya betedaye meclisi karanna'baglıdır.

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE A. — Teklifin J5 .nci maddesi 4 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Anadolu "Üniversitesine ait
(1) ve (2) sayılı kadro cetvelleri eklidir.
3 u cetvellerdeki rkadrjblaT Üniversite Senatosımca fakültelere tahsis edilir.

MADDE 6. — «Anadolu Üniversitesi» nde
kurulacak ilk iki fakülteyi, ^Millî Eğitim Bakan
lığı ve Devlet Plânlama Tejküâtımngörüşü alın
mak -suretiyle üniversitelerarası kurul tespit
eder.

M İ M Jfalfei
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'(Teklif)
Anadolu üniversitesi başlığı altında bu kanuna bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerdeki kadrolar
ekleofiimli'ş-tir.
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarftote E:k^ehir iktisadî ve Ticarî
İlimler Akademisinde, Devlet Mimarlık ve Mühenı&l'ik Akademilisinde, Eczacılık Yüksek Okulunda
ve Kimya Mühendisliği Yüksek Okulunda Profesör, Doçent, Asistan ve öğretim görevlisi unvanlanyle vazife görmekte bulunanlar İle ınemıur ve hiiamötılilıerden maaş veya ücret tutarlarıyle, kadro
unvanfları değişmeyenlerin yeniden tayinlerine Kbuim olmayıp aynı yetkimle maaş veya ücret tutar
larının verilmesine devam olunur. Kadro imaaş veya ücret tutarları değişen profesör, doçent ve asîslanlann aynı unvanlarla veya yetkiyîle almakta oldukları maaş veya ücret tutarlarıyle kadrolara
tayinleri Üniversclte Rektörünün teklifi üzerine Millî Eğitdim Bakanlığımca yapılır. Kadro maaş ve
ya ücret tutarları ile unvanları değişen memur ve hizmdtllüer de almakta oldukları maaş veya ücret
tutarlarına denk kadrolara aynı suretle tayin olunur.
MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte EsıMşelhir iktisadî ve Ticarî İlim
ler Akadeımisi Reisi olarak vazife görmekte bulunan profesörü üniversite rektörü seçilinceye kadar,
Anadolu Üniversitesi Rektörü vazifesini bu unvan ve isalâhiyetle ifa eder.
MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince hükmî şahsiyet iMüsabödinceye kadar muvakkat 2 nci maddede hükmü baki kalmak şarittfyle Anaidolu üniversitesinin yeni ku
rulacak fakülteleri için öğrettim effielmanları üniversitısl'er kanunundaki derece ve salâhiyeti haiz kim
seler arasından Milî Eğitim Bakanlığınca tayin olunur.
Bu üniversitede bu devre zarfında diğer hususait, benzeri fakültelerin mevzuat, program, nizam
name ve tafimatnameleri tatbik edilebilir.
Eskişehir iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisinden doktora diploması almış olan asistanlara
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi (a) fıkrası uyarınca
«Üniversite bilim doktorası» almış gibi işleon yapılır.
MUVAKKAT MADDE 5. — Fakültelerin başında o fakültenin profesörleri arasından birini
Millî Eğitim Bakanı dekan tayin eder. Ancak işletme Fakültesi dekanı Profesörler Kurulunca se
çilir.
MUVAKKAT MADDE 6. — Kuruluş devresinde fakültelerin bütçeleri Millî Eğitim Bakanlığı
bütçesinde Anadolu Üniversitesine tahsisen açılacak ayrı bir fasılda yer alır.
MUVAKKAT MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girince Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademisi sitesinin bulunduğu arsa, bina ve tesisler, Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi,
Eczacılık Yüksek Okulu ve Kimya Mühendisliği Yüksek Okulunun bina ve tesisleri ile Devlet
Plânlama Teşkilâtınca öngörülen yatırımlar Anadolu Üniversitesine aktarılır.
MUVAKKAT MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Üniversitesi adına her türlü ba
ğış ve vasiyet kabulüne salahiyetlidir.
Anadolu Üniversitesine yardım maksadiyle kurulacak bir derneğe Anadolu Üniversitesine yapı
lacak bağışlar hakkında 5 noi madde hükümleri tatbik olunur.
MUVAKKAT MADDE 9. — Anadolu Üniversitesinin tesisi hazırlıklarında çalıştırılacak Üniver
site mensuplanye maaşlı veya ücretli Devlet memurlarına ve memur olmayan mütehassıs şahıslara
bu mesailerine karşılık olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarda ücret vermeye Millî
Eğitim Bakanı yetkilidir. Bu ücretler, Üniversiteler Kanununa göre öğretim üyelerine verilen taz
minata halel getirmez.

Millet Meclisi
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7 "(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirici)

Millet Meclisi

(Bütçe ve Plân Komisyonun kalbul ettiği metin'

(S. Sayısı : 907)
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(Teklif)

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9; — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Millet Meçimi

(S. Sayısı : 907)

((Müilî Eğitim KamisycttiTinıın değiiştirişi)

(Bütçe ve Plân Komisyonun kaJbul ettiği metin)

GEÇİCİ MADDE 1. — Anadolu Üniversite
sine, Üniversiteler Kanununda belli ecjilen şart
lara göre Yüksek öğretim Kurumlarından hangilerinin katılacağına Millî Eğitim Bakanlığı
karar verir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 1 nci maddeci aynen Habul edilr
mistir.

GEÇİDİ MADDE 2. — Bu kanun hükümleri,
nin kapsamadığı hususlarda Üniversiteler Kanu
nuna; Üniversiteler Kanununda da büküm bu
lunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 5. — Teklifin 8 nci maddesi 5 nei
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADJ)E 7. — Teklifin 8 nci maddesi 7 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Teklifin 9 ncu maddesi 6 ncı
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Teklifin 9 ncu maddesi 8 nei
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Teklife bağlı cetveller
(l)iSAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'ji

1 Ord. Profesör
2 Profesör
3
'»
4
»
5
»
6
»
5 Doçent
6
»
7
»
»

Adet
1
1
4
5
5
6
2
7
5
5

Aylık

D.

2
1
1
1
1

8 Asistan
9
»
10
»

000:
750
500
250,
100
950;
1 10O
950
. 800
700

Memuriyetin nev'i

Adet
5
3
6
4

11
»
7 Kalem. Şefi
9 Ayniyat Saymanı
10 Kâtip
11
»
12
»

1
4
2
3
3

Aylık
700ı
600
500
450
800
60O
500
450)
400ı

(2) İSAYILI CETVEL
Meımıırdyetin nfevli
Beis
Redls Yardımcısı

Adet

Ücret

1
1
2

400ı
300
250

Memuriyetin nev'i

Adet

Enstitü Müdürü
Lâiboratuvar Şefi

Ücret
300
250

(3) SAYILI CETVEL
Adet
4
4
16
20
24
30
16
30
20
20
40
40
40
40

Kaidro unvanı

Kadrosu
o 000
1 750
1 500
1 250
1 100
950
1 100
950
800
700
700
600
500
450

Profesör
»
»
»
»
»
Doçent
»
»
»
Asistan
»
»
»

Kadrosu

Adet

Kadro unvanı

12

Lelktör (Yalbancı dil öğret
meni
»
»
Genci Sekreter
•Sekreter

12
12
1
4
4
4

Kalem Şefi

4

Kalem Şefi Yardımcısı
ıS aynı an

4
4
8
8

Ayniyat Saymanı
Katip
»
»

1 250
1 100
950
1 250
1 100
800
700
700
600
500
450
400

(4) SAYILI CETVEL
Kaidro unvanı

Adet

Ücret
400
300
300

Rektör
Dekan
Enstitü
Millet Meclisi

Kadro unvanı
Lâboraıtuvar Şefi
Okul Müdürü
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Adet

Ücret
250
300

-

11

-

ÜCRET ( E ) CETVELÎ

Adet

Kadro unvanı
Doktor
Teknisyen
Ualta

Ücret

2

600

1

700

2

500

Kadro unvanı
Şoför
Hademe
Gece Bekçisi

Adet
2
14
2

Ücret
700
350
300

Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı
cetveller
(I) ıSAYILI CETVEL
Anadolu ünüvensitesi
X

Görevini çeşidi

1
2
3
4
5
6
7
8

Profesör
»
»
»
Doçent
»
»
»
B)
Asistan

A)

7

Aylık
tutarı

Sayı
Öğrettim üyeleri

5
5
5
5
6
6
6
6
öğretim yardımcıları
10

2
1
1
1
1

000
750
500
250
100
950
800
700
800

D.

Görevin çeşidi

8 Asistan
9
»
10
»

10
15

700
600
500

Uzman

16
2

1 250

5

»

2

1 100

6
6

»
Okutman

2
2

950
950

7
8

-

2
2

700

»
»

Sayı

Aylık1
tutan

Rektör
Dekan

Millet Meclisi

Aylık
tutarı

4

(II) ISAYILI CETVEL

Görevin çeşidi

Sayı

4*X)
210

(S. Sayısı : 907)

800

Dönem
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Toplantı 4
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MİLLET

MECLİSİ

S, Sayısı : 9 1 I

Sivas Milletvekilleri Vahit Bozatlı ve Kadri Eroğan ile Enver
Akova ve 2 arkadaşının, Sivas Cumhuriyet üniversitesi kanun
teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(2/826, 2 / 8 2 7 )

Sivas MletvefkiH Vahit Bozatlı ve Kadri Eroğan'ın, Sivas Cumhuriyet
nu teklifi (2/826)

Üniversitesi kanu

Yüksek Başkanlığa
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Sivas
V. Bozatlı

Sivas
K. Eroğan

GEREKÇE
Bilindiği gibi, yüce önder ölümsüz Atatürk, Cumhuriyetimizin temellerini atma kararlarını Si
vas Kongresinde almıştı. Bu nedenle Sivas şehrinin ulusal tarihimizde ayrı ve değerli bir yeri var
dır.
Cumhuriyetimizin temel taşının atıldığı bu şehrimizin önemini anıtlaştırmak için onun 50 nei
yılını kutlamakta olduğumuz şu sırada «Sivas Cumhuriyet Üniversitesi» adiyle bir üniversitenin
kurulmasını öngören Cumhuriyetin lliâmınnn 50 nei Yıldönümünün Kutlanması hakkındaki Kanunun
4 ncü maddesi gereğince bu kanun teklifini hazır*' aımış bükmüyoruz.
Böylece Sivas şehri, Cumhuriyet tarihimizin temellerinde olduğu gibi, Türk bilim ve kültür tari
hinde de payını almış ve hizmet ödevini yüklenmiş olacaktır.

Sivas MMatvekili Enver Akova ve 2 arkadaşının, ISöivas Cumhurliyelt thiversâlteısi kamunu fteküfi
(2/827)

Yüksek Başkanlığa
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'kanun teıklitfimizi gerekçesiyle birilikte ilişik olarak sunuyoruz.
Gereğinin yapılmasını saygıl'aramızla arz ederiz.
Sivas Milletvekili
Enver Akova

Sivas Milletvekili
Tevfik Komitan

Sivas Milletvekili!
Y. Ziya önder

- 2 GEREKÇE
«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.» diyen büyük önder Atatürk'ün milletimizle en büyük arm<ağamı olan Cumhuriyetimizin '50 nci yıldönümünü kutlama kanunu tasarısının, Anadolu'muzun yük
sek öğrenim kuruluşu bulnımayan bir ilinde üniversite kurulmasını öngörüsü, bu büyük günün mâ
nasını em iyi şekilde değerlendiren bir tasarruf olarak şükranla karşılanmıştır.
Yüce Meclisin bu üniversitenin Sivas İlinde kurulmasını üç yüz reyle kabulü de; coğrafî, ikti
sadî, kültürel yalpısından olduğu kadar «Cumhuriyetin temelini orada attık diyen aziz Atatürk Hin
hâtırasını tazizen en büyük manevî örneği olmuştur.
'Gerçekten Sivas Selçuk Türklerinin asırlarca önce üniversite kurdukları tarihî bir şehir ola
rak, Cumhuriyetimizin 50 nci yılını idrak ettiğimiz '1B73 yılında bir yüksek öğrenim kuruluşuna kavuşturulamadığ] gibi iklimin kifayetsizliği sebebiyle hir tarım bölgesi olamamış ve sanayide de
gelişime 'gösterememiştir.
Millî Eğitimi Bakanlığımız Kültür Müsteşarlığınım yaptıkları etüt ve istatistiklere göne dünya
nın ilk üniversite şehri kabul edilen Sivas, çocuklarını okutma yönünde 'gösterdikleri gayret ile de
okuyan, şehir unvanı almış bulunmaktadır.
Her türlü maddî imkânsızlığın .mevcudiyeti karasında Sivas halkı çocuklarımı okutmak için kül
tür 'merkezlerine hicret •etımekte ve bu sebeple de Sivas nüfus yoğunluğu yönünden nüfus artışı
mıza kıyasla gerilenle göstermektedir. Halen yurt dışına gitmeyi arzu eden yüzbinleree vatandaş
meveudolduğu gibi, yurt içinde aynı kaygı ile memleketini terk etmiş yüzbinleree Sivaslı mevcut
tur.
Sivas'ta bir üniversitenin kuruluşu sadece Sivas için değil bütün Türkiye'mizin eğitimde imkân
ve fırsat eşitliği ilkesini sağlayıcı oluşu yönünden, denge kuran bir hizmet olacaktır.
Gerçekten Sivas civarında Orta Anadolu'muzun Tokat, Amasya, Yozgat, Erzincan, gibi halen bir
yüksek öğrenim kuruluşu bulunımayan illerinde yaşayan ikibuçük milyon Türk vatandaşı Sivas'la
hemdert olup, merkezi Sivas olmak üzere kurulacak bir üniversitede bu illerimizin yüksek tahsil
çağına gedmiş fakat, üniversite <bulunan uzak şehirlerde maddî olanaklarının yetersizliği sebebiyle
tahsil imkânı .bulamayan gençlerimiz, bu olanağa kavuşacaklardır.
Sayılmakla bitmeyecek kadar çok gerekçe arz edebileceğimiz İm konuda Cumhuriyetin ilânının
50 nci yıldönümünü kutlama hakkındaki Kanunun 4 ıncü maddesi gereğince bu kanun teklifini hazır
lamış bulunuyoruz.

Millî Eğilt'ifm 'Komisyonu raporu
Millet 31ecMsi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 2/826, 2/827
Karar No. t 13

1.3.1973

Yülksek Bajşikadlığa
Başkanlığımız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kamunu teklifi ile yine Sivas Milletvekili Enver Akova ve Tevfik
Koralta'nın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanunu teklifi ilgilj Hükümet temsilcilerinin iştirakiy
le tetkik ve müzakere edildi.
Her iki teklif de aynı kanunda olduğundan Sayın Vahit Bozatlı'nın teklifinin mıüzakerieye esas
alını masın a. karar verilmiştir.
Teklifin tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra teklif metninin tetkikine .geçilmiştir.
Teklifin başlığım «Sivas Üniversitesi olarak» değil sadece (Cumhuri yet Üniversitesi) olarak de
ğiştirilmesi uygun görülmüş ve maddelerde gecen '(Sivas) kelimesi kaldırılmıştır,
Millet Meclisi
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Teklifin 2 nci maddesinde 'zikredilen cetveller ayn'en kabul edilmiş yalnız maddenin 3 ncü cüm
lesinde bulunan 1972 yılı kaldırılmıştır.
Teklifin 3 ncü maddesi daha ço'k vuzuha kavuşturulması nedeniyle redaksiyona tabi tutul
muştur".
. Teklifin 4 ncü maddesinin yeniden kaleme alınması uygun görülmüştür.
Teklifin 5, 6, 7 nci maddelerinin tekliften çıkarılması ve madde (numaralarının da "buna göre dü
zenlenmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Teklifin 8, .10, 11 ve 12 nci maddelerinin redaksiyona tabi tutulması uygun görülmüştür.
Teklifin 9 neu maddesinin yeniden kaleme alınmasının uygun görüleceği kanaatine varılmıştır.
Teklifin geçici 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının kaldırılarak yerine aşağıdaki fıkranın konulması
uygun görülmüştür.
«Üniversitelerarası Kurul bu üniversitenin fakültelerinin benzeri fakülteleri tespit eder. Üni
versitelerarası Kurul benzer iki fakültenin göstereceği ikişer namzıet arasından bir geçici ve kuru
cu rektör seçer. Benzer falkülteler de birer geçici ve kurucu dekan seçerler. Kurucu rektör ve kurucu
dekanlar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerine e izinli ve görevli sayılırlar ve
Üniversiteler Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler.»
Teklifin geçici 2, 3, 4 ve 5 nci 'maddeleri de redaksiyona taıbi tutulmuştur.
Teklifin 13 ncü maddesi 10, 14 ncü maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere
Başkanlığa sunulur.
Başkaıri
İstanbul
Prof. Dr. M. Yardımcı
Balıkesir
M. Yılmaz

Bu rapor sözcüsü
Çorum
K. Demirer

Üye
Ankara
M, Maden

lE^kişiehir
0. Oğuz

Isttaııibul
N. Eroğasrî
İmziaıda baılun'amiaJdı.

Riz)e
Söz hiaikkum sakilidir
H. B. Albajyraik

Elâzığ
H. Hıamağatsı
tmızıada ibuluaııalmıaldı.
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Yüksek

Adıyaman
Z. Adıyaman

Kooaıeiüi
8. Yahşi

Konya
S.Ergun

— 4 —
Bütçe Plân Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No: 2/826, 2/827
Karar No.: 265

_

9.6.1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan (Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm Sivas Cumhuriyet Üni
versitesi kanun teklifi) ve (Sivas Milletvekili Enver Akova ve Tevfik Koraâtan'ın, Sivas Cumhuri
yet Üniversitesi kanun teklifi) Maliye, Millî Eğitim bakanlıkları ve Devlet Plânlaıma Teşkilâtı tem
silcilerinin de hazır »bulunduğu toplantıda incelendi, görüşüldü :
Ülkemizin az gelişmişlik durumundan en kısa zamanda kurtarılması ile, Batının gelişmiş ülkeleri
düzeyine ulaştırılması 'için, genç Cumhuriyetimiz döneminde yeni yeni atılımlar, yeni stratejiler ve
yeni plânlar düzenlenmıekte, 'bunun yanında sektöre! faaliyetler çerçevesinde eğitim sektörüne ay
rıca bir önem verilmektedir.
. Hemen belirtmek gerekirse, kalkınmanın anaunsuru olarak .eğitimi veya diğer bir ifade ile, yetiş
miş insangücü unsurunu birinci derecede görmek, önemli bir teşhis olsa gerdelidir. Yıllarca belirli
çevre ve şehirlerimizde kümeleşmiş olan yüksek öğretim kurumlarımızın yurt saıtihında yaygınlaştırılmaisı 'ayrıca sevindirici bir çalışmadır.
Cumhuriyetimizin 50 nei yılında, ©gittim© verilen önemin bir ifadeli olarak açılması düşünülen ye
ni öğretim kurumlarının anlam ve değeri ihiç şüphesiz ki, büyük alacaktır.
Bu cümleden olarak, hazırlanarak Komisyonumuza intikal etmiş bulunan ve Cumhuriyetimizin 50
nöi yılında Yüce Atatürk'ün, C'umhuriyetim'Mn temellerini atma kararını verdiği Sivas ilimizde, bu
kararı abideleştirmek içtin kurulması arzu ©dilen (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) kantin teMifin'in
Millî Eğitim Komisyonunun görüşmelerinde teklifler birleştirilerek, görüşmelere Vahit Bozatlı'nm
teklifi esas alınmış ve yapılan değişikliklerden sonra Komisyonumuza havale olunan tekliflerden Va
hit Bozatlı'nm tclkldfinie, Millet M©cl'isi Başkanlığına gönderdiği bir 'tezkere 'il© Sivas Milletvekilli Kad
ri Eroğan da katılmıştır.
Tekliflerin Komisyonumuzda görüşülmesi esnasında Sivas Milletvekili Y. Ziya önder şiifahi beya
nı ile Enver Akova ve Tevfik Komitan'm teklifin© katıldığım bildirmiştir.
Görüşmelere Enver Akova, Tevfik Koraitan ve Y. Ziya Önderdin teklifleri esas alınarak maddel©rin müzakerecine geçilmiştir.
Millî Eğitim Komisyonunun 1 nöi ve 2 nci maddeleri ile teklife bağlı cetveller aynen; 3 noü mad
deye açıklık ve kesinlik verilknesi düşüncesiyle madde redakte edilmek suretiyle; kanunlaşmak üzere
bulunan yeni Üniversiteler Kanununun ©Eprisin© uyulaibilmesi görüşüyle yeni 4, 5 ve 6 ncı maddeler
eklenerek; eklenen bu maddeler nedeniyle Millî Eğiltiim Komisyonunun 4 ncü maddesi 7, 5 ncli mad
desi 8, 6 ncı maddesi de 9 nou maddeler olarak aynen;
Millî Eğitim Komisyonunun 7 nci maddesindeki (871 sayılı Kanımda öngörülen ödeneklerle (ilgili
hükümlerden yararlanırlar) ibaresi (871 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükümlerinden yararlanırlar)
şeklinde değiştirilerek ve 10 ncu madde olarak; 8 nci madde 11 nei madde olarak aynen; 9 ncu mad
deye açıklık vermek ve mevzuat boşlııMarını doldurmak gayesiyle değiştirilerek ve 12 nci madde ola
rak; geçici 1 nci maddenin 1 nei fıkrası (Cumhuriyet Üniversitesinde Devlet Plânlama Teşkilâtının
istişari görüşü alınarak Tıp Fakültesi il© 'Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte kurulmuş
tur) şöMind© değiştirilerek; 2 neti fıkrada yer alan (Üniversitelerarası Kurul 'benzer iki fakültenin)
ibaresinden sonra kurucu rektör namzedi profesörlerin fakültenin aylıklı profesörlerinden olacağını
belirtmek için (aylıklı profesörlerden) ibaresi 'eklenmek suretiyle değiştirilerek geçidi 2 nci m'adde ay
nen; geçici 3 ncü maddeye (Profesör yoksa yerin© seçilen doçentin katılması öle) ifadesinden sonra
Millet Meclisi!
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anlam bakımından açıklık kazandırmak maksadı öle (öğretim üyelerinin) ibaresi eklenmek suretiyle
değiştirilerek; geçidi 4 ncü maddeye (kuruluşunu tamamlaım'ayan fakültelerin) ibaresinden sonra
üniversite yönetim kurulunun bu fakülteterde yapacağı işlere vuzuh verilmesi 'bakımından (her kurulun, öğretim üyelerintkı) ibaıreöi eklenmek suretiyle değiştİTİlerek; geçici 5 nöi maddenin ('a) fıkrasınm sonundaki (kurucu dekanların seçimi işlemlerine (başlanır) ibaresinin, ifadeye kesinlik kazandır-maile ınalksadıyle (kurucu dekanların «seçimi işlemleri yapılır) şeklinde değiştirilerek, kurulacak
titan
Cumhuriyet Üniversitesinin öğretöm üyesi ihtiyacını 'biran evvel karşılayabilmek gayesiyle yeni geçici 6 ncı ımadde eklenmek 'suretiyle;

1
1
1
1
1
1
1
1

Teklifin yürürlükle ilgili 13, yürütme Üe ilgili 14 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluş kanununun Cımahurİyetm 50 nci yılına yetiştirilmesi ve eğitim hazırlıklarının (tamamlanabilmesi gayesiyle Genel Kurulda önceillilk ve ivedilikle görüşülmesine
karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

1
1
1
1
1

Başkanveklli
Niğde
N. Çerezci

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçuba§ı

1

Bursa
İV. Atlı

Çorum
A. Güler
İmzada bulunamadı

Edime
1. Erten
İmzada ibulunamnadı

1
1

Eskişehir
8. Öztürk

Hatay
II. Özkan

İsparta
A. t. Balım
İmzada bulunamadı

1
1

Istanlbul
L. Yurdoğlu

1
1
1

Manisa
M. Ok
İmzada bulunamadı

Adana
8. Kılıç

I
1

Eskişehir
/. Angı

1
1

İçel

1

C. Okyayuz

1

Konya
M. Üıstündağ
İmzada (bulunamadı

Kars
K. Güven

1
1

M&raş
N. Çuhadar

Niğde
H. A. Kavurmacıoğlu
İmzada bulunamadı

Ordu
C. Vural

Trabzon
A. Şener

Yozgat
Söz hakkım mahfuzdur
C. Sungur

İzmir
K. Önder
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SİVAS MİLLETVEKİLLERİ VAHİT BOZATLI
VE KADRİ EROĞANTN TEKLİFİ

SİVAS MİLLETVEKİLİ ENVER AKOVA
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanunu teklifi

Sivas -Cumhuriyet Vniv erişte si ıkanun \teklifi

MADDE 1.••— Sivasta «Sivas Cumhuriyet
üniversitesi» adiyle özerk ve tüzel kişiliğe haiz
bir üniversite kurulmuştur.

MADDE 1. — Sivasfta «Sivas Cumhuriyet
Üniversitisisli» adı ile özar!k ve tiüzel kişiliği ha
iz bir Üniversite kurulmuştur.

MADDE 2. — Sivas Cumhuriyet Üniversite
sine ait (1), (2) ve (3) sayılı kadro cetvelleri
eklidir.
Bu cetveldeki kadrolar Senatoca fakültelere
tahsis «dilir.
(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1972 ve
1973 malî yılında kullanılmaz.

MADDE 2. — Sivas Cumhuriyet Ünüıversitesıinle alt (1), (2) ve (3) sayılı Ikadtfo cetvel
leri eklidir.
Bu cetfcveüid'elki kadrola? ıSenaitoca tfafcüKtıelere tahsis edilir.
(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1072 ve
1973 malî yılımda kullanilmaiz.

MADDE 3. — Bu üniversitenin fakültelerin
de bir profesör olmak üzere en az yedi öğretim
üyesi en az iki yıl için görevlendirilmiş bulun
madıkça bir fakültenin kuruluşu - tamamlanmış
sayılmaz ve o fakülte faaliyete geçemez.
iki fakültesi faaliyete geçmedikçe bu üni
versite kuruluşunu tamamlamış sayılmaz.
En az 5 profesörü bulunmayan fakültede
profesörlüğe yükseltilme işlemleri üniversiteler
arası kurulun görevlendirileceği üniversite ve
fakültelerce müşterek yürütülür.

MADDE 3. — Bu üniversitenin fakültele
rinde bir profesör olmlak üzere em aiz yedi öğrdîâm üyesi en az iki yıl ilçıin görievlenıdiırilımıi§
bulunmadıkça bir faküllUenıin kuruluşu tamiaimlanımış sayılmaz ve o fakülte faalilyelüe geçemez.
tki fakültesi faaliyete geçmedikçe bu üni
versite kuruluşunu tamaimlajmılş sayallmıaz,
En az beş, profesörü bulunmayan fialkülltede
profesörlüğe yükseltilme İşlemleri üniversite
lerarası kurulun görevlendireceği üniversite ve
fa/kültelıeırcıe ımüşifoerelkien yürütülür.
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUMUN
. DEĞİŞTiMŞl

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN
. DEĞİŞTİRİŞİ

Cumhuriyet Üniversitesi kanun teklifi

Cumhuriyet Üniversitesi kanun teklifi

(MADDE 1. — Sivas'ta «€umuuri|yıeit Üniver
sitesi» adlı ile özerk ve tüzel küslüğe haifc bir
üniversite kurulmuştur.

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun
1 npi maddesi a)ynen kabul lödillmltir.

MADDE 2. — Cumhuriyet thulversitesinte
«Jüt (1), (2) ve (3) isayılı kadro cetvelleri eklidir.
Bu ceitveldeki kadrolar SenaJöoca faküitelere tahsis edilir.
(3) sayılı ©eltıvelde yazılı kadroiüar 1973 malî
yılında kullanılmaz.

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun
2 nıci maddesi aynlen kaJbul <edilm!iltir.

MADDE 3. — Bu üniversitenin fakültelerinde bir profesör olmak üzere en az yedi öğreitim üyesi, ten az iki yıl işim göreivlenidürümiş
bulunmajdılkça ibir fakültenin kurulutşu tasmıaım1lanmjş saiyılmaz ve o fakülte öğretim faaliyetiıııe
geçemez.
îki fakülte ikuruOiuşunıu ıtaraiiamlamadjkça bu
üniversite kuruluşunu tamamlamış sayailmaz.
En az beş profesörü bulunmayan fakültede
profesörlüğe yükseMImıe işlemleri üniversıitelerarası Kurulun görevlemdireiceği üniversite ve fakültelerce mfü^tereken yürütülür.

MADDE 3. — Bu üniversitenin kuruluşu
nu tamamllaımıış sayılmadı için en az ilki fakül
tesinin kuruluşunu tamamlaması şiaritltır.
Bu ünirversitenin fakültelerinde, biri pro
fesör olanak üzıere eaı az 7 öğrdtiim üyesi >en az
iki yü için görevlendirilmiş bulunmadıkça o
fakültenin kurulumu tamamlanlmi'ş saiyılmıaız ve
bu fakülte öğretim faal&yeifcine geçemez.
En az 5 profesörü bulunmayan fakültelerin
de profesörlüğe yükseöitilnıje işlemleri, Üniversi
telerarası Kurulun göırfavlendûıedeği üniversite
ve fakültelere» i%ili üniversite ile mlüşitıereken
yürütülür.
MADDE 4. — Bu üniversitede fakültelerin
kuruluş döneminde görevlendirilecek öğretüm
üyeleri, Stenaıtıonun; Senato kurulmamış isıe
üniversitelerarası Kurulun sieçimi i!9e talyin olu
nurlar.
MADDE 5. — Bu üniversite için alınan asis
tan kadrolarından .bir kısmı öğreltıiım üyesi ye
tiştirmek üaere durumu müsailt 'üniversitelere
gtöçici olarak taihsis 'edilebilir. Bu kadrolara
atananlar doktora yapftakltan veya uzmanlık yet
kisini aldıktanflorana,kadrolanjyle birlikte bu
ünüveraiiteiye nakledilirler. Bu k a d r ö t a n bir
kuamı, aynca öğretim üyesi yetiştirmek üzere
yurt dışımda doktora ,ve özellik arz eden dal
larda ühtisas yapacaklara da tahsis edjleîbilir.
Bu kaidrolann kullanılması ile ilgili lösalslar,
Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlana
cak bdr yönefâmıelikl'e belirtilir. Bu şekilde dok
tora Veya ihtisas yapanlar Üniversifeletrtoam
Kurul müsaade etmedikçe yöti'şltirildikileri üniu
verslite veya yurt 'dışımda geçirdikleri sürenin
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MADDE 4. — Sivas Cumhuriyet Üniversi
tesine yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler
vergi resim ve harçlardan muaftır.
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri
tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesine
makbuz mukabilinde yapılacak nakdî bağışlar,
yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve
kurum ve kazançlarından indirilir.

MADDE 4. — Sivas Öumlhuriyelt Üniversi
tesine yapılacak her türlü Ibağış ve vasiyetler
vergi, resim ve harçlardan mıuaftur.
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri
parafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinle
malkbuz mukabilinde yapılacak niakdî bağışr
lar, yıllık beyanname ille bildirilecek gelirler
den ve ksururaı ve kazançlarından indirilir.

MADDE 5. — Üniversite Plânlama ve Ge
liştirme Kurulu :
Üniversite Plânlama ve Geliştirme Kurulu,
her fakülte kurulunca seçilen üçer üyeden ku
rulur.
a) Plânlama ve Geliştirme Kurulu (PGK),
fakültelerin her bölümünden belirtilen günlerde
alman raporları kendi gözlem ve araştırmala
rını, yurt ihtiyaçlarını ve Devletin 5 yıllık plân
larını gözönünde tutarak 5 Yıllık Plân ve yıllık
uygulama programlarını hazırlar ve rektöre su
nar. Bu program ve plânlar yayınlanarak kamu
bilgisine sunulur.
b) PGK gerekli plânı hazırlamak için gerrek yurt içinde ve gerekse yurt dışından uzman
veya danışman getirebilir. Bunların masrafları
için rektör emrinde sadece senato kararınca
sarf olunacak toplu bir ödenek bütçeye konu
lur. Bu ödeneğin sarfında danışmanlar ve uz
manlar ile yapılacak mukavele esaslarına uyu
lur.

MADDE 5. — Üniversite Plânlama ve Ge
liştirme Kurulu :
Üniversite Plânlama ve Gelişfcnıe Kurulu
her fakülte (kurulunca seçilen üçer üyedem 'ku
rulur.
a) Plânlama ve Geliştirme Kurulu (PGK),
fakültelerin heır bölümünden (belirtilen günler
de ahnan raporları kemdi gözlem ve araştır
malarını, yurt ilhtiyıaçlarını ve Devletin 5 yıl
lık plânlarını gözönünde ıtultaralk (beş yıllık
plân ve yıllık uygulama programlanan hazar
lar ve rektöre sunar. Bu program ve plânlar
yayınlanarak kamu bilgisine sunulur.
ıb) PGK gerekli plânı hazırlamak için g&rek yurt içinde ve gerekse yurt dışından uzman
veya danışman getirebilir. Bunların ımasraflan
için rektör emrinde sadece semaJt/o kararı ile
sarf olunacak toplu Ibiir ödenek fbü'fcçeye konu
lur. Bu ödeneğin, sarfımda danışmanlar ve uz
manlar ile yapılacak mukavele esaslarıma uyu
lur.
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iki katı slüre ile bu üniverBİtiede çalışmadıkça
başka (bdr üniversitede görev alamazlar.
MADDE 6. — Bu Üniversitenin öğnetim üye
si bulunmayan. dersleri için geçici olarak veya
herhangi (bir dersin özel bir ibiügi ve uzmanlık
isteyen konulannıın öğrettim ve uygulaması için
geçici olarak doktora, yapmış vtefya topta uzman
lık yetkisini almış asistanlar ders verme ve im
tihan etme yönlerinden öğretim üyelerimin yet
ki ve sorumluluklarını taşımak suretiyle ders
verme ve im'tiban etme görevi ile mükellef tu
tulabilir.

MADDE 4. — Cumfhurijyeit ÜBİiıvrftesira ve
bağlı kurumlarca yap&acak hfer ttirlü bağış ve
vasiyetler vergi, resim ve barçlarckaı muafta".
Bağış ve vaaiiyeltlerin 'kullanılmasmda bağış ve
vasiyetti yapanların koydukları, kanıuna göre
muteber, kayıtlara ve şaftlara uyulur. Cfcelr ve
ya Kurumlar vergisine tabi mükellefler tara
fından üniversitelere makbuz mukabilinde yapı
lacak aynî ve Makdî bağışlar yıllık: ibeyıasuııajme
ile bildirilecek ^elirlferdeaı ve ıkurum kazajucmı-

MADDE 7. — MiM Eğitim Komi&yonunun
4 ncü maddesi 7 nci madde olarak aynen kaJbul
edilmiştir.

MADDE Ö. — Chımtaiyıe't üniveıımtefcindıe
fakülte ve bunlara bağlı kurumlara ilişkin Mznuatlerito sür'aüe ve yeterli seviyede g-örülebilmesd amacı ile, inşaat ile hesap - muhasebe is
leri müdürlükleri öncelikle kurulur.

I]VI1ADDE 8. — Millî Eğitim Komisjyonunun.
5 nci maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
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MADDE 6. — Denetim Kurulu (DK) :
Her fakültenin seçeceği üçer aday arasından
Senatoca seçilen 4 asil ve 4 yedek denetçiden
kurulur. Kurulun üyeleri 4 yıl süre ile görev
yaparlar.

MADDE 6. — Denetim Kurulu (DK) :
Her falkülfeetnıin seçeceği 3'er ada(y arasından
senatoca seçileni 4 asil ve 4 yedek deneltiçjiden
kurulur. Kurulun ü|yeieri 4 yıl isüıre ile göreiv
yaparlar.

a) DK fakültelerin yıllık çalışma raporla
rını, istatistik ve öğretim durumlarını inceler
ve rektöre rapor Verir.

a) DK Fakültelerin (yıllık calişma rapor
larını, ista)tisıti|k ve öğretim durumlarını ince
ler ve rektöre rapor verir.

b> Rektör DK raporunda yetersizliği gö
rülen bölüm, enstitü veya öğretim üyesine duru
mu bildirir. Rektör, ilk yetersizlik raporunda
dikkati çeker, ikinci seferinde görev değiştirir,
tekerrürü halinde ilgili öğretim üyesinin üniver
site ile ilişiğini keser. Öğretim üyesi bu kararla
ra karşı Senatoya başvurabilir.

b) Rekltaör DK raporunda yetersizliği gö
rülen bölüm, enstitü veya öğretim üyesine du
rumu bildirir. Riekltlör, ilk yetersizlik raporum
da dilkkaltd çeker, ikinci seferinde görev değiş
tiril*, ttelkerrfürü hainde ilgili öğrelfcim üyesinin
üniversite ile ilişkisini ke&er. öğretim üyesi bu
kararlara karşı iSenaltoya toaşlvuıralblr.

MADDE 7. — inşaat Müdürlüğü :
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi inşaat işleri
ni yürütmek üzere inşaat Müdürlüğü kurulur.

MADDE 7. — în!şaat Müdürlüğü :
iSivas Cumhuriyet üniversitesi inşaat işle
rini yürütmek üzere İngaajt Müdürlüğü kuru
lur.

MADDE 8. — Sivas Cumhuriyet Üniversite
sinde, fakülte ve bunlara bağlı kurumlara iliş
kin hizmetlerin süratle ve yeterli seviyede gö
rülebilmesi amacıyle, hesap ve muhasebe işleri
bürosu öncelikle kurulur,

MADDE 8. ı— Sivas Cumlhuriyelt üniversk ,
tesimde, falklülte vie Ibunlara Ibağl ku'rumSDara ilş*
ikin hizmetlerin süratle ve yeterli seıvijyede gö
rülebilmesi ajmaciyle, hesap ve ınuıhasıelbe işleri
bürosu öncelikle kurulur.

MADDE 9. — Sivas Cumhuriyet Üniversite
sinde görev alacak öğretim üye ve yardımcıları
na verilen maaş, üniversite tazminatı ek görev
ve ücretler ile her türlü istihkakları hakkında
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulan
maz.

MADDE 9. — Sivas Cumhuriyet tMversütesindıe görev alaloak öğretim üye ve yardımcı
larınla verilen maaş, üniversite taaminaltü, elk gö
rev ve ücretler ile her türlü istihkaktan halkkınıda 7244 sayılı Kamunun 3 noü maddesi uy
gulanmaz.

MADDE 10. — Sivas Cumhuriyet Üniversi
tesi öğretim üyeleri Üniversiteler Kanununa gö
re alacakları maaş ve tazminatlardan ayrı ola
rak 871 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanır
lar.

MADDE 10. — Sivas Cumfourilyelt Üniver
sitesi öğretim üyeleri Üniversiteler 'Kanununa
göre alacakları onaaş ve tazminatlardan ayrı
olarak 871 saîyılı Kanun hükümlerinden yarar
lanırlar.

MADDE 11. — Üniversite tarafından öğre
tim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edi
len veya bağış yoluyle hariçten gelen makine

MADDE 11. — Üniversite tarafından öğre^
tim, eğitin ve araştırma maksada ile Jlihal edin
ilen 'veya bağış yoluyle haristen gelen makine
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MADDE 6. — Cumnurijyeft Ünlvıensitesind.©
görev alaoaİk öğretim ü|ye vıe yiardıimoıilıariinıa veırilen mlaaş, üniversite tazminata ek (görev ve
ödenekler ile her türlü istihkaiklairı haMamda
7244 »ayılı Kanunun 3 nclü maddesi uygulan-

MADDE 9. — Mifllî Eğitim Komisyonunun
6 nci maddesi 9 ncu madde olarak aynen kafbul
edilmiş tir.

Cıımhuriyet Üniversitesinin inşaat, nüakime
ve teçihiizaitı ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhaıseibei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi
ile, 2490 sayılı Kanun MülKümleri uygulanmaz.
Bu işlerde uygulanacak esaslar Senatoca hazır
lanacak yöneitanelikle belirtilir.
MADDE 7. — Cumhuriyıet Üniversitesi öğ
rettim üyeleri üniversiteler Kanununa ^öre ala
cakları maaş ve tazminatlardan ayrı olarak 871
sayılı Kanunda öngörülen ödeneklerle ilgili hü
kümlerinden yararlanırlar.

MADDE 10. — Cumhuriyet Üniversitesi öğ
retim üyeleri ile yardımcıları thuiveırsiltlelıer Ka
nununa göre alacaklara maaş ve tazminatlardan
ayrı olarak 871 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
hükümlerinideın yararlanırlar.

MADDE 8. — Üniversite tarafından öğre
tilin, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen
veyafoağuşyfaluiyle ıhariçten gelen makinle, aflıat

MADDE 11. — MÜH Eğütitaı Komisyonunun
8 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir.
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alet ve cihazlarla, ecza ve her türlü malzeme
Gümrük Resminden ve harçlardan muaftır.

aleji ve cihazlarla, ecza ve her 'türlü mıatan©
gümrük resıminden, ve ilgili harçlardan ımıuaftır.

MADDE 12. — Bu kanunda hükümleri bu
lunmayan hallerde Üniversite Kanunu hüküm
leri uygulanır.

MADDE 12. — Bu Kanunda hükümle!! bu
lunmayan hallerde Üniversiteler Kanunu hü
kümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu üniversitede ku
rulacak ilk iki fakülteyi, Millî Eğitim Bakanlığı
ve DPT nin görüşü alınmak suretiyle Üniversi
telerarası Kurul tespit eder.

GEÇİCİ İMADDE 1. — Bu üniversitede ku
rulacak ilk ilki fakülteyi, Millî Eğitim Bakan
lığı ve DPT nin görüşü alınmak suretiyle Üniversitelerarasa Kurul tespit eder.

Üniversitelerarası Kurul ayrıca benzer fa
külteleri de tespit ederek bu fakültelerin göste
receği ikişer namzet arasından bir geçici ve ku
rucu rektör seçer.

Üniversitelerarası Kurul (ayraca benzer fakülteljeri dıe tespit ederek fau faMItıeüerim gös
tereceği ikişer nıamzet arasından bir geçici ve
kurucu Rektör seçer.

Benzer fakülteler de birer geçici ve kurucu
dekan seçerler. Kurucu rektör ve kurucu dekan
lar Üniversiteler Kanununun tanıdığı hak ve
yetkilere sahiptir.

Benzer fakülteler de birer geçici ve kuru
cu dekan seçerler. Kurucu Rektör ve kurucu
dekanlar üniversiteler Kanununun tanıdığı
hak ve yetiklere sahiptir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu üniversitede fa
külte kuruluşu tamamlanıncaya kadar öğretim
üye ve yardımcılarının seçim ve tayin işlemleri
Üniversitelerarası Kurulca tespit edilen benzer
fakülte ve bu fakültenin bağlı bulunduğu üni
versite organları tarafından Üniversiteler Kanu
nundaki usule göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu üniversitede Fa
külte kuruluşu tamamlanıncaya kadar öğretim
üye ve yardımcılarının, seçim ve tâyin işlemle
ri üniversitelerarası Kurulca Ittespit edilen (ben
zer falkül&e ve bu fakültemin bağlı Ibulumıdıuğu
üniversite organları tarafımdan tîlnflversiilteler
Kanunundaki usule göre yfürültlülür.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu üniversite, kuru
luşunu tamamlayıncaya kadar üniversite yöne
tim kurulu her fakültenin öğretim üyelerine
kemdi aralarından seçecekleri kadrolu iki pro
fesörünün, profesör yoksa yerine seçilen doçen
tin katılmasıyle seçim ve tayin işleri dışında ge
çici olarak Senatoya ait bütün işleri yapar.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu üniversite, ku
ruluşunu tamamlayıncaya kadar thıiveırsite Yö
netim Kurulu, her falkülltıenin öğreltiım üyeleri
ni kemdi aralarımdan seçecekleri kadrolu ilki
prafeisîöafiim, profesiör jyoksia yerime seçjilen dJo*çenltim katılmasıyle seçim ve tayin işleri dışım
da geçici (olarak &emia'toya laiit Iblütüm dişleri yapiar.

GEÇİCİ MADDE 4, — Üniversite Yönetim
Kurulu kuruluşunu tamamlamayan fakültenin
seçim ve tayin işleri dışındaki, her çeşit işlerini
yapar.

GEÇİCİ MADDE 4. — üniversite Yöndtüm
Kurulu (kuruluşunu .tamamlamayan fakülten
mim s/eçim Ve tayin işleri 'dışındaki, her çeşiifc
işlerini yapar.

Millet Meclisi
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•('Millî Eğitimi Komisyonumun değişt irişi)

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici)

ve 'Cihazlarla, ecza ve malzeme her türlü vergi,
resüm ve harçlardan muaftar.
MADDE 9. — Bu Kanunda hüküm bulunmıaiyan haillerde Ünüveirjsaıteller Kanjunu hükümleri uyıgulanır.

MADDE 12. — Bu Kanun hükümleatifnim
kapsatmadığı hususlarda Üniversiteler Kanunu
na; üniversiteler Kanununda da hüküm bu
lunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur.

GEÇM MADDE 1. — Bu üniversitede ku
rulacak ük Siki fakülteyi, Millî Eğıitânn Bakanu
lığı ve Devlet PHânlama Teşüdlâtaniim gicıriüşü
alınmak suretiyle Üniversitelerarası Kurul tes
pit eder.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu üniversitede ku
rulacak ilk SM fakülteyi, Millî Eğitim Bakanlı
ğı ve Devlet Plânlama Teşkilatının görüşü
alınmak suretiyle üniversitelerarası kurul tes
pit eder.

Ümilveırsitelerıarası Kurul bu üniversitemin
fakültelerinin benizleri fakülteleri tespit ©der.
Üniversitelerarası Kurul benzer iki fakültemin
göstereceği ikişer namzet arasımdan bir geçici
ve kurucu rektör seçier. Benzer f akülitfeler de
birer geçici ve kurUcu dekan seçerler. Kurucu
rektör ve kurucu dekanlar üniversiteler Kanıunundaki e&aıslara göre üniversitelerince izinli ve
görevli sayılırlar ve Üniversiteler Kanununun
.tanıdığı halk ve yetkilere sahiptirler.

Üniversitelerarası kurul bu üniversitenin faİriiMerinin benzeri fakülteleri tespit eder. Üni
versitelerarası kurul benzer iki fakültenin ay
lıklı profesörlerden göstereceği ikişer namzet
arasından bir kurucu rektör seçer. Benzer fa
kültelerde birer kurucu dekan seçerler, kurucu
rektör ve kurucu dekanlar üniversiteler kanu
nundaki esaslara göre üniversitelerince izinli
. ve görevli sayılırlar ve üniversiteler kanunu
nun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler.
Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri
bu üniversitenin fakültelerinin kuruluşunu ta
mamladığı ve organlamm seçtiği anda sona
erer.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu üniversitede her
fakültenin kuruluşu tamamîanımc'aya kadar öğ
retim üye ve yardımcılaıramın eeçjilm ve itayin iş
lemleri üniversitelerarası Kurulca tespit edi
len benzer fakülte ve bu faMltenin bağlı bulun
duğu üniversite organları tarafından üniver
siteler Kanunundaki usule göre yürütürler.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Ko
misyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu üniversite, kuru
luşunu taimaimlanıncaya kaidar, üniveırtsite yö
netim kurulu, her fakültenin öğretim üyeleri
nin kendi aralamandan seçecekleri kadrolu iki
profesörünün, profesör yoksa yerine seçilen do
çentin kaltümasıyüte seçim ve tayin işleri dı
şında geçici olarak Sematloya aii't bütün işleri de
yapiaır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu üniversite, kuru
luşunu tamamlayıncaya kadar, üniversite Yöneitim Kurulu, her fakültenin öğretim üyeleri
nin kendi aralarından seçecekleri kadrolu iki
profesörünü, profesör yoksa yerine seçilen do
çentin katılmasıyla öğretim üyelerinin seçim ve
tayin işleri dışında geçici olarak Senatoya ait
bütün işleri de yapar.

GEÇİCİ MADDE 4. — Üniversite Yönetim
Kurulu, kuruluşunu tamamlayan fakültelerin,
seçim ve tayin işleri dışındaki, her çeşit işlerini
yapar.

GEÇİCİ MADDE 4. — Üniversite Yönetim
Kurulu, kuruluşunu tamamlayan fakültelerin
her kurulunun, öğretim üyelerinin seçim ve ta
yin işleri dışındaki, işlerini yapar.

Millet Meclisi
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Eroğıan'm teklifi)

('Sivas Milletvekili Enver Alkova ve
2 arkadaşının teklifli)'

GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanunun ya
yınını takibeden üç ay içerisinde kurucu rektör
ve kurucu dekanlar seçilir.
b) Bir fakültenin kuruluşunu tamamlama
sından en geç bir ay içerisinde fakülte organları
kurulur.
c) îki fakültenin kuruluşunu tamamlaması
nı takifbeden bir aylık süre içerisinde üniversite
organlarının seçimleri yapılır.

GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanunun
yalyımuna tafldjp edem 3 ay içeırüsinıde kurucu rek
tör v© kurucu dekanlar seçilir.
b) Biır fakültemin kuruluşumu 'tamamlama
sından en geç bir ay içerisiimde fakülte organ
ları kurulur.
c) İM fakültenin kuruluşumu tamamlamiasınn tiakip eden bir aylık süre içimde ünjiveırsite lorganlannın seçimleri yapılır.

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Bu Kanun yayuınjL tarihin
de yürürlüğe girer.

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür.

MADDE 14. — Bu Kamumu OBakanlair Knrulu yürütür.

Millet Meclisi

(S. İS'ayısı : 911)

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi)

i ('Bütçe Plân Koımisyonmııiin değiştirici)

GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanunun
yayımanı takip eden en geç üç ay ifçeirülsinide ku
rucu rekîtiör" ve kurucu dekanların seçimi iş
lemlerime başlanır.
Ib) Bir fakültenin kuruluşunju tamamjajmıasından en geiç fbıir a!y içeıriiSMildıe fakülte organlan kurulur.
c) îki falkülltienin kuruluşunu taimıamlamasmı takip ©den Ibir aylık süre içimde üniverisiilbe
organlarınım seoimlleri yapılîır.

GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanunun ya
yımını ttakip eden en geç üç ay içıerisinde ku
rucu rektör ve kurucu dekanların seçimi işlem
leri yapılır.
b) Bir fakültenin kuruluşunu tamamlama
sından en geç bir ay içerisinde fakülte organ
ları kurulur.
c) iki fakültenin kuruluşunu tamamlama
sına (tlakip eden fbir aylık süre içinde üniversite
organlarının seçimleri yapılır.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bilgi, görgü ve ihti
saslarını artırmak maksadıyla yunt dışına gön
derilmek istenen bu üniversite öğretim yardım
cıları için 4489 sayılı kanunun 1 nci maddesi
nin (b) fıkrasında yazılı (en az iki yıl çalışmış,
olmak) kaydı aranmaz.

MADDE 10. — Teklifin 13 nıcü maddesi 10
ncu madde olarak aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi ay
nen kabul .edilmiştir.

MADDE 11. — Teklifin 14 ncü .mıaddelsâ 11
nci madde olarak aynen kalbul edimüşitir.

MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Millet Meclisi
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Sivas Milletvekili Vahit BozatU ve Kadri Eroğan'ın ieiklifine bağlı cetveller
(1) SAYILI CETVEL
).

Göırevin çeşidi
A)

öğretim

Sayı

Aylık

üyeleri

1 Profesör
2
»
»
3
»
4
»
5
5 Doçent
6
»
»
7

15

2 000

20
30

1 750
1 500

40

1 250

50
50
60
70

1 100
1 100
950
800

D.

Görevin Çeşidi

B)
4 Uzmıaın
5
»
»
6
7 Okutman
8
»
»
9
7 Asistan
8
»
9
»
»
10

öğretim

Sayı
yardımcıları
5
10
10
5
5
10
50
70
90
90

Aylık

1 250
1 100
950
800
700
600
800
700
600
500

(2) SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi
__:

,

Sayı

Görevin çeşidi

Ücret

Sayı

Ücret

1

Reikttıör
Rektör yarldımcıısı

Delkan
Dekan yaııdııncıısı

400
300

210
170

(3) SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi
A)

Öğretim

Sayı

Aylık

üyeleri

1

Profesör

13

2 000

2
3

»
»

18
26

1 750
1 500
1 250

»
4
5
»
'5 Doçent
»
6
»
7

35
45
45
50
55

1 100
1 100
950

Millet Meclisi

800

I).

7
5
6
7
8
9
7
8
'9
10

Görevin çeşidi
B)
Uziman
»
»
Okutman
»
»
Asistan
»
»
»

Sayı

Aylık

Öğretim yardımcıları

(S. İSayısı : 91:1)

4
8
8
4
3
8
35
50
65
60

1 250
1 100
#50
800
700
600
800
700
600
500
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Sivas Milletvekili Enver Akova ve 2 arkadaşı
nın, teklifine bağlı cetveller
(1) ıSAYIU CETVEL
Sayı

Görevin çeşidi

D.

A)

Öğretim üyeleri

1 Profesör
»
2
»
3
»
4
5
5 Doçent
6
»
7

Aylık | D.

2 000
1 750
1 500

10
10
15
20
20
20
25
30

»

1 250
1 100
1 100
950
800

Görevin çeşidi

B)
4 Uzman
»
5
6
»
7 Okutman
8
»
9
»
7 Ajsisıtan
8
»
9
»
»
10

Sayı

Aylık

Öğretim yardımcıları
5
7
6
5
5
10
40
50
50
60

1 250
1 100
950
800
700
600
800
700
600
500

(2) SAYILI CETVEL
Sayı

Görevin çeşidi

Görevin çeşidi

Ücret

Dekan
Dekan yardımcısı

400
300

Rektör
Rektör yardımcısı

Sayı

Ücret
210
470

(3) ISAYIU CETVEL
D.

Sayı

Görevin çeşidi
A)

1 Profesör
2
»
3
»
4
»
5
»
5 Doçent
6
»
7
»

Aylık | D.

Öğretim üyeleri
10
15
16
24
30
25
30
35

2
1
1
1
1
1

000
750
500
250
100
100
950
800

Görevin çeşidi

B)
Uzman
7ı
5
6
7 Okuıtman
8
»
9
»
7 AsMan
8
»
9
»
10
»

Aylık

Öğretim yardımcıları

Bütge Plan Komisyonunun kabul ettiği oetveBer
-Sivas Mlletvekili Enver Akova ve 2 arkaclaşınm teklifine bağlı 1, 2, 3 sayılı cetveller
aynen kabul edilmiştir.

Millet Meclisi

Sayı

(S. Sayısı : 911)

4
8
8
4
3
8
20
30
35
40

1 250
1 100
950
800
700
600
800
700
'600
500

Dönem : 3
Toplantı : 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

3 1 5

Kıyı ve Karasularımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması
görevinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine devrine ilişkin kanun tasarısı
ve İçişleri, Gümrük ve Tekel, Tarım, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan 115 sayılı Geçici
Komisyon raporu ( 1 / 8 4 4 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tefikik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 71-1655/5155

25 . 5 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
MMî Savunana Bakanllağıniöa hazırlanan ve Türkiye Büyük M İ M MieıcSlMnie a r a Baklanlar
Kurulunca 25 . 5 . 1973 tarihinde karıarlaftıırılan «Kıyı ve Karasularımızın konulması ve güvenHğ'imüm bağlanması gröeviiniın Türk Silâhlı Kuvve tüterinle devrime d3i§ik&E3. kanun ıtatsıatnsı» ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gıeırepnin yapılmasını saygıyle arz ıdderim.
Naim Talû
Başbakan

KIYI VE KARASULARIMIZIN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GÖREVİ
NİN TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI GENEL
GEREKÇESİ
Kıyılarının ve .dolayısıyle deniz sınırlarının uzunluğu 7 000 Kim. bulan ülkemizin karasula
rında deniz alâka ve menfaatlerini korumanın taşıdığı büyük önem, deniz araçlarının kaydettiği
teknolojik gelişmeler, deniz yolu ile yapıllan kaçakçılık ve ulusal güvenliğimize karşı eylemler
de her geçen gün uygulanan yeni taktikler karşısında kıyı ve karasularının korunması, güven
liğinin sağlanması görevinin büyük ölçüde güçleşmekte olduğu herkesçe bilinmektedir. Ulusal
güvenliği doğrudan doğruya ilgilendiren bu görevlerin ancak iyi teşkilâtlanmış ve donatılmış
bir kuruluş tarafından istenilen şekilde sağlanabileceği bir gerçektir.
Kıyı koruma hizmetleri yurdumuzda 1859 yılından bu yana çeşiitlü kuruluşlar tarafından yü
rütülmüş ve son olarak daha iyi yapılmasını sağlamak amacı ile 6815 sayılı Kanunla İçişleri Ba
kanlığı ille Jandarma Genel Komutanlığına devredilmiştir. Ancak, gerek kıyı ve karasularının
korunup güvenliğinin sağlanması, gerekse bu görevin bir parçası olan karasularındaki kaçak
çılığın önlenmesi bütün İyi niyetli çabalara rağmen istenilen düzeyde olamamıştır. Gerçekten,
esas görevi yurt içinde genel asayiş ve güvenliği sağlamak olan Jandarma 6815 sayılı Kanunla
verilen görevleri yapabilmek için günün koşullarına uygun bür deniz gücüne sahip olamamış,
âdi kaçakçılık olayları yanında yurt dışına tarihî, eserlerin kaçırılmasını ve öziellâkle son yıllarda
yurdumuza kanunsuz silâh ve cephane girişlerini önlemekte, suçlularının yakalamıakta gereken
etkiyi gösterememiştir.
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Yasa dışı eylemlerin taktik ve teknik olarak gösterdiği gelişmeler bunlara karşı koyabilecek
güçte, kıyı ve karasularımızdaikii her türlü ulusal yararları koruyabilecek nitelikte bir kurulu
şa olan ihtiyacı bugün artık kesimlikle ortaya koymuş bulunmaktadır.
Öte yandan, barışta hizmetleri yürütürken gereken etkinliği gösteremeyen Jandarma deniz
unsurlarının savaş «sırasında Deniz Kuvvetlenil Komutanlığının bağlı birliği olarak verilecek gö
revleri başarı ile yapabileceğini söylemek de mümkün değildir. Araçların bakım ve onarımını ya
pabilecek, ihtiyacı olan yedek parçaları zamanında sağlayabilecek lojistik dtstekten yoksun olan
ve bu uygulama devam ettiği sürece daha iyi olanaklara kavuşiması ihtimali, Jandarma hizmeti
nin özelliği nedeni ile, bulunmayan bu unsurlarda görev yapan personel Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığınca • verilmekte ise de, psikolojik etkilerle subay ve astsubaylar kendilerini Deniz Kuvvet
lerinden kopmuş saymakta ve bu halde hizmetin verimini bir ölçüde düşünmektedir.
Ülkemizin bulunduğu coğrafî bölgenin özelliği', Karadeniz'dekü Sovyet Donanmasının gös
terdiği gelişime, Akdeniizdie son yıllarda değişenkuvvet -dengesi, Orta - Doğu ülkeleri arasında.
gün geçtikçe gterginleş'en siyasî hava, Kıbrıs Adası dolayıs'iyle Yunanistan'la olan ilişkilerimiz
üç tarafı denizlerle çevrili yurdumuzun denizlerden korunması ve güvenliğinin sağlanması husu
sunda her zamankinden daha çok dikkatli olmak ve konuya önemle eğilmek gerektiğini açığa çı
ka nmış bulunmaktadır.
Ayrıca, gelişmekte ollan yurt ekonomisine büyük katkısı olabilecek demiz ürünlerimizin korun
masının gereği gibi yapılamadığı, yasak avlanmaların önüne geçilemediği de herkesçe, bilinen
bir gerçektir.
Belirtmek yerinde olacaktır ki, 'Marmara Denizinde ve boğazlarda kaçakçılığın men'i ve ta
kibi ile görevli olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı da bugün için araç, gereç, tesis, personel ve di
ğer olanaklar açısından Jandarma deniz unsurlarından daha iyi bir durumda değildir ve hizımet
için gerekli etkinliği göstereımemekte özellikle Marmara Denizi gün geçtikçe her çeşit kaçakçı
lığın merkezî halime getirilmektedir.
Karadenizde ve Akdenizdc Sovyet donanimasınm gün geçtikçe artan ve kuvvet dengıesini et
kiliye n varlığı, Orta - Doğu'nun .gergin siyasî havası, Kıbrıs Adaşımda meydana gelen gelişme
ler Türk kıyı ve karasularının korunması ve güvenliğinin sağlanması hizmetinin anılanı ve öne
mini açıkça gözler önüme sermektedir. 6815 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığına bırakılmış olan
bu görevi en iyi şekilde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve dolay isiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğının yapabileceği ortadadır. Gerçeğin bu şekilde saptanması sonucu görev, getiirilem tasarı ile
Türk Silâhlı Kuvvetlerine devredilirken, bu görevin bir parçası olan karasularıimızda Marmara
Denizi ve boğazlarda kaçakçılığın, su ürünleri ile ilgili yasak avlanmaların önlenmesi hizmetleri
min de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak kurulan Sahil Koruma Komutanlığınca yürütüılmesi öngörülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İsrail gibi ülkelerde de söz konu
su görev ve hizmetler bu kanunla kurulmakta olan Sahil Koruma Komutanlığının benzeri as
kerî kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.
ISahil Koruma Komutanlığının, kurulup göreve başlaması ile :
Kıyılarımızın ve karasularımızın korunması güvenliğimin sağlanması günün (koşullarına uygun
olanak modern araç, gereç, teçhizat ve yetenekli personeli ile etkin ve en iyi bir şekilde sağlana
cak;
Karasularımızda Marmara Denizi ile İstanbul! ve Çanakkale
boğazlarında kaçakçılığın,
su
ürünleri ile ilgili yasak avlanmaların önlenmesi, suçluların ellegeçirilmıesi ve adalete teslim edilmıeleni temin edilecek;
•
Sahil Koruma Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğundan ihtiyacı olan
gemi, araç ve gereçlerin sağlanması, bakım ve onarımının zamanında yapılması, yedek parça ih
tiyacının karşılanması ve moral gücü yüksek yetenekli personelin her zaman için temin ve istih
damı mümkün olacaktır,
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 915)

KIYI VE KARASULARIMIZIN KORUNMASI YE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GÖREVİ
NİN TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN KANUN TASARISININ MADDE
GEREKOELERİ
Madde 1. — Genel gefekçede açıklanan nede illerle kıyı ve karasularımızın, korunması, güven
liğinin sıağlanmlası görevi Tüı^k Silâhlı Kuvvetlerine devredilmekte, Genelkurmay Başkanlığının
bu görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak kurulacak özel bir komutanlık aracılığı
ile yürüteceği öngörülmektedir.
G'örevin esasını karasularının korunması ve güvenliğinin sağlanmasını tenkil etmektedir. Kı
yılardan başlayan kara ülkesinin korunması görevi diğer devlet organları iein devamı edecektir.
Maddede (Kıyı) tâbirinin. varlığı hizmetin kara İle yakın ilişkisinden ve kara ülkesini hedef tu
tan yasa. dışı eylemlere karşı denizle başlayacak takiplerin kıyıda sonuçlanacağı, neticede suçlu
ların kıyıdaki görevlilere teslim edileceği gerçeğindendir. Hizmet, kıyıların denizlerden korun
masıdır, Yürürlükte olan kanunların kara ülkesinde içişleri Bakanlığına, Jandarma. Genel Komu
tanlığına ve diğer devlet organlarına yüklediği görevler bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra da kıyılarda aynen devam edecektir.
Aladde 2. — Sahil Koruma Komutanlığının görevleri belirt i lirken kıyı ve karasularının korun
ması genel görevin yamsıra ve bu görevin doğal bir sonucu olarak karasularımızda Marmara De
nizinde ve Boğazlarda kaçakçılığı, su ürünleri ile yasak avlanmaları men etmek görevlerinin de
bu komutanlığa verildiği maddede gösterilmektedir.
Bilindiği gibi bugün kıyı ve karasularımızın korunması ve -güvenliğinin sağlanması, karasula
rında .kaçakçılığın meıüi, takibi ve tahkiki görevleri İçişleri Bakanlığına, Marmara Denizi ile Bo
ğazlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve su ürünleri ile ilgili yasak avlanmaları önlemek va
zifesi ele Tarım. Bakanlığına ait bulunmakta, aslında tek elden yürütülmesi gereken hizmet par
ça lammallotia ve dolayısı ile etkinliğini büyük ölçüde kaybetmektedir. Sayılan ve birbirinin ta
mamlayıcı parçası olan hizmetlerin tek elde toplanarak Sahil Koruma Komutanlığına devredil
mesi sakıncaları ortadan kaldıracaktır.
Madde 3. •—• Bu madde ile Sahil Koruma Komutanlığının kendisine verilmiş olan görevleri
sadeoe kendi kadro ve kuruluşundaki personel, gemi, araç, gereç ve silâhla yapacağı, Deniz Kuv
vetleri Komutanlığına ait muharip unsurlara bu görevlerin verilmesinin tlolayısıyle harp gücün
de bık' zayıflama ihtimalinin, bahse konu olmayacağı 'belirtilmektedir. Sahil Koruma Komutanlığı per
soneli ile araç; ve gereçlerin ürerinde bu kuruluşa aidiyetini belirten özel bir işaret bulunması
bu komutanlık unsurlarının Deniz Kuvvetlerimizin diğer muharip unsurlarından ayrılmasını sağ
layacağı gibi, yabancı ülkeler de görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş böyle bir kuruluşun
varlığından haberdar olacak ve çıkması muhtemel uluslararası anlaşmazlıklar başlangıçtan önlenelbile.cıeıktir.
Madde 4. — Halen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapan jandarma botları
savaşta ve olağanüstü hallerde uygulamaya göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girmekteciir. Bu madde Sahil Koruma Komutanlığı yüzerbirliklcrm savaşta ve olağanüstü hallerde yapa
cakları görevlere yeterince hazırlanmaları için barıştan itibaren gerekli koordinenin sağlanması
için Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzeni cııecclk tatbikat ve manevralara katılmalarındaki ih
tiyaç ıgözönüne alınarak düzenlenmiştir.
'Madde 5. — Sahil Koruma Komutanlığına tasarının 2 nei maddesi ile verilen görevler berabe
rinde yetıki ve (Sorumlulukları da getirmekte görevlerin yerine getirilmesi sırasında birçok maikam ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışılması ve devamlı ilişkiler kurulması
gerekmektedir.
Genel gerekçede ve yakardaki mailde gerekçelerinde açıklandığı gibi çeşitli kanunların İçişleri
Balkanlı gına, Jandarma .Genel Komutanlığına, T.yıını Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanlığına
yüklediği görevlerin bir kısmı bu makamlarından alınarak kurulmakta olan komutanlığa devredilMillet Meclisi
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mlekjtedir. Bu sebeple aldı geçen bakanlıklarla Sahil Koruma Komutanlığı işbirliği halinde çalış
malarını ve ıbu kanunun istenilen şekilde uygulanmasını sağlamak üzere tüzük ve yönetmelik düzen-lenmcsindefci zorunluluk aşikârdır. Mıadde bu nedenlerle dıüzenlenirken görevle yakın ilişkisi olan
Grenelikurm^ay Başkanlığı ile Millî Savununa, İçişleri, Gümrük ve 'Tekel bakanlıklarınca tüzük ve yö
netmeliklerin. birlikte hazırlanması öngörültaııüş ve böylece kanunun uygulanmasından doğabile
ceği düşünülen aksaklıkların önüne geçilmesine olanak sağlanmıştır.
Madde 6. — Bu kanunla Sahil Koruma Komutanlığınla verilen görevlerin yerine getirilime'isinıde çeşitli kanunların zabıtaya vermiş olduğu bütün halk ve yetkilerin komutanlık görevlilerin
ce kullanılacağı hükmü madde ile getirilmektedir. (Görevin özelliği tasarıya maddenin konulmasını
zorunlu kılmış ve herhangi bir iltibasa mahal verilmemek üzere kullanılacak hak ve yetkiler ara
sında silâh kullanma yetkisinin .d)e bulunduğu gösterilmiştir.
Madde 7. — iSıahîl Koruma Komutanlığının «Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşundaki ye
ri, 'görevlerinin özelliği ve ibu görevlerin istenilen şekilde yürütülmesinin sağlanması için araç, ge
reç ve silâh ilhtıiyaçlarmıın karşılanmasına gösterilmeisi gereken özel itina, 'bu komutanlığa ait
yılllık 'bütçelerin ayrı alarak düzenlenip gösterilmeisini gerektirmiştir.
M'adde 8. — Komutanlıkça kullanılacak gemi
zeri çeşitli elektronik 'cihazların kullanılması, bu
kım ve onarımı için bilgili, yetenekli ve tecrübeli
için Deniz Kuvvetlerinde yetişmiş, yurt içinde ve
li olarak ya da istif a nedeni ile ayrılmış uzanan
sına ve ayrıca görevlerin gerektirdiği uzmanlığa
ile imkân verilmektedir.

ve ideniz araçlarında mevcut radar, telsiz ve 'ben
cihazlarla silâhların ve hattâ anaımakinelerin ba
personelle olan ihtiyaç açıktır. Bu gibi görevleri
dışında özel eğitim ve ihtisas görmüş fakat emek
subay ve assubayll'arın S. K. K. emrine atanma
ısahip sivil' personelin sağlaramasına bu madde

Madde 9. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerde görevli personel özel hükümlere
göre iaşe edildiğinden aynı miahiyette görevleri iSahil Koruma Komutanlığı gemilerinde yapacak
olan personelle de aynı haklar tanınmakta ve dolayısıyle eşitliğin isağlanlmaısı öngörülmektedir.
Geçici maddeler : Tasarının geçici 1 ve 2 nci maddeleri ile halen Jandarma 'Genel Komutanlı
ğınca yürütülmekte olan görev sebebiyle bu komutanlığın elinde bulunan ve Saih.il Koruma Komutanlığıria devir ve Iteslimi gereken taşınır, taşınmaz malların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığı arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre devir ve teslim edi
leceği ; aynı şekilde iSahil Koruma Komutanlığı emrinde görev yapması gerekli görülerek perso
nelin bu konuya ilişkin kanun hükümleri gözönünde tutularak Jandarma Genel Komutanlığından
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir protokol uyarınca ınakillerinin yapılacağı hükümleri getiril
mekte, geçici 3 ncü madde bütçe ve malî hususlar hakkında devir, teslim münaseb etiyle yapıla
cak işlemler gösterilmektedir. Geçici 4 ncü madde ile de İSahil Koruma Komutanlığı kurulup, fii
len göreve başlayıncaya kadar İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrük ve
Tekel Bakanlığının giörev ve yetkileri 'ile Tarım Bakanlığının su ürünlerinin yasak avlanmasına
ilişkin giörev ve yetkilerinin devam edeceği hükmü getirilerek hizmetin kesintiye uğramaması
öngörülmüş bu arada iSahil Koruma Komutanlığının göreve başlayacağı tarihin 'Genelkurmay Baş
kanlığınca saptanması ve adı g&çen bakanlıklara bildirilmesi maddeye eklenmiştir.
MADDE 10. — 6816 sayılı Kanunun ve diğer kanunların tasarıda yer alan hükümlere aykırı
hükümlerinin yürürlükten kaldırılacağı belirtilmiştir.
Madde 11. — Kanunun yürürlüğe giriş tarihi gösterilmektedir.
M'adde 12. — Kanunun yürütme maddesidir.
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MliBelt Meclisi Başkanlığına
Kıyı ve Karasularımızın Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması Görevinin Türk .Silâhlı Kuv
vetlerine devrine ilişkin kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 29 . 5 . 1973 tarihli
117 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz, 12 . 6 . 1973 Salı günü top
lanarak adı geçen tasarıyı, ilgili, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Tarım, Millî Savunma ve Ulaştırma
bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyle incelemiş, müzakere etmiş ve sonuç olarak :
Tasarının gerekçesinde izaih edildiği üzere, deniz araçlarının kaydettiği teknolojik gelişme
ler, deniz yolu ile yapılan kaçakçılık ve ulusal güvenliğimize karşı eylemlerde her geçen gün
uygulanan yeni taktikler karşısında kıyı ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması
görevinin büyülk ölçüde güçleşmekte olduğundan, itoıı görevin ancak iyi teşkilâtlanmış ve donatıl
mış bir kuruluş tarafından istenilen şekilde sağlanabileceği gerçeğini tespit etmiştir.
Kıyı koruma hizmetleri 1859 yılından bu yana çeşiitü 'kuruluşlar tarafından yürütülmüş ve
son olarak daha iyi yapılmasını sağlamak amacı ile 6815 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığına devredilmiştir. Ancak, bu teşkilât bütün iyi niyetli çabalara rağ
men, verilen görevleri yapabilecek, günün koşullarına uygun bir deniz gücüne saihibolamadığından, kaçakçılığı önlemekte, suçluların yakalanmasında ve su ürünlerinin (avlanması yasaklarının
uygulamasında ıgereken etkiyi .gösterememiştir.
Bu bakımdan, kıyılarımızın ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanmasını, günün
koşullarına uygun olarak modern araç, gereç, teçhizat ve yetenekli personel ile etkin ve iyi bir şe
kilde, karasularımızda, su ürünleri ile ilgili yasak avlanmaların önlenmesini,
suçluların yakalan
malarını, adalete teslim edilmelerini sağlayacak günün koşullarına uygun güçlü bir örgütün ge
rekliliğinden doğan, Sahil Koruma Komutanlığının kurulmasını öngören tasarı, Komisyonumuzca
benimsenmiş bulunmaktadır.
Tümü üzerindeki görüşlerden sonra maddelere geçilmiş ve geçici komisyonumuzca;
Kıyı ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması görevi Türk Silâhlı Kuvvetlerine
devredilmesini, bu görevi, Genelkurmay Başkanlığının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı,
kurulacak özel bir komutanlık aracılığı ile yürüteceğini öngören birinci madde aynen,
Kurulacak Sahil Koruma Komutanlığının görevlerini belirten ikinci madde, açıklık getirilmek
maksadıyle, değiştirilerek,
iSahil Koruma Komutanlığının kuruluşunu, personelinin, araç ve gereçlerinin varlığını belir
ten üçüncü madde aynen,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Koruma Komutanlığının barışta ve savaşta koordineli
çalışmasını düzenleyen dördüncü madde aynen,
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Genelkurmay Başkanlığı ile Millî
Savunma, İçişleri ve GümTÜk ve Tekel bakanlıklarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmelik çalış
malarını belirten beşinci madde de, adı geçen bakanlıklara ilâveten Tarım Bakanlığının katılma
sını da sağlayacak şekilde değiştirilerek,
iSahil Koruma Komutanlığına bu kanunla verilen hak ve yetkileri belirten altıncı ma'dde ay
nen,
iSahil KJoruıma Komutanlığının Bütçesinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Genel Bütçesi için
de ayrıca gösterileceğini hükme bağlayan yedinci madde aynen,
(Sahil Koruma Komutanlığının sözleşmeli personel çalıştırabileceğini düzenleyen sekizinci mad
de aynen,
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iSahil Boruma Koimutanlığı gemilerinde görevli personelin, Demiz Kuvvdtleri
Komutanlığına
ait gemilerde görevli personel gibi iaşe edileceğini belirten dokuzuncu madde aynen,
Bu kanunun birinci ve ikinci maddelerinde yazılı görevlerin yapılmasında kullanılan her çeşit
deniz ve kara araçları ile lojistik onarım ve tesislerin Jandarma Genel Komutanlığınca Sahil Ko
ruma Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak protokol uyarınca devredileceği
ni düzenleyen geçici birinci maddeye «... ve taşınmaz mallar» ibaresinden sonra «ve her türlü kayıt
ve belgeler» ibaresi eklenerek,
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin, Sahil Koruma Komutanlığına devredilmesinde
saptanacak protokol esaslarına göre yapılacağım belirten geçici ikinci madde aynen,
Sahil Koruma Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığınca devredilecek malzeme ve per
sonel için 1973 Malî Yılı Bütçesine 'konuları ödeneklerin Millî Savunma Bakanlığına Maliye Bakanlı
ğınca aktarma yapılacağını, 29.1.1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığının
yeniden teşkilatlanması, modern silâh, araç ve igere elerle donatılması amacı ile on yıl için tahsis olu
nan ödenekten 1973 yılında bütçelcnen miktarın. Sahil Koruma Komutanlığı ihtiyacına ayrılan kıs
mın, Maliye İBakanlığmea Millî Savunma Bakanlığına devredileceğini, gelecek yıllara mahsus öde
neklerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı taraifmdan bütçelcncceğini ve devri gereken ödeneklerden
ıSahil Koruma Komutanlığı kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar ödeme emrine; bağlananların
harcanmasına Jandarma Genel Komutanlığınca devam olunacağını hükme bağlayan geçici üçünc'i
madde redakte edilerek,
Sahil Koruma Komutanlığının kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, İçişleri Bakanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığının ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının 6815 sayılı Kanundan doğan ve
Tarım Bakanlığının su ürünleri ile ilgili yasak avlanmaları önlemesine ilişkin görev ve yetkileri
nin devamını belirli bir süreye bağlayacak biçimde geçici dördüncü madde değiştirilerek,
6815 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu kanına aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırıldı
ğını belirten onuncu madde aynen,
Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini düzenleyen onbirinei madde aynen,
Bu Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini hükme bağlayan onikinci madde aynen
kabul edilmiş bulunmaktadır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve konunun önem ve müstaceliyetine binaen, gündemde
ki diğer işlere takclimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur.
115 Nolu Geçici
Komisyon Başkanı
Niğdo
M. N. Çerezci

§.

Sözcü
Samsun
B. Uzunoğlu

Kâtip
Samsun
1. Yalçın er
İmzada bulunamadı.

Artvin
M. Rona
İmzada bulunamadı.

Eskişehir
Asbuzoğlu

Gaziantep
E. Ocak

Hatay
Fi. Akgöl

İstanbul
O. Kabibay

İstanbul
O. Özer

Niğde
Kmvurmacıoğlu

Sivas
K. Eroğan
İm zada bulur. a madı.

Trabzon
Si".z hakkım mahfuzdur.
A, Şener

A.
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115 NOLU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

K'iy'ı ve karasularımızın korunması ve güvenliği
nin sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuvvetle
rine devrine ilişkin kanun tasarısı

Kıyı ve karasularımızın
korunması ve gü
venliğinin sağlanması görevinin
Türk Silâhlı
Kuvvetlerine devrine ilişkin kanun tasarısı

MADDE 1. — Kıyı ve karasularımızın korun
ması ve güvenliğinin sağlanması görevi Türk
Silâhlı Kuvvetlerine devredilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı bu görevi Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak kurulan
Sahil Koruma Komutanlığı aracılığı ile yürütür.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Sahil Koruma Komutanlığının
görevleri!; layı ve karasularımızı korumak, gü
venliğini sağlamak, karasularımızda, Maranara
Denizi ile istanbul ve Çanakkale boğazlarında
kaçakçılığı ve su ürünleri ile ilgili yasak avlan
maları menetmektir.

MADDE 2. — Sahil koruma komutanlığının
görevleri; kıyı ve karasularımızı korumak, gü
venliğini sağlamak, karasularımızda, Marmara
Denizi ile istanbul ve Çanakkale boğazlarında
kaçakçılığı ve 1380 sayılı Su ürünleri Kanu
nunda yasaklanan fulleri men ve takip etmek
tir.

MADDE 3. — Sahil Koruma Komutanlığı
2 nci maddede belirtilen görevleri kendi kadro
ve kuruluşundaki araç, gereç, silâh ve personel
ile yürütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Personel ile araç ve gereçlerin üzerinde bu
Komutanlığa aidiyetini belirten özel bir işaret
bulunur.
MADDE 4. — Sahil Koruma Komutanlığı,
olağanüstü hallerde ve savagta Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı plânlarının öngördüğü hare
kâtı uygular. Barıştan itibaren bu harekâta ha
zır bulunmak amacı ile Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığınca plânlanan manevra ve tatbikatlara
katılır.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Sahil Koruma Komutanlığının
görev, yetki ve sorumlulukları ile kaçakçılığın
men'i ve takibi hususunda içişleri, Gümrük ve
Tekel bakanlıkları ile olan ilişkileri ve içliman
bölgelerindeki faaliyetleri bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren altı ay İçinde Genel
kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma, içişleri ve
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca birlikte hazır
lanacak tüzük ve yönetmeliklerde belirtilir.

MADDE 5. — Sahil koruma komutanlığının
görev, yetki ve sorumlulukları ile kaçakçılığın
men'i ve takibi hususunda içişleri, Gümrük ve
Tekel Bakanlıkları ile olan ilişkileri ve içliman
bölgelerindeki faaliyetleri bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Genel
kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma, içişleri,
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca
birlikte hazırlanacak tüzük ve yönetmeliklerde
belirtilir.

MADDE 6. — Sahil Koruma Komutanlığı bu
Kanunla verilen kolluk görevlerini yaparken çe
şitli kanunların (Silâh kullanma yetkisi da-

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir;
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(Hükümetin teklifi)''
hil) zabıtaya vermiş olduğu bütün hak ve yet
kilere sahiptir.

115 No. lu Geçici Koımisyonunım
kabul ettiği metin

MADDE 7. — Sahil K o r t t a Komutanhğı
yılfiMk bütçeleri Denüz Kuvvetleri Komutanlığı
geneli bültçelsi içinde ayrtoa gösterilir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Sahil Korulma Komutanlığı
nın özel ihtisası gerektiren hizmetlerinde s^özJelşaneli personel çalıştınlabollir.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Sahil Koruma Komutanlığı
gemilerinde görevüli personel, Denilz Kuvvıeltlleri
Komultanlığına ait gamlilierde görevli personel
giÜbR iaşe edilir.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Jandarma Genel Komn'tanfağınca bu kanunun 1 ve 2 nicıi maddelerilnıdıe yaızıll gö>rtevlerlin yapılmasında kullanılan her
çeşit ıdJemJilz ve kara araçları dille Lojilstfflk 've (ona
rını telsilsleri, yâdek parça, anamalzeme, akaryaJkıt, bakım tutum maltoemefsi, dömlirbaış, döşe
mle, teçhizat, malkine, tezgâh, slilâJh, cephane,
mühimmat gibi talşınır ve taşınımaız mallar Sahili
Koruinua Koımuttıanlığına, DenÜz KuvveitiKerii Kotanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasın
da düzenlenecek prlottokıol uyarınca devir ve töslitm eldiâr.

GEÇİCİ MADDE 1. — Jandarma Genel Ko
mutanlığınca bu kanunun 1 ve 2 nci maddele
rinde yazılı görevlerin yapılmasında kullanılan
her çeşit deniz ve kara araçları ile lojistik ve
onarım tesisleri, yedek parça, anamalzeme,
akaryakıt, bakım (tutum malzemesi demirbaş,
döşeme, teçhizat, makine, tezgâh, silâh, cepha
ne, mühimmat gibi taşınır ve taşınmaz mallar
ve her itürlü kayıt ve belgeler sahil koruma ko
mutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığı arasında düzen
lenecek protokol uyarınca, devir ve teslim edi
lir.

GEÇİDİ MADDE 2. — SahÜ Koruma Komu
tanlığı emrinde g^örev yapması gerekil görüne
cek subay, asısulbay, Devlet memuru ve işçilerle
diğer personelin devirleri Deniz Kuvvetlleri Komultanllığı dilie Jandarma Genel Komutanlığı ta
rafından, ilgili kanunların hükümlerine uygun
ölaraik, saptana'caik protokol efsaJslarına göre yapıHr.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2
nci maddesi aynen kabul edilmiştir,

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci ve
2 moî maddelerinde gösterilen görevler ve Geiçlcft
1 nci ve 2 nci maddeler gereğince devredüöcefc
malizıeöne ve personel için Jandarma Genteü Kotanlığmın 1973 Malî Yılı Bıütç'elsine komuttan öıdenısMeati, Millî Savunma Bakanlığınca saplanacak
ve 104 Deniz Savaş Gücü Programında yer alan
harcama (kalemlerine aktarmaya Maliye (Bakanı
yeltkilMir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 1 ve 2
nci maddelerinde gösterilen görevler ve Geçici
1 ve 2 nci maddeler gereğince devredilecek mal
zeme ve personel için Jandarma Genel Komu
tanlığının 1973 malî yılı bütçesine konulan öde
nekleri, Millî Savunma Bakanlığınca saptana
cak ve 104 Deniz Savaş Gücü Programında yer
alan harcama kalemlerine aktarmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.

29 . 1 . 1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla Jan
darma Genel Komutanlığının yeniden teşfkülâıtlanmaısı, modern, sıpâh, araç vie gereçlerle dona-

29 . 1 . 1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dö-
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tıllmiaisa, atmacı ile on yıl fiçiln tahsis (alümam 2,1 imü- natılması amacı ile on yıl için tahsis olunan
yar liralık öfdlendkten 1973 yılında bütıçellemem 2.1 milyar liralık ödenekten 1973 yılında büitmiktarın SaMl Komana Komutanlığı Ihtffiyaicıma çelemem miktarım Sahil Koruma Komutanlığı ih
ayrılan 'kışımı aynı şekiHde dieivredilltilr. iCSrieleoefe tiyacıma ayrılan kısmı aynı şekilde devredilir.
yılana malhsus olan ödemıekller 1632 sayılı Kamum Gelecek yıllara mahsus olan ödenekler 1632 sa
yılı ! Kanun esaslarıma göre Deniz Kuvvetleri
esalslarına göre Deniz Kııjyveltleıli Komutanlığı
Komutanlığı tarafından bütçelemir ve harcanır.
tarafından bütçelemir ve harcanır.
Devri gereken ödeneklerden sahil koruma
'Devri gereken ödenelkiîleriden Sahil Korutma
komutanlığı
kurulup fiilen göreve başlayıncaya
Koimulfcamlığı kurulup fiilen göreve başlayıncaya
kaJdar ödenme emrine bağlananlarım harcamönaısı- kadar ödeme emrime bağlananların harcanma
na Jandarma' Genel KomıultaMığımca devam olu sına Jandarma Genel Komutanlığınca devam
olunur.
nur.
GEÇİCİ MADDE 4. — içişlM Bakanlığı ile
Jandarma Geneli Kamultamlığınım ve Gümrük
ve Telkel Bakanlığının 6815 sayılı Kamundan
doğan ve Tarım Bakanlığının su ürünleri de
ilgili yalsak avlammıiaları ömleinmıeSiaııe üflüişkain gö
rev ve yetkileri ıSahiil Korulma Komiutamiıığiı (ku
rulup fiMem göreve başlayımoaya (kadar de
vanı eder.
ıSahil Koruma Komutanlığımın görletve baş
layacağı tarüh, Genellkuılmlay Başkamlığımca
saptanarak dllgliiJifoafcamhMiarıabildirilir.

GEÇİCİ MADDE 4. — içişleri Bakanlığı ile
Jandarma Genel Komutanlığının ve Gümrük ve
Tekel Bakanlığının 6815 sayılı Kanundan do
ğam igörev ve yetkileri, Sahil Koruma Komutan
lığı fiilen t göreve başlayıncaya kadar devam
eder.
Sahil Koruma Komutanlığı en geç Ocak
1974 tarihinde göreve başlar.

MADDE 10. — 6815 sayılı Kamumun ve di
ğer kanunların Ibu kanuna aykırı hükümleri yürürülükten kaldırılmıştır.

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 11. — Bu kamun yayımı tarihimde
yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Tasarının 11 nci
aymem kabul edilmiştir.

maddesi

Millet Meclisi
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'(Hükümetin teklifi)
MADDE 12.
lu yürütür.

Bu teanupuu Batanlar Kuru-

MADDE 12. — Tasarının 12 nci
aynen kabul edilmiştir.

25 . 5 .1973
Başbakan
N. Talû

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Eritmen

Devlet Balkanı
•Başbaflcan Yardımcısı
K. Satır

Devlet Bakanı
/. E. Tekinel

Devlet Bakanı
1. - Öztrak

Adalet Bakanı
H. Mumcuoğlu

Millî Savunmia Bakanı
î. Sancar

İçişleri Bakanı
M. Özt&kin

Dışişleri Bakanı
Ü. H. Bayülken

Maliye Bakanı
S. T. Müftüoğlu

Millî Eğitim Balkanı
O. Dengiz

Bayındırlık Bakanı
İV. Ok

Ticaret Bakanı
A. Türkel

Sağ. ve Sos. Y. Balkanı
V. Tanır

Güm. ve Tekel Bakanı
E. Çelikbaş

Tarım Bakanı
A. N. Tuna

Ulaştırma Bakanı
S. Özbek

Çalışıma (Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi ve Tek. Bakanı
N. Bayar

En. ve Tab. Kay. Bakanı
K. Demir

Turizm ve Tan. Baklanı
A. t. Kırımlı

İmar ve İskân Bakanı
M. N. Oktay

Köy İşleri Bakamı
O. Küriimoğlu

Orman Bakanı
1. Bingöl

Gençlik ve Spor Bakanı
C. Go§kun

-4**
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Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî hak
larının düşürülmesine dair olan ve Cumhurbaşkanınca geri gönderi
len Kanun ve Adalet Komisyonu raporu ( 2 / 6 4 1 )
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı
Ankara
4-231

4 . 3 . 1972

Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 24 Şubat 1972 tarihli ve 3584 - 27049 sayılı yazınız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 1542 numaralı Kanunu,
ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ııeü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede- rim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı

GEREKÇE
Bâzı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine
dair 1542 sayılı Kanunun :
1. Bu kanuna dâhil edilen suçları işlemiş bulunanları, Devlete diğer alanlarda aynı" değerde
zarar vermiş olan suçlulara ve daha önce çıkarılan af kanunlarına nazaran imtiyazlı bir muame
leye mazhar kaldığı için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının eşitlik ilkesini koyan 12 nci madde
sine,
2. 10 dönüme kadar (10 dönüm dâhil) açmaların suçlularını affederek; ormanların toprak
dağıtımına müncer olacak şekilde küçülmesine ve dolayısıyle sınırlarının daralmasına sebebiyet
verdiği, aynı zamanda ormanların korunması ve geliştirilmesi ilkesine riayeti bozduğu için, Ana
yasanın 37 nci ve 131 nci maddelerine,
3. Konu ile ilgili maddelerinde bir değişikliği âmir olmadığı için, Borçlar Kanunu ile Türk
Ceza Kanununa,
Aykırı bir mahiyet taşıdığı görülmektedir. Ve bu mahiyeti ile, hedefi olan suçluları affetmek
ten başka maddî bakımdan âdeta mükâfatlandırmakta; Devleti ise, terkin ve ödeme durumuna
soktuğu takriben 258 milyon liralık malî külfet ve zararla, âdeta mahkûm etmektedir.
Ayrıca; 1542 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu yasaklama ve müeyyide
maddeleri ile bu madelerin uygulanmasında varılan sonuçlar üzerinde tesis edilmiş olan içtihat
ları, öngördüğü affa imkân verecek bir şekilde değiştirmeden af sağlamayı amaç tuttuğu için,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 1255 sayılı tadil Kanunu çıkarılmadan önceki (yani; 17 Ni
san 1970 tarihinden önceki) 131 nci maddenin «Orman suçları için genel af çıkarılamaz.» ibare
sinin hüküm sürdüğü dönem üzerinde de bir geçerlik taşıyamaz.
Bu sebeplerle; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesine dayanarak, tedvin edildi
ği kapsamda yayınlanması Hükümetçe ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca da
mahzurlu görülen 1542 sayılı Kanunu, bir daha görüşülmek üzere geri gönderiyorum.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı

_
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Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/641
Karar No. : 97

19 . 6

1973

Yüksek Başkanlığa
Cumhurbaşkanınca iade edilen Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare
şahsî haklarının düşürülmesine dair Kanun, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere edildi :
Kanunun. 1 nci maddesi. İçtüzüğün 114 ncü maddesi gözönünde bulundurularak Sayın Cum
hurbaşkanının geri çevirme gerekçeleri mütalâa edilmek suretiyle, gerekçenin 1 nci maddesindeki,
daha önce çıkarılan af kanunlarına nazaran imtiyazlı bir muameleye mazhar kılınmış olmak ve
'Dervişte diğer alanlarda aynı değerde zarar vermiş olan suçlularla kıyaslama yaparak Anayasanın
12 nci maddesine, kanun metninin aykırı düştüğü yolundaki kanaate Komisyonumuz katılmamış,
affın bir atıfet olarak Anayasamızda yer almış bir hukukî müessese şeklinde mevcut oluşu, affı
talep edilen şahıs veya topluluğun şahsî yararı için değil, toplum yararı gayesi gütmekte oluşu
ve orman suçlarının affının genel gerekçesinin orman içinde yaşayan Türk köylüsünün Devletin
imkânlarından daha az yararlanışı ve ekonomik yapısı itibariyle yaşama zarureti içinde kalmış ol
manın sosyal neticesi olarak işlenmiş suçlar mahiyetinde kabul edilişi nedenine bağlı olmakla, bu
affın bir imtiyaz şeklinde düşünülmesine mahal olmadığı görüşüyle, maddenin esası üzerinde bir
değişikliğe gidilmemiştir.
Keza; geri çevirme gerekçesinin ikinci paragrafında zikredilen 10 dönüme kadar açmaların;
ormanların toprak dağıtımına müncer olacak şekilde küçülmesine, sınırlarının dağıtılmasına mahal
verecek ve korunmasını önleyecek bir nitelik arz etmeyişi nedeniyle bu tip açmaların Anayasanın
37 ve 131 nci maddelerine aykırı düşmeyeceği kanaati Komisyonumuzda hâkim, olmuş ve açmaların,
açılan toprağın suçluya iadesi gibi bir keyfiyet mevzuübahis olmayacağı sebeple, toprak dağıtımı
gibi bir netice doğurmayacağı ve sadece kanun metninin hedefinin ceza ve fer'ilerinin affından
ibaret kalacağı yargısından hareket edilmiştir.
Geri çevirme gerekçesinin üçüncü paragrafında ifaıdesiini bulan ve mahiyeti itibariyle suçluyu
aftan başika, maddî bakımdan mükâf atlandırma mahiyetinde telâkki edilen, Devleti terkin ve ödeıme durumuna sokusu nedeniyle tahmin ettiği malî külfet ve zararlar nazarı itibara alınmak sure
tiyle, 1 nci maddenin (c) fıkrasında gayeyi sağlayıcı değişiklik yapılmıştır.
Geri ç/evdrmie gerekçesinin üçüncü paragrafının son cümlesinde ifade edilen 1255 sayılı Ana
yasa tadili tarihi olan, 17 Nisan 1970 tarihinden önceki «Onman suçları için genel af çıkarılamaz.»
hükmünün yürürlükte olduğu dönem üzerinde affın teşmil edilamıeiyeceği kanaatlerine Koımasyonumuz iştiralk etmemiş, affın Mite bir kanun oluşu sebebiyle makabline teşmilinin Anayasamızın
espirisine aykırı düşmeyeceği gibi, burada bâr maikalblel teşmil de söz konusu olmayıp Anayasa
da vâki değişikliğin asıl hedefinin bu değişikliği takiben geçmişteki orman suçlarının affı gaye
sini gütmekte oluşu da gözönüne alındığında affın şümulünün zaman itibariyle tespit ve tahdi
dinde daima son suç işleme tarihinin tespiti esıas alınmakta oluşu da düşünülerek, 17 Nisan 1970
tarihinden öncekti suçlara affın teşmil edilmeyişinin, affın genelliğini zedeleyeceği de düşünül
müştür.
Bütün bu saydığımız görüşlerin ışığı altında ve bilhassa teklifin veriliş talihinin çok eski olup,
aradan geçten süre içinde orman suçu işlemiş olanların bu kanundan yamrlanamayışı, keza
affın
genelliğini bozucu nitelikte telâkki edilerek, bMnci maddenin (.a) ve (b) bentlerindeki; 1.8.1971
tarihi, 18 . 6 . 1973 şeklinde değiştirilmek suretiyle, birinci* maddenin (a) ve (b) bentleri metlin
olarak aynen muhafaza edilmiştir. Birinci
maddenin (c) bendi «Bu madde kapsamına giren
Millet Meclisi
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suçlarda orman idaresinin, 6831 sayılı Orman Kınununun 112 ve 113 ncü maddelerine müstenit
şahsî hakları düşer.» cümlesi, orman idaresinin şahsî haklarının tahsil edilmiş olanlarının da ia
de edileceği anlamını verdiğinden Hazinenin geniş çapifca bir iade külfeti altına 'girdiği düşü
nülerek ve Sayın Cumhurbaşkanının geri çevirme gerekçeleriıideki mütalâaya uyularak, birinci
maddenin (c) bendi; «Bu madde kapsamına giren suçlarda orman idaresinin tahsil edilmemiş bil
cümle şahsî hakları düşer.» şeklinde değiştirilmiştir.
Kanunun 2 nci maddesinin, Sayın Cumhurbaşkanının geri çevirme gerekçeleriyle ilgisi müzake
re edilerek, geri çevirme gerekçesinin üçüncü paragrafındaki görüş, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza
Kanununa aykırılık şeklinde telâkki edilmemekle beraber, Devleti ağır malî külfet altında bıraka
cak terkin ve ödeme durumuna düşürmemek ve suçluyu affederken âdeta mükâfatlandırır duru
ma girmemek için, suçlunun iadeye tabi bâzı mallarının iadesinde, hakkaniyet ölçülerine uygun bir
kısıtlama yapılarak, madde metninin birinci cümlesinde «bunların» kelimesinden sonraya «emanet
hesaplarındaki» ibaresinin ilâvesi suretiyle değişiklik yapılmıştır.
Yine ikinci maddenin üçüncü cümlesinde ise, birinci maddede yapılan tarih değişikliğine uyula
rak, aynı gerekçe, ile 1 . 8 . 1971 tarihi 18 . 6 . 1973 olarak değiştirilmiştir.
Kanunun 3 ncü maddesi, affın şümulüne giren orman emvali ile, orman köylüsünün zaruret için
de kalışı karşısında işlediği suçların affı amacını gütmüş olması nedeniyle, orman mevzuatımızda
ki kölüye tahsis edilecek ölçüler esas alınarak, bu ölçüde işlenmiş suçların affı bahis konusu 'oluşu
na göre, kanunun birinci maddesinde tadadedilen miktarlar dışındaki orman suçlarının esasen bu
kanun şümulü dışında bırakmış olduğundan, bu miktarların ticarî emtia telâkki edilemeyeceği,
kaldı ki maddedeki hasep madde ticaretiyle iştigal edenler cümlesinin şümulünü tespitin, tatbikatta
imkânsızlığı da gözönünde bulundurularak 3 ncü madde tayyedilmiş ve madde numaralarında ge
rekli teselsül yapılmıştır.
Kanunun 4 ncü maddesi tariflerden ibaret olup, geri çevirme gerekçesinin de şümulüne girme
diği sebebiyle 5 ve 6 ncı maddelerle birlikte aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.
Adalet Komisyonu B,
nı Y.
Sözcü
Kâtip
Sivas
Çanakkale
Artvin
T. Koraltan
31. H. Önür
Söz hakkım mahfuz
A. N. Budak
Çorum
1. Tombuş
(İmzada bulunamadı)

Hatay
T. Köseoğlu

İçel
M. Ankan

Kars
î. H. Alaca

Kütahya
F. Azmioğlu

Manisa
H. Okçu

Mardin
E. K. Aybar
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ANAYASANIN 93 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE
CUMHURBAŞKANLIĞINCA T. B. M. MECLlSÎNE GERİ GÖNDERİLEN METİN
Bâzı orman suçların/m affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının dü&irülmesine dair
Kanun
Kanun No. : 1542

Kabul tarihi :

22.2.1972

MADDE 1. — A) 1.8.1971 tarihine kadar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 109,
110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 dönüme kadar (10 dönüm dâhil) açmalar ile konusu 20
kentali geçmeyen (yirmi kental dâhil) odun, 5 kentali geçmeyen (beş kental dâhil) kömür, 5 metrekübü geçmeyen (beş mereküp dâhil) gayrimamul veya 2 metrekübü geçmeyen (iki metreküp
dâhil) mamul ve yarımamul emvale ilişkin el konulmuş orman suçları ile,
B) Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına köy ortasından yatay bir hat ile on kilo
metre mesafede bulunan veya ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içindeki
köyler ile sınırları içinde Devlet ormanı bulunan ve nüfusu iki bin beş yüzden (iki bin beş yüz dâ
hil) aşağı olan kasabalarda oturanlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, on iki metrekübü geçme
yen (on iki metreküp dâhil) gayri mamul veya yedi onda iki metreküp (yedi onda iki metreküp dâ
hil) mamul veya yarı mamul orman emvali ile ev yapmak suretiyle işlenmiş ve 1.8.1971 tarihine
kadar el konulmuş orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz.
C) Bu madde kapsamına giren suçlarda; Orman idaresinin, 6831 sayılı Orman Kanununun
112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsî hakları düşer.
MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her
türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların bedelleri :
Henüz kamu dâvası açılmamış işlerde Cumhuriyet savcılıklarınca; kamu dâvası açılmış işlerde
mahkemece; hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. Ancak; suç
konusu orman emvaline el konulmamış ise idarece bedelleri istenemez.
1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil «den orman emvali ile (alet,
canlı taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve
bunlar satılmış ise idarece tahsil olunan bedelleri ve bu bedellerin taksitle ödenmesine müsaade
edilen işlerde ödenen taksit bedelleri sahiplerine iade olunmaz.
MADDE 3. — Ticarethane sahibi olsun veya olmasın hasep madde ticaretiyle iştigal
bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.

edenler

MADDE 4. — Bu kanunun 1 ncî maddesi uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve hı
zarla imal edilen sekiz ilâ doksanaltı oniillimetre kalınlığında olan orman mıallarıyle, el bıçkısı ile
kesilmiş olup da beş santimetreden aşağı kalınlıkta bultonan çeşitli boy ve genişlikteki orman
malları mamul;
Mamul mal dışında kalan ve şerait, katrak, daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, testere
gibi vasıta ve aletkrle işDenmiiş çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra
(hartama) gibi malar yarımamul, mamul ve yarımamul imal dışında kalanlar ise gayrimamul
sayıllr.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 919)

— 5—
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Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî
Kanun

haklarının düşürülmesine dair

MADDE 1. — A) 18 . 6 . 1973 /tarihine (kadar; $831 laayıh Otrtmian Karaununtun 19, 74, 76, 109,
110 nıcu ımaddelerliınide yaızaOiı sucularla, 10 dönüme kadar (10 dönüm dâhil) açmalar ile konusu 20
kentali geçmeyen (yirtmli (kental dâhil) odun, '5 kenitaü geçmeyen (beş IkenitaN dâhil) (kömür, 5
mekrekübü geçmeyen (beş metreküp dâhil) gayrimamul veya 2 metrekübü geçmeyen (iki metrelkiip dâhi) maimul ve yanmamul emvafe iıl%Mnıd'lkonuillmıu§ orman sucliarı ile,
B) Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına köy ortasında yatay bir hat ile on kilo
metre mesafede bulunan veya ormanların bulundukları ve bu ormanlara bit&şilk (ilçeler içindeki
köyler ile sınırları içinde Devlet ormanı bulunan ve nüfusu iMbinbeşyüzdetn (ükibinbeşyüz dâhil)
aşağı olan kasabalarda oturanlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, oriiki metrekübü geçmeyen
(oniki metreküp dâhil) gayrimamul veya jyedi onlda iki metreküp (yedi onlda Üki metreküp dâhil)
mamul veya yanmamul orman emvali ile ev yapmak suretiyle fişlenmiş ve 18 . 6 . 1973 tarihine
kadar elkokulmuş orman suçlarından dolayı takibat yapılamaz ve verilen ©ezalar infaz olunmaz.
C) Bu madde kapsamına giren suçlarda orman idaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsî hak
lan düşer.
MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren suçlarda kullanılan lafljetlerle, canlı ve cansız
her türlü taşıt (araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet hesaplarındaki bedelleri :
Henüz kamu dâvası açılmamış (işlerde Cumhuriyet Savcılhlklannca; kamu dâvası açılmış işlerde
mahkemece; hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine ialde olunur. Ancak; suç
konusu orman emvaline el konulmamış ise idare os bedelleri Üstememıez.
18 . 6 . 1973 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme îkonu teşkil eden orman emvali ile (alet,
canlı taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları
ve bunlar satılmış ise idarece tahsil olunan bedelleri ve bu beıdellerin taksitle ödenmesine müsaade
edilen işlerde ödenen taksit bedelleri sahiplerine iade olunmaz.

MADDE 3. — Kanunun 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Kanunun 5 ne fimaddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Kanunun 6 ncı maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarından 4'er üyeden kurulu 117
No. lu Geçici Komisyon raporu ( 1 / 8 4 9 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı: 71 -1662/5464

6.6.

1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Taran BaikanfllığTinica haızırlanıan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
2 . 6 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki
5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Naim Talû
Başbakan

5254 sayılı Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair gerekçe
8 . 7 . 1948 tarihinde çıkmış olan bu 'kanuna göre tabiî âfetlerden zarar gören çiftçilerle
elinde olmayan sebeplerle işletmesini işletemeyecek derecede mağdur duruma düşmüş bulunan
çiftçilere kredili tohumluk yardımı yapılmasına dair olan 5254 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi son olarak 30 . 6 . 1955 tarihinde değiştirilerek çiftçilere bu kanuna göre verilecek yıllık
kredi miktarı (50) milyon lirayı geçmemek kaydiyle % 6 faizli 150 milyon liralık devvar kredi
açılması öngörülmüştür.
Söz konusu kanun maddesinde değişiklik yapıldığı tarihteki yumuşak buğday Ofis Baş Alım
fiyatı 30 kuruş olduğu halde 1973 yılı Ofis Baş Alım fiyatı 120 kuruş olarak ilân edilmiş
bulunmaktadır.
Çiftçiye dağıtılan tohumluğun ekseriyetüni buğday teşkil ettiğine göre yalnız buğday fiyat
larında dört misli bir artış olmuştur. Kaldı ki, çiftçiye dağıtılan sertifikalı ve kontrollü tohumluk
farkları, Ofis Baş Alım fiyatlarına 4 0 - 4 5 kuruş üretici kuruluş maniplâsyon masrafları da
1973 yılı kontrollü yumuşak buğday tohumluğunun kilosu 160, sertifikalının kilosu ise 165
kuruş civarında olması icabetmektedir. Bu fiyata nakliye, faiz, v. s. masrafları dâhil değildir.
Ortalama olarak her yıl tabiî âfetlerden zarar gören çiftçiler için. illerden talebedilen to
humluk miktarı 75 000 ton civarında olduğu halde T. C. Ziraat Bankasında her yıl bu fona ayrı
lan (50) milyon lira ile bu talebin % 50'si karşılanabilmektedir. Bu durum çiftçiye kadar in
tikal ettiğinden tabiî âfetlerden zarar görmüş olan çiftçi bu yolda karşılanamayan ihtiyacını
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'başka yollardan karşılamak zorunda kalmakta veyahutta aldığı tohumluğu yemek veya sat
mak suretiyle değerlendirme yoluna gitmektedir.
1973 yılında Güney ve Güneydoğu illerinde meydana gelen kuraklık dokyısiyle 5254 sayılı
Kanuna gör© tohumluk talepleri normal yılia'ra nazaran çok fazla olmaktadır.
Bu itibarla kanunun etkili bir sekilide uygulanır duruma getirilebilmesi için 1955 yılındaki
buğday fiyatlarıyle bugünkü buğday fiyatları arasındaki farkın dört misline çıkmış olması da
dikkate 'alınarak T, 0. Ziraat Bankasında 5254 sayılı Kanunun uygulaması için her yıl Tarım Ba-.
kanlığı emrine ayrılan (50) milyon liranın (150) milyon liraya çıkarılması gerekmektedir.

117 Nolu Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
117 Nolu Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/849
Karar No. : 2

19 . 6 . 1973

Yüksek Başkanlığa
Muhtaç çiftçiler© ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ıdeğiştirilmeisinıe dair »kanun tasarısını görüşmek üzere, Tarım, Ticaret ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilmek suretiyle, Genel Kurulun 7 . 6 . 1973 tarihli 123 ncü Birleşiminde ku
rulan 117 numaralı Geçici Komisyonumuz, 19 . 6 . 1973 günü toplanarak, ilgili bakanlık tem
silcilerinin katılmasıyle adı geq_&n iasarıyı incelemiş ve sonuç olarak :
8 . 7 . 1943 tarihinde çıkmış bulunan kanuna göre tabiî âfetlerden zarar gören çiftçilerle
elinde olmayan sebeplerle işletmesini işletemeyecek derecede mağdur duruma düşmüş bulu
nan çiftçilere kredili tohumluk yardımı yapılmasına dair 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
son olarak
30 . 6 . 1955 tarihinde değiştirilerek çiftçilere bu kanuna, göre verilecek yıllık
kredi miktarı (50) milyon lirayı geçmemek kaydıyle % 6 faizli
150
milyon
liralık
devvar kredi açılmasının öngörüldüğü, ortalama olarak her yıl tabiî âfetlerden zarar gören
çiftçiler için illerden talebedilen tohumluk miktarı 75 000 ton civarında oılduğu halde T. C.
Ziraat Bankasında her yıl bu fona ayrılan (50) milyon lira ile bu talebin '% 50 sinin karşılana
bildiği, bu durum çiftçiye intikal ettiğinden tabiî âfetlerden zarar görmüş olan çiftçi bu yolla
karşılanamayan ihtiyacını başka yollardan karşılamak zorunda kaldığı veyahut aldığı to
humluğu yemek veya satmak suretiyle değerlendirme yoluna gittiğini tespit etmiştir.
1973 yılında Güney ve Güneydoğu illerinde meydana gelen kuraklık dolayısıyle 5254 sayılı
Kanuna göre tohumluk talepleri, normal yıllara nazaran çok fazla olacağı, bu itifbarla kanu
nun etkili bir şekilde uygulanır duruma getirilebilmesi için 1955 yılındaki buğday fiyatlarıyle
bugünkü buğday fiyatları arasındaki farkın dört misline çıkmış olması d a dikkate alınarak,
T. C. Ziraat Bankasında 5254 sayılı Kanunun uygulaması için her yıl Tarım Bakanlığı emrine
ayrılan (50) milyon liranın (150) milyon liraya çıkarulması gereği ile hazırlanan tasarı esasen
koımisyonumuizca da uygun mütalâa edilmiştir.
Değişik madde 3'te geçen « ... % 6 faizli....» ibaresi, bugünkü fiyat hadlerine uydurmak maksaıdıyle «... % 9 faizli...» olarak değiştirilmiştir.
Maddenin diğer hususlarını yerinde bulan komisyonumuz, maddeyi bu değişik şekliyle kabul
etmiştir.

Millet Meclisi»

(S. Sayısı : 922)
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Konunun müstaooliyetine ve önemine binaen, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi,
Komisyonumuzca fcararlaştırılmıftır.
Genel Kurulun, tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.
Başkan
Diyarbakır
8. Savcı

ıSözıeü
Ankara
M. Kâzım Coşkun

Kâtip
Balıkesir
K. Erdem

Manisa
S. Çağlar

Niğde
H. Avni Kavurmacıoğlu

Saikarya
Y. Bir

Samsun
D. Kitaplı

Millet Meclisi

Trabzon
(ISöz hakkım mahfuzdur.)
A. Şener

(S. Sayısı : 922)
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117 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı

Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. _ 8 . 7 . 1948 tarihli ve 5254 sa
yılı Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesi hakkındaki Kanunun 1 . 3 . 1950 tarihli ve
5580 sayılı, 2 . 7 . 1951 tarihli ve 5807 sayılı,
20 . 7 .1953 tarihli ve 6182 sayılı ve 30 . 6 .1955
tarihli ve 6572 sayılı kanunlarla değiştirilen
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 8 . 7 . 1948 tarihli ve 5254 sa
yılı Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesi hakkındaki Kanunun 1 . 3 . 1950 tarihli
ve 5580 sayılı, 2 . 7 . 1951 tarihli ve 5807 sa
yılı, 20 . 7 . 1953 tarihli ve 6182 sayılı ve
30 . 6 . 1955 tarihli ve 6572 sayılı kanunlarla
değiştirilen 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :

Değişik madde 3. — 1 nci maddede yazılı
maksadı sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası, Tarım Bakanlığı emrine yıllık
miktarı 150 milyon lirayı geçmemek kaydiyle
% 6 faizli (450) milyon liralık devvar tohumluk
kredisi açar, bu krediden bir yılda kullanılanı
(150) milyon liradan aşağı olduğu takdirde ar
tanı ertesi yıl için tahsis edilecek olan (150) mil
yona eklenerek kullanılabilmek, fakat daha er
tesi yıla intikal lettirilunemek kayıt ve şartıyle
yılidan yıüa td^vreidlilecelk; çiftçi üzerindeki
tohumluk kredi Ibakıyeisi tutarı (450) miliyon li
rayı aşamam.
Açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılamadığı
takdirde evvelki yıl borçlarından yapılan tahsi
lata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senetlere
göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerindeki
kredi miktarı (450) milyon lirayı buluncaya kafdar tohumluk tevzıteıJtı yapılabilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Millet Meclisi

Değişik madde 3. — 1 nci maddede yazılı
maksadı sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası, Tarım Bakanlığı emrine yıllık
miktarı 150 milyon lirayı geçmemek kaydiyle
% 9 faizli (450) milyon liralık devvar tohum
luk kredisi açar, bu krediden bir yılda kullanı
lanı (150) milyon liradan aşağı olduğu takdir
de artanı ertesi yıl için tahsis edilecek olan
(150) milyona eklenerek kullanılabilmek, fakat
daha ertesi yıla intikal ettirilmemek, kayıt ve
şartıyle yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerin
deki tohumluk kredi bakiyesi tutarı (450) mil
yon lirayı aşamaz.
Açılian kredi lo yılın ihtiyacını karşılamadığı
takdirde evvelki yıl borçlarından yapılan tah
silata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senet
lere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerinde
ki kredi miktarı (450) milyon lirayı buluncaya
kadar tohumluk tevziatı yapılabilir.
MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 922)
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117 No. lu Geçici Komisyonun kabul ettiği metini

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye, Ticaret
ve Tarım bakanları yürütür.

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

2 . 6 . 1973
Başbakan
N. Talû

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erkmen

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
K. Satır

Devlet Bakanı
/. H. Tekinel

Devlet Bakanı
/. öztrak

Adalet Bakanı
H. Mumcuoğlu

Millî Savunma Bakanı
î. Sancar

İçişleri Bakanı
M. öztekin

Dışişleri Bakanı
Ü. H. Bayülken

Maliye Bakanı
S. T. Müftüoğlu

Millî Eğitim Bakanı
0. Dengiz

Bayındırlık Bakanı
N. Ok

Ticaret Bakanı
A. Türkel

Sağ. ve Sos. Y. Babanı
V. Tanır

Oüm. ve Tekel Bakanı
F. Çelikbaş

Tarım Bakanı
A. N. Tuna

Ulaştırma Bakanı
8. Özbek

Çalışıma Babanı
A. N. Erdem

San'ayi ve Tek. Bakanı
N. Bayar

En. ve Tab. Kay. Bakanı
K. Demir

Turizm ve Tan. Bakanı
A. 1. Kırımlı

İmar v-e İskân Bakanı
M. N, Oktay

Köy işleri Bakanı
O. Kürümoğlu

Onman Bakanı
1. Bingöl

Gençlik ve Spor Bakanı
G. Coşkun

Millet Meclisi!
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2 Mart 1972 gün 1569 sayılı Kanunla 1973 yılına ertelenmiş bu
lunan Mahallî İdare Seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında
kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları ra
porları ( 1 / 8 3 8 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetldk Dâiresi Başkanlığı
Sayı : 71 -1650/>1818

21 . 5 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük HilUiett ÎMisellisine ;arzı BaSkanHar Kurulun
ca 17 . 5 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «2 Mart 1972 g-iin ve 1569 sayılı Kamunla 1973 yıllına
ertelenmiş bulunan Mahallî İdare fîe'd'mleninin lyenidsn düzenlenmelsji Shakflanda Obamın tasarısı»
ile gerekçesi ilişik olarak Isunufllmuştur.
{tereğiaı&n yapılmasını saygıyle arz ederim.
Naim Talû
Başbakan

2 (Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yihna lertsitemiş bulunan anaJhallî idare sieçiiml'e»rinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun ta&arısı
GEREKÇESİ
'Mahallî idare seçimlerine ilişkin mevzuat uyarınca 4 Haziran 1972 tarihinde yapılması gere
ken belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları ,il (genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri içinde (bulunulan şartlar ne
deni ve seçmenleri sık sık sandık hasma götürmenin yaratacağı sakıncaları önleme gerekçesiyle,
2 . 3 . 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılına ertelenmişti.
iSözü 'geçen 1569 sayılı Kanun, ertelenen seçimlerin (başlangıç tarihleri, >oy verme .günleri ile
oy verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceğinin ayrıca 'kanunla düzenlenmesini öngörmüş bulun
maktadır.
Her ne kadar mahallî seçimlerin 14 Ekim 1973 tarihinde yapılacak milletvekilleri genel ve
Cumhuriyet iSenatosu üçte bir üyeleri yenileme seçimleri ile birlikte yapılması düşünülebilir ise
de bu halde oy verme işlemlerinde bâzı aksaklıklar olması, bu sebeple bir kısım oyların geçerli
sayılmaması gibi neticeler ortaya çıkması ve ayrıca seçim sonuçlarının alınmasında gecikmeler
vukubulması çok muhtemel olduğundan bu sakıncalara meydan vermemek üzere mahallî seçimle
rin milletvekilleri genel seçiminden sonra fakat mutlaka 1973 yılı içinde yapılması uygun ve za
rurî görülerek bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Tasanda mahallî idare seçimlerinin 2 Aralık 1973 Pazar günü yapılması öngörülmüştür. Da
ha Sonraki (bir tarihe bırakmak yurdumuzun iklim ve tabiat şartları karşısında caiz görülmediği
gibi 14 Ekimde yapılacak genel seçimi izıleyecek Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlama çalışmaları
ve bir seçimin zarurî olarak gerektirdiği usulî işlemler dolayısıyle mahallî idare seçimlerini daha
önceki bir güne almak da mümkün görülememiştir.

— 2 —
(1963 yılımda Kasım ayının 17 nci günü yapılan mahallî seçimler normal tabiat .şartları al
tında cereyan ettiği ,gibi 2 Aralık 1973 günü yapılacak seçimlerin de elverişli şartlar altında geç
mesi muihtemel (görülmektedir.)
Seçimin başlangıç tarihinin seçimlerden en az 60 gün önce olması hakkındaki ımevzuat hü
kümleri gözöııünde tutularak tasarının 2 nci ımaddesinin 1 nci fıkrasiyle seçimlerin başlangıç
tarihi olarak 30 Eylül 1973 günü kabul edilmiştir.
2 Aralık 1,973 gününün oy verme günü olarak kabul edilmesi zarureti aday yoklaması, aday
larım müracaat süresi, adayların ilânı ve propoganda süresinin başlangıcı gibi hususlarda bu
seçimlere münhasır olmak üzere bâzı zaman kısıtlamaları yapmak mecburiyetini de doğurmuş ve
bu nedenle 2 nci maddenin diğer fıkralarında bu sürelere ilişkin özel hükümler getirilmiştir.
Bu arada;
2i5 Mayıs 1)961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun değişik 15 nei maddesi siya
sî partilerin adaylarını seçimden 42 gün önce yapılacak bir önseçimle (Aday yoklaması ile) tes
pit etmeler'ini öngördüğünden ve tdarei Umumiyei Viiâyat Kanunu ile Belediye Kanununa
ll9.7.19163 gün ve 306, 307 sayılı kanunlarla eklenmiş ek madde 5 delaletiyle sözü geçen aday
yoklaması belediye ve il genel meclisi üyeleri seçimlerinde de uygulandığından söz konusu
aday yoklamasının bu seçimlere mahsus olmak üzere 42 gün yerine seçim gününden 28 gün ön
ceye rastlayan 4 Kasım 1973 Pazar günü yapılması uygun görülmüştür.
Bu değişiklik adayların müracaatı ve ilçe seçim kurullarınca adayların ilânı için mevzuatta
öngörülen sürelerin biraz kısaltıl maşımı gerektirdiğinden 5 er günlük azaltma ile adaylık için
müracaat süresinin oy verme gününden 25 gün önceye isabet eden 6 Kasım günü, adayların ilce se- :
çim kurullarınca ilânının
ise, oy verme gününden 15 gım önceye isabet eden 16 Kasım günü
olarak kabul edilmesi ve yapılması öngörülmüştür.
Adayların ilânı süresinde yapılan kısaltma 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 49 neu maddosinOn 2 nci fi ikasında, propa
ganda başlangıcı için vazedilen oy verme günümden önceki 20 nci günün de değiştirilmesini ge
rekli, kıldığından bu süre 14 güne inhisar etmek üzere 17 Kasım günü sabahı başlatılmıştır.
1972 yılında yapılmasıı gereken seçimlerin yerine yapılmakta olan bu seçimlerin seçim tak
vimini bozucu etkide bulunmaması için tasarının 3 neü maddesiyle bundan sonraki mahallî ida
re seçimlerinin 197 yılında yapılacağı mütalâa -edilerek seçimle hizmet alacak kimselerin gö
revlerinin o seçimlere kadar devam etmesi öngörülmüştür.

Mahallî idare 'SeçimlerMn yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanun
usulî işlemlerin zaman çizelgesi
Mahallî seçimlerin başlangıç tarihi
Adaylık için müracaat süresi ve geçici ilân (Gerek şahıslar,
gerekse siyasî partiler için)
İlçe seçim kurullarının adaylar hakkında yaptıkları incele
me sonunda eksiklik veya aykırılık görmeleri halinde ilgililere duAurma zamanı (en çok 2 gün içinde) ve İlce Seçim Kuruluna
itiraz süresinin son günü
İtirazların İlçe Seçim Kurulunca karara bağlanma süresi
(en geç 2 gün içinde)
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tasarısına

göre, bası

30 Eylül 1973
6 Kasım 1973
(Saat 17'ye kadar)

8 Kasım 1973
10 Kasım 1973
(Akşamına kadar)

— 3 —
İlgililerin kararlara karşı İl Seçim Kuruluna
(2 gün içinde)

itiraz süresi
12 Kasım 1973
(Akşamına kadar)

İl Seçim kurullarının itirazları kesin olarak karara bağlan
ması (en çok 2 gün içinde)
Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine,
eksiklik husule geldiği takdirde İlçe Seçim Kurulunun tebli
ğinden itibaren 2 gün içinde bu eksikliklerin tamamlanması

Kesinleşen adayların ilânı
Propaganda süresi
Oy verme günü

14 Kasım 1973
(Akşamına kadar)

16 Kasım 1973
(Adaylıkların kesin ilâ
nından önce)
16 Kasım 1973
17 Kasım - 1 Aralık 1973
2 Aralık 1973

içişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
1 ekleri Komisyonu
Esas No. : 1/838
Karar No. : 33

29 . 5 . 1973

Yüksek Başkanlığa
2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahallî İdare seçimle
rinin yeniden düzenlenmesi
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle
Kcmıisy onumuzd a g ör üş ül d ü.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa olunmuş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Maddelerin müzakeresinde :
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen,
Seçilecek kimselerin görev süresiyle ilgili 3 ncü maddede, açık bırakılmış bulunan (197) ta
rih; secim takvimine uyularak, «1977» olarak tespit edilmiş,
Ayrıca, Cumhuriyetimizin 50 nci yılı kutlama törenleri, yapılması önerilen seçimlerin yasakla
yıcı süresi içinde bulunduğu gözönüne alınarak, bu durumu önlemek maksıadıyle tasarıya bir geçi
ci madde eklenmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütmeyle ilgili olan 4 ve 5 nci maddeleri ise, tasarıda olduğu gibi
bırakılmak suretiyle ve yapılan bu değişiklikle tasarı, Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
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Mevzuun lüzumuna binaen, tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi, Kamisyonumuzca te
menniye şayan görülmüştür.
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Başkanveldii
Sözcü
Kayseri
Gümüşane
Malatya
If. NakiBoğhı
M. Karaman
A. Karaaslan
Kâ'tip
Çanakkale
M If. önür

Adıyaman
A Turanlı

Denizli
A. Uslu
İmzada bulunamadı.

IMaşeMr
§. Asbıızoğlu

Gaziantep
A. î. Göğüs

Giresun
H. İpek

İzmir
M Daldal

Kahraman Maraş
(Söz hakkım saklıdır.)
1 öztiirk

Rize
S. Z. Köseoğlu
İmzada bulunamadı.

Tekirdağ
0. Öztrak

Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/838
Karar No. : 94

11 . 6 . 1973

Yüksek Başkanlığa
2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan ManalJî İdare Seçimle
rinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin hazır bulunduğu
toplantıda tetkik, ve müzakere olunmuştur.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, İçişleri Komisyonunun raporu Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Tasarının 1, 2, 4 ve 5 nei maddeleri aynen, .3 ncü maddesiyle geçici madde İçişleri Komisyonu
nun düzenlediği şekilde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
İşbu rapor havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa
saygıyle- sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Kırklareli
Sivas
Çanakkale
Hatay
M. Atagün
T. Koraltan
31. Ilulki Önür
T. Köseoğlu
Manisa
/ / . Okçu

Kars
/. / / . Alaca

Kırşehir
C. Eroğlu

İçel
M. Arıhan

Niğde
M. Ocakcıoğlu
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F.

Kütahya
Azmioğlu
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Anayasa Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Anaya&a Komisyonu
Esas. No.. : 1/838
Karar No. : 20

20 . 6 . 1973

Yiiksdk Ba§fca»hğa
2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılına ertelenmiş bulunan Mahallî idare seçimle
rinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
Tasarının 1 nci madde metninde yer alan «4 Haziran 1972 tarihinde yapılması gerekirken»
ifbaresi Komisyonumuzca haşiv bulunarak metinden çıkarılmış ve madde bu değişiklilkle katoul
edilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesi genişletilerek ve tadil edilerek üç ayrı madde halinde yeniden tan
zim edilmiş ve bu suretle seçim için gerekli muameleler bir takvime bağlanmıştır.
İçişleri Komisyonunun geçici maddesi tadil edilerek 5 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri ile, İçişleri Komisyonunun 3 ncü maddesi, Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.
Belediye Meclislerinin mûtat olarak Ekim ayında yapılması gereken toplantıları seçim sebebiy
le yapılamayacağından, 1973 yılına ait olmak üzere toplantıların seçim sonuna tehirini temin en
bir geçici madde tanzim edilmiş ve metne eklenmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana
C. Akçalı

Sözcü
DenMdi
F. Avcı

iKâıttip
İsparta
Y. Uysal

Afyon Kaırahisar
/ / . Dinçer

Çanakkale
K. Bağcıoğlu

Çanakkale
Söz «hakkım mahfuz
R. 'Sezgin

Erzurum
N. Gacıroğlu

Erzurum
8. Araş

Kastamonu
S. Keskin

Ordu
Söz hakkımı, mahfuz tutuyorum.
C. Ekinci
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

1ÇİŞLE1U KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ

2 Mart 1972 gün ve 1569 saydı Kanunla 1973
yılına ertelenmiş bulunan Mahallî İdare Seçimle
rinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun
tasarısı

2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla
1973 yılına ertelenmiş bulunan Mahallî İdare
seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısı.

(MADDE 1. — 4 Haziran 1972 tarihinde ya
pılması gerekirken ' 2 . 3 . 1972 ıtarih ve 1569 sa
yılı Kanunla 1973 yılına ertelenmiş bulunan 'be
lediye meclisi üyeleri ve belediye 'başkanları, il
genel meclisi üyeleri, köy muhtarlar ve ihtiyar
meclisi üyeleriyle (mahalle muhtar ve ihtiyar
heyetleri seçimleri 2 Aralık 1973 Pazar günü ya
pılır.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 'Birinci maddede ısözü geçen
seçimlerin (başlangıç 'tarihi bu seçimlere mün
hasır olmak üzere 30 Eylül 1973 günüdür.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Siyasî partilerin hu seçimlerle ilgili olarak
yapacakları aday yoklaması 4 Kası/m. 1973 Pa
zar günü yapılır.
Adaylık için müracaat süresi 6 Kasım Salı
günü saat 17'ye kadardır.
Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim
kurulları adayları 16 Kasım Cuma günü ilân
eder.
Propaganda süresi 17 Kasım günü sabahın
dan başlar ve oy verme gününden önceki günün
saat 13'inde sona erer.
Oy verme işlemleri mahallî idarelerin anakanmılarında yer alan seçime ilişkin hükümlere
göre yürütür.
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ADALET KOMİSYONU METNİ

ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİPJS1

2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla
1973 yılına ertelenmiş bulunan Mahallî İdare
seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısı.

2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yı
lına ertelenmiş bulunan Mahallî İdare se
çimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun
tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 1, — 2 . 3 . 1972 tarih ve 1569 sa
yılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan be
lediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları,
il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar
meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimleri 2 Aralık 1973 Pazar günü ya
pılır.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2 — Birinci maddede sözü geçen
seçimlerin başlangıç tarihi 30 Eylül 1973 günü
dür.

MADDE 3. — Bu seçimlere münhasır olmak
üzere; 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile
25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekilleri
Seçimi Kanunu,. 19 . 7 . 1963 tarih ve 307 sayılı
ve 298 sayılı kanunların sürelerle ilgili hüküm
leri aşağıdaki şekilde uygulanır :
A) Siyasî partiler kendi tüzük ve yönetme
liklerine göre önseçime katılacaklara ait seçmen
kütüklerini dozenleyerek 18 . 10 . 1973 günü il
çe seçim kurullarına bildirmeye zorunludurlar.
B) Bu kütükler ilçe seçim kurulları tara
fından 19 - 22 Ekim 1973 tarihleri arasında 4
gün süre ile ilân olunur.
C) Bu kütüklere 23 - 24 Ekim 1973 tarih
leri arasında 2 gün süre ile itiraz edilebilir, iti
razlar 25 - 28 Ekim 1973 tarihleri arasında in
celenerek karara bağlanır.
Millet Meclisi
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(Hükümetin teklifi)

'İçişleri Komisyonunun değiştirişi)

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine gö
re seçilecek kimsselerin görevi 197.... yılında ya
pılacak seçimlere kadar devam eder.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre
seçilecek kimselerin görevi 1977 yılında yapı
lacak seçimlere kadar devam eder.
GEÇİCİ MADDE — 26 . 4 . 1961 gün ve
298 sayılı seçimlerin temel hiikümleri ve seç
tirilen kütükleri] hakkındaki Kanunun 64, 65 ve
66 ncı maddelerinde yer alan yasaklayıcı hü
kümler 12 Kasım 1973 tarihinden itibaren uy
gulanır.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı »tarihinde
yürürlüğe girer.

Millet Meclisi
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Adalet Komisyonu metni

(Anayasa Komisyonunun değiştirici)
MADDE 4. — Siyasî partilerin bu seçimler
le ilgili olarak yapacakları aday yoklamaları
4 .11.1973 günü yapılır.
Adaylık için 6 . 11 . 1973 günü saat 17'ye
kadar müracaat edilir.
İtirazlar 307 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad
desindeki esaslara göre 6 - 15 Kasım 1973 tarih
leri arasında yapılır ve karara bağlanır.
Adaylıklar kesinleştikten sonra 16 . 11 . 1973
tarihinde ilçe seçim kurullarınca ilân edilir.
MADDE 5. — 26 . 4 , 1961 gün ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun 64, 65 ve 66 ncı
maddelerinde yer alan yasaklayıcı hükümler
12 . 11 . 1973 tarihinden itibaren uygulanır ve
aynı kanunun 49 ncu maddesindeki propaganda
serbestliği ve süresi de aynı tarihte başlar.

MADDE 3. — içişleri Komisyonunun 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — İçişleri Komisyonunun 3 ncü
maddesi Komisyonumuzca 6 ncı madde olarak
aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — İçişleri Komisyonunun
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Belediye meclislerinin
Ekim 1973'te yapmaları gereken toplantıları ya
pılmayıp bunun yerine seçimi takiben Aralık
ayında toplanılır. Bu toplantı, bu seneye mün
hasır olmak üzere, dönem başı toplantısı sayıla
rak Belediye Kanununun 58, 77 ve 93/1 nci
maddesinde söz konusu meclis başkanvekilleri,
seçilmiş encümen üyeleri, belediye başkanvekil
leri seçimleri yapılır.
Bu suretle seçimlerin hizmet süresi belediye
meclislerinin normal toplantı dönemi başı olan
Haziran ayı toplantısına kadar devam eder.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Tasarınnı 4 ncü maddesi 7 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin teklifi)

(İçişleri Komisyonunun değiştirişi)

MADDE 5. — Bu kanunu Bakamlar Kuru*
lu yürütür.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

17 . 5 . 1973
Devlet Bakanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
İV. Talû
N. Erkmen
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Devlet Bakanı
K. Satır
/. H. Tekinel
Devlet Bakanı
AdaM Baıkanı
1. öztrak
H. Mumcuoğlu
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı V.
1. Sancar
/. Öztürk
Dışişleri' Bakanı
Maliye Bakanı
Ü. H. Bayülhen
S. T. Müftüoğlu
"Milî Eğitim Balkanı
Bayındırlık Bakanı
O. Dengiz
N. Ok
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
A. Türkel
V. Tanır
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
F. Çelikba§
A. N. Tuna
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bıakarıı
S. Özbek
A. N. Erdem
Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Taib. Kay. Bakanı
N. Bayar
K. Demir
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
M. N. Oktay
A. 1. Kırımlı
Orman Bakanı
Köy İşleri Balkana
1. Bingöl
O. Kürümoğlu
Genıçlk ve Spor Bakamı
C. Coşkun
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Adalet Komisyonu metni

(Anayasa Komisyonunun değiştirdişi)

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8 — Tasarının 5 nci maddesi 8 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Dönem
Toplantı

: 3
4

M İ L L E T

M E C L İ S İ

S. Sayısı :

929

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 39 arkadaşının Diyar
bakır Üniversitesi kuruluş kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonları raporları ( 2 / 8 9 7 )

Millet Meclisi Başkanlığına
«Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş kanunu» teklifi, gerekçesi ile (birlikte ilişikte takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaade duyurulmasını arz ve rica ederiz.
•Saygılarımızla.
29 . 5 . 1973
Diyarbakır Milletvekili
S. Savcı

Diyarbakır Milletvekili
B. Eğilli

Diyarbakır Milletvekili
N. Yıldırım

Kayseri Milletvekili
E. Turgut

Gaziantep Milletvekili
L. Söylemez

Bingöl Milletvekili
M. Bilgili

Van Milletvekili
K. Kartal

Siirt Senatörü
A. Kavak

Konya Milletvekili
B. Müderrisoğlu

Urfa Milletvekili
B. Karakeçili

İstanbul Milletvekili
M. S. Güngör

Nevşehir Milletvekili
II. Ba§er

Siirt Milletvekili
S. Oran

İstanbul Milletvekili
H. Güngör

Adıyaman Milletvekili
M. Z. Adıyaman

Gaziantep Milletvekili
E. Ocak

Edirne Milletvekili
/. Erkin

Tunceli Milletvekili
K. Aral

Adana Milletvekili
T. Topaloğlu

Edirne Milletvekili
V. Gülkan

Elâzığ Milletvekili
A. R. Septioğlu

Nevşehir Milletvekili
E. Kıratlıoğlu

Kırşehir Milletvekili
M. K. Güneş

Malatya Milletvekili
A. Karaaslan

Çorum Milletvekili
K. D emir er

Sakarya Milletvekili
Y. Bir

Balıkesir Milletvekili
0. Tan

İçel Milletvekili
C. T. Okyayuz

Kars Milletvekili
î. H. Alaca

Urfa Senatörü
H. Oral

Hakkâri Milletvekili
A. Zeydan

Adıyaman Milletvekili
A. Turanlı

Kocaeli Milletveküi
S. Yahşi

Konya Milletvekili
8. Ergun

Mardin Milletvekili
A .Özmen

Kastamonu Milletvekili
0. Deniz

Kars Milletvekili
31, Doğan

Erzurum Milletvekili
•F. Taşkesenlioğlu
Balıkesir Milletvekili
K. Erdem

Erzurum Milletvekili
S. Araş
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Diyialrbator MMte|tvı©Mli ıSalbahıaMiaı SSavcı ve ark adaşlarının, «Diyarbakır Üritaıaitei
kanunun» töeMifi haJktada gerekçe

'İflurulug

Dünyanın politik gidişi ve bütün siyasî mücadeleler, bilhassa bugün petrol gibi yeraltı ve
yerüstü servetleri ve bunların değerlendirilmesi etrafında cereyan etmektedir. Ancak, bunların
ilmî bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bu bakımdan bugün Türkiye'de üniversite ve yük
sek okulların İstanbul - Ankara gibi büyük merkezlerde değil, bölgelerde yaygın halde kurulma
sı, yurdun topyekûn kalkınmasına etkili olacaktır.
.2 nci Beş Yıllık Plânda ve icra programlarında, üniversiteler ile ilgili çalışmalara hazırlık
yapılmasına önem verilmiştir. 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Programında ise, «Yüksek: öğretimde
bilim ve teknoloji) uygulayacak, adaptasyonunu yapacak ve üretecek elemanların yetiştirilmesin
de yüksek okullar ve üniversiteler olmak üzere iki kanallı bir sistem kurulacak, bu iki kayna
ğın büyüklüğü kalkınmanın çeşitli safhalarmdaki teknolojik düzeye göre belirlenecek, öncelikle
uygulayıcı meslek elemanı yetiştirilmesine dönük yüksek okullar geliştirilecektir» denmektedir.
Bu espri içerisinde, bölge üniversitelerinin kurulması, tekniğin gerektirdiği ve bölgenin
özelliklerine göre eğitim ve öğretimin yapılması, 'kalkınmayı hızlandırmış olacaktır.
Ankara Üniversitesi Senatosunun, 13 . 12 . 1966 gün ve 520/3364 sayılı kararı ile Diyarba
kır'da bir Tıp Fakültesi açılması kararlaştırılmış, buna göre alınan öğrenciler 3 yıl Ankara'da
okuduktan sonra, Diyarbakır'a nakledilmişlerdir. Geleceğin büyük bir üniversitesinin nüvesini
teşkil 'eden bu Tıp Fakültesinin plân ve projeleri ve üniversite kampus plânlarının hazırlanması,
1969 yılında ele alınmıştır. Dicle nehrinin karşı sahillerinde istimlâk edilen 27 954 dönüm arazi
üzerinde Tıp ve diğer fakültelerin müsait yerleri tespit edilmiş bulunmaktadır.
Gerçekten Diyarbakır, Doğu ve Güney - Doğu illerinin tam ve binderlantı geniş bir merkezi
halindedir. Bu ilimiz ve çevresi bir üniversiteye gerekli her türlü bilimsel malzemeyi sağlaya
cak niteliktedir. Fikir ve ilim alanında da değerli kişiler yetiştirmiş bulunan Diyarbakır'ın ta
rihi incelendiğinde, her devirde büyük medeniyetlere sahne olduğu, en mümtaz eser ve âbideleri
bugün de bağrında sakladığı derhal göze çarpar.
Diyarbakır'da tüm fakültelerle kurulacak bir üniversite, bu bölgenin ekonomik, teknik, sos
yal ve kültürel bakımından süratle kalkınmasını sağlayacaktır. Çünkü, böyle ilim kurumlan,
bulundukları bölgelerin, hattâ milletlerin hayat ve can damarlarını teşkil edecek, insan faktörü
yerinde etkili olacaktır.
Artık bir zaruret haline gelmiş bulunan Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanununun çıka
rılması, hem çalışmalara hız verecek ve hem de hükümetlere tevdi edilen bölgesel ve yurt kal
kınmasında temel ve aslî görevin yerine getirilmesini! sağlayacaktır.
Bu nedenlerde, teklifimizi hazırlamış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin 550 ndi yılında çıka
rılacak bu kanunla Yüce Meclislerimiz Diyarbakır iline ve çevresine büyük bir eser kazandıra
cak, ilmin ve tekniğin ışığını yayacak fabrika bacalarımın yerini tutacaktır.
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No: 2/887
Karar No: 21

7.6.1973

Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı
ve 42 «arkadaşının Diyarbakır Üniversitesi (kuruluş kanun teklifi, teklif sahibi ve Hükümet temsilci
lerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Teklifin tümü üzerindeki (olumlu görüşmelerden sonra maddderaıin 'tetkikine geçilmiştiı*.
'Tekliflin 'birinci maddesinde kuruknası teklif edilen Üniversitenin özerkliğinin (belirtilmesi ve
maddenin redaksiyonu bakımından değiştirilmiştir.
Teklifin ikinci maddesi, hailen Diyarbakır'da, kurulmuş olan fakültelerin bu Üniversiteye 'bağlan
ması ve kanun tekniğine uygun olmaisı bakımından değiştirilmiştir.
Teklifin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci (maddeleri kaldırılmış yerine yeni 3, 4, 5, 6 ncı maddelerin konulması
ve madde numaralarınm da buna göre düzenlenmesi uygun 'görülmüştür.
Teklifin geçici madde 1, 2, 3, 4 ncü maddelerinin çıkarılmasına ve yerine yeni geçici 1 ve 2 nci
maddelerin (konulması Komisyonumuzca yerinde (görülmüştür.
Teklif yapılan bu değişikliklerle beraber kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna havale edilmesi arz olunur.
Balkan ve bu Rapor için
'Sözcü
istanbul
Adıyaman
An'kar.ı
Balıkesir
M. Yardımcı
Z. Adıyaman
M. Maden
M. Yılmaz
Eskişehir
O. Oğuz

Koeaeli
S. Yahşi

Konya
Y. Öztuna

M. K.

Adana
Kücüktepepınar

Bütçe Plân Kam&ayoam raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/897
Karar No : 270

20

.6.1973

Millet Meclisi Başkanlığıma
Komisyonumuza havale buyurulan «Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 39 arkadaşı
nım Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş 'kanunu teklifi» Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcileririinde hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
Değişen dünya şartları ve tefenik alandaki başdlöndürücü ilerlemelerin grift hale getirdiği mese
lelerin çözümü, her sahada 'bilgili kişiler yetiştiren yüksek öğrenim müesseseleri açmakla mümkün
olacaktır. Kalkınmak ve çağdaş uygarlılk düzeyine ulaşmak arzusunda olan ülkemizde, yüksek
öğrenim müesseseleri büyük şehirlerde toplanmış durumdadır. Oysa (bölgesel şartlarda dikkate alı
narak, 'bu kuruluşların yurt sathına yayılmam, gerçeklere daha uygun düşecektir.
Millet Meclîsi
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Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize göre merkezî durumda bulunan, tarihin her 'devrinde bü
yük medeniyetlere saJhme olmuş, halen birçok esiki eserleri bünyesinde toplayan Diyarbakır ilimizin
hızla ıgelişen nüfusu da dikkate alınınca, bir üniversiteyi içinde barındıracak her türlü malzeme
ye saihiholduğu görülecektir.
Ankara Üniversitesi Senatosu, löi&6 yılındaki kararıyle Diyarbakır'da bir Tıp Fakültesinin açıl
masınla karar vermiş, buna göire alınan öğrenciler 3 yıl Ankara'da okuduktan sonra Diyarbakır'a
nakledilmişlerdir. Dicle Nehrinin karşı sıashillerinde istimlâk edilen 27 954 dönüm arazi üz'erinde
tıp ve diğer fakülte 'binalarının inşası için müsait yerler tespit edilmiş bulunmaiktadır.
İzah edilen ıgerefcçelerin ışığı altında hazırlanan teklif olumlu karşılaındıktan sonra; görüşımelore, MMî Eğitim Komisyonunun teklifi üzerinde yaptığı değişiklik sonucu hazırlanan metin esas
'alınarak maddelerin müzakeresinle geçilmiştir.
iMillî Eğitim Komisyonunun 1, 2, 4, 5 ve 6 nci maddelerinin aynen;
3 ncü madde ise (5239 sayılı Kanuna) ibaresinden sonra adı geçen kanuna ek kanunlarda ol
duğu dikkate alınarak (ve buna ek kanunlara) ibaresi eklenmek suretiyle;
Verilen bir önergeyle, kurulacak olan Diyarbakır Üniversitesinin kadro cetvellerini ihtiva
eden yeni bir 7 nci maddenin eklenmesi suretiyle,
Millî Eğitim Komisyonunun ıgeçici 1 nci ve 2 nci maddeleri aynen; Diyarbakır Üıniversitesiniin rektörlük kadrolarına atama yapılıp çalışmalara başlanıncaya kadar, hizmetlerin aksamaması
için genel sekreterlik, muhasebe ve inşaat işlerinin Ankara Üniversitesince yürütüleceğini öngören
yeni bir ıgeçici 3 ncü madde eklenmek suretiyle, 7 nci maddenin eklenmesi sebebiyle, teklifin
9 ncıı (maddesi 8 nci, 10 ncu maddesi de 9 ncu madde olmak üzere aynen kabul edilmişlerdir.
Bölgenin eğitim sorunlarını biran 'evvel çözümleyebilmek için teklifin, Genel Kurulda öncelik
ve ivedilikle 'görüşülmesine karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkanvekili
Niğde
N. Çerezci

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Adana
S. Kılıç

Çorum
A. Güler

Eskişehir
/. Angı

Eskişehir
S. Öztürk

İsparta
A. 1. Balım

İçel
G. Okyayüz

İstanbul
0. C. Fersoy

İstanbul
L. Yurdoğlu

İzmir
K. Önder

Kütahya
M. Erez

Kars
K. Güven

Ordu
. Vural

Samsun
II. Özalp

Samsun
D. Kitaplı
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H.

Afyon
Hamamcıoğlu

Manisa
M. Ok

Niğde
H. A. Kmvurmacıoğl'

Trabzon
A. Şener

Yozgat
Söz hakkım mahfuzdı
C. Sungur
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Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş kanun teklifi
MADDE 1. — Merkezi Diyarbakır'da oılknıak üzere, «Diyarbakır Üniversitesi» adı altında bir
üniversite kurulmuştur.

MADDE !2. — Tıp, Eğitim, Fen, «Teımıel Bilimleri», Ziraat, Peıtro - Kimya, Edebiyat ve ilahiyat
fakültelerinden müteşekkil olarak kurulan bu üniversite öğretim Üye ve yardımcıları, öğremcileri, personeli ile bir (bütün ıolup, bıağıimısiiız tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.
MADDE 3. — Üniversitenin amacı, yurdum uzum ihtiyacı olan ilim ve meslek adamlarımı ye
tiştirmek, bilhassa (bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalüanlnuasım sağlamak, Ibu konuda
araştırmalar yaparak halka eğitimi ve öğretim y olu ile hizmet etmektir.
MADDE 4. — IBİöljge şartlarımla, plân ve öneim sırasına göne üniversitemin em yeltkjli ioriganlarımca alınan, karar* gereğince, fakültelerin bölümleri ve gerekli enstitüleri kurulabilir veya mev
cutları kalidıınlabilir.
MADDE 5. — Üniversitede, Demetleme Kurulu ve üniversite (organları, öğretim üyelerinin
görev ve yeltkilieri, üniversiteye giriş, öğrenim disiplin ve ceza işleri güvenlik tedbirleri, malî
ve çeşitli hükümler; «üniversiteler Kamumunumı» esasları ve muhteviyatına g*öre tespit olunur ve
uygulanır.
MADDE 6. <— Diyarbakır Üniversitesine tahsis edilmek üzere gereken gayrfimemkuUer Millî
Eğitim Bakanlığınca usulüne uygun olarak kaim ulaşıtırıhr. Bu maksada elverişli hazinıeye ojit
gayrimenkuller Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis; belediye ve vilâyete ait gayrimenkuller ise
belediye meclisi ve genel meclis kararıyle bedelsiz veiya uygun bir bedelle Millî Eğitim Bakanlı
ğıma devredilir.
MADDE 7. — Diyarbakır Üniversitesi için yapılacak heır türlü bağış ve vasiyetler; vergi, ıresim ve harçlardan muaftır.
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefler tarafından Diyarbakır üniversitesine makbuz karşı
lığı yapılacak maddî bağışlar, yılllk beyanname ile bildir ilecek gelirlerden ve kurul kazançlarım
dan inıdirilir.
MADDE 8. — Kurulun hazırlıklarında çalıştırılacak Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversite
mensuplarına, maaşlı ve ücretli Devlet memurları ve memur olmayan mütehassıs kişilere çalış
malarına karşılık olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücretleri vermeye Millî Eğitim Ba
kanı yetkilidir.
Bu ücretler Üniversiteler Kanununa göre öğretim üyelerine verilen tazminata halel getirmez.
GEÇİCİ MADDE 1. — Diyarbakır Üniversitesi bu kanunun 2 nci maddesi gereğince özerk ve
tüzel kişiliği alıncaya kadar kurulacak her fakülte Ankara Üniversitesi Senatosu kararına göre
çalışır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Kuruluş devresinde fakültelerin bütçeleri Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde Diyarbakır üniversitesi içim açılacak ayrı bir bölümde yer alır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Üniversite adına her türlü bağış, tesis ve ölüme bağlı tasarrufları ka
bule, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. Bağışlar hakkında 7 nci madde hükmü uygulanır.
Millet Meclisi
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(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞt

Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş kanunu teklifi.

Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş kanunu teklifi.

MADDE 1. — Diyarbakır'ida «Diyarbakır
Üniversitesi» adı ile tüzel kişiliğe sahip Üniver
siteler (Kanununa taibi özerk bir (üniversite kurulmıulttır.

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun
1 aıei ımaıddesi laynıen kabul edilımişıtiir.

MADDE 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesi Oe
Fen Bilimleri Fakültesi bu üniversiteye bağlan
mıştır.

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun
2 nci (maıddesi aynen kabul ©dikiliştir,

Millet Meclisi
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(Tefelif);
GEÇİCİ MADDE 4. — Diyarbakır üniversitesinin bütün yapı ve tesisleri için yıllık ödenek
miktarının tayini ve gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir.

Millet Meclisi
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi)

I

(ıBütce Plân Komisyonunun değiştirişi)

MADDE 3. — 'Diyarbakır Tıp Fakültesine
aidolup, 5239 sayılı Kanıma bağlı cetvellerde
yer alan (kadrolar, aynı ballıklarla bu kamuna
bağlanmıştır.

MADDE 3. — Diyarbakır Tıp Fakültesine
aidolup, 5239 sayılı Kanuna ve buna ek kanun
lara bağlı cetvellerde yer alan kadrolar, aynı
başlıklarla ibu kanuna bağlanmıştır.

MADDE 4. y— Bu tiki fakültece yapılan isözleşmıelenden doğan hükümler ve borçlar ile (bu
fakültelere (bütçe kanunu ile verilmiş olan inak
lar «Diyarbakır tMversitesine» intikal eder.

MADDE 4. <— MÜH Eğitim Komisyonunun
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE *5. — Bu üniversitenin öğretim
üyeleri ive yardımcıları Üniversiteler Kanununa
göre alacakları maaş ve tazminatlardan ayrı
olarak M e n almakta oldukları mahrumiyet
ıtaramömataUdan ıda yararlanırlar.

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun
5 nci maddesi (aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu üniversite tarafından öğ
retim .- eğitim ve araştırma maksadı ile ithal
^edilen veya (bağış yolu ile hariçten gelen maki
ne, alet ve cihazlarla; ecza ve malzeme her (tür
lü vergi, reisim ve harçlardan muaftır.

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonunun
6 ncı ımalddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Fen Fakülbesi adı altında, ibu
kanuna ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde gös
terilen kadrolar (eklenmiştir.
(1) sayılı oetvelde gösterilen kadrolardan,
bu kanuna ilişik (3) ısayılı cetvelde gösterilen
kadrolar 1972 malî yılınida kullanılamaz.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümle
rinin kapsamadığı hususlarda Üniversiteler Ka
nununa; Üniversiteler Kanununda da hüküm
bulunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul (edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu üniversiteye bağ
lanan (fakültelerde ve fakülteye bağlı kurum
larda (görevli öğretim üye ve yardımcıları me
mur Ve hizmetlilerden aylıkları, kadro unvanlan (değişmeyenlerin yeniden tayinlerine lü
zum olmayıp, aylıkları ve ücretleri aynı kadro
ve ıderece üzerinden verilmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Korniş*
yonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Diyarbakır Üniversi
tesi Rektörlük kadrolarına atama yapılıp, ça
lışmalara başlanıncaya kadar .üniversite genel
ısekreiterlik, muhasebe ve inşaat müdürlükleırindn görevleri Ankara Üniversitesince yürütü
lür.
Millet Meclisi
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(Teküif)
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğ-e girer.
MADDE 10. — Bu kanun hükümlermi Bakanlar Kurulu yürütür.

Millet Meclisi
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('Millî Eğitimi Komisyonunun değiştirişi)

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi)

MADDE 7. — TetkMfin 9 ucu maddesi 7 nci
madde olarak alymn, kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Teklifin 9 nou maddesi 8 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Teklifin 10 ncu maddesi 8 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Teklifin 10 ncu maddesi 9 tncu
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Millet Meclisi
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BÜTÇE PLÂK KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎKÎŞÎ
(I)

SAYILI CETVEL
Fen Fakültesi

Memuriyetin çeşidi

D.

A)
1
2
3

Adet

»

5
6
7

Doçent
»
»

I D.
D.

2000
1750
1500
1250
1100
950
800
700

7
8
9
0
4
5
6
6
7
8

Öğretim Üyeleri

Profesör
»
»

4

Aylık

4
6
5
5
10
10

(II)

Memuriyetin çeşidi
B)
Asistan
»
»
»
Uzman
:»
»
Okutman
»
»

Adet

Öğretim Yardınıcılan
10
10
15
15
. 2
2
2
2
2
2

Aylık

800
700
600
500
1250
1100
950
950
800
700

SAYILI CETVEL

Ek görev tazminatı
Görevin çeşidi

'

Dekan
(III)
D.

Görevin çeşidi
A)

1
2
3
4
5
6

Profesör
»
»
,»
Doçent

Sayı

Aylık

. 1

210

SAYILI CETVEL
Aylık
tutarı

Öğretim üyeleri
1
1
2
3
3

Sayı

2
1
1
1
1

o

o

000
750
500
250
100
950

D.

Görevin çeşidi

7 Doçent
8
»
7
8
9
10

B)
Asistan
»
»
•

<•>
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Sayı

Aylık
tutarı

5
5

800
700

öğretim yardımcıları
6
6
10
7

800
700
600
500

Dönem

:3

Toplantı : 4

QQ I

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 9 ü I

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu Rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe K a r m a Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/860; C. Senatosu : 1/219)
<Not : C. Senatosu : S. Sayısı : 286)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1/219, 1538

21 . 6 . 1973

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 20 . 6 .1973 '^ün ve 265 sayılı yazınız :
1973 yılı Bütçe Kanununa îbağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
taısansımııı, Bü/tçe Kanma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet ISenaJtosu Ctenel Kuru
lunun 21 . 6 . 1973 tarihli 76 ncı Birleşiminde aynen (ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte
gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Artburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi

: 96

Kabul
Bet
Çekimser

: 96

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/860 C. S. 1/219
Karar No. : 358

20 . 6 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Cunıjhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 6 . 1973 tarihli 75 nci Birleşiminde aynen kabul
edilen «1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Bütçe Karma Komjsyonu Başkanı V.
C. Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker
»•

^wfc

>•

Dönem : 3
Toplantı 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

OOO
ÜÛZ

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/859; C. Senatosu : 1/218)
'(Noit : 0. Senatosu S. Saıyısı : 287)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunla/r Müdürlüğü
Sayı : 1537 - 1/218

21 « 6 . 1973

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 20 . 6 . 1973 gün ve 264 sayılı yazımız :
1973 yılı Bütçe <Kanumına bağlı (A) işarettM celtvelde IdeğiişikDük yapılması hakkında kanun ta
sarısının, Bütçe İKarnıa 'Komisyonunca kabul olunan ımetııi, €umihuriyeft Senatosu Genel Kurulu
nun 21 . 6 . 1973 ıtarlhli 76 ncı Birleşiminde aynen ve laçılk oyla ikabul edilerek, dosya ilişikte
giderilmiştir.
Gretfeğini rüoa lejderüm.
Saygılarımla.
Tekin Artburun
Cumhuriyet Senjaltosu
Başkam
ACIK OY NBTÎOESİ : 96
Kabul
Ret

: 95
: 1

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe (Karma Komisyonu
Esas 'No. : 1/859 €. S. 1/218
No. : 357

20 . 6 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
ıGuımhuriyet Senatosu Genel Kurallımın 20 . 6 . 1973 tarihli 75 nci Birleşiminde aynen kabul edilen
«1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yiapılması hakkında kanun tasa
rısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Oenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı V.
ö. Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker

Dönem : 3
!IWIA.:.İ'

;.'..' - M İ ; L l . E T '. ; ME Ç L İ S İ "'S.:.Sayı«.:"

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 1/858; C. Senatosu : 1/217)
(Not : 0. fSönaJtam S. ıSlalyısa : 285)

Cumuriyet Senatosu
Genel'Sekreterliği
Kanunlar .Müdürlüğü
Sayı; 153$ -1/217

•_
'. .... , /,'

21. 6 . 1973
.,
r

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞIN k
tlgi : 20 , 6 . 1973 gün ve 263 sayılı yazınız:
1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısının, Bütçe KJarmıa Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 21 . 6 , 1973 tarihi 76 ncı BMeşünmde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişik
te gönderilmiştir.
Gereğini riea^dferiım.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu. Başkanı
Açık oy neticesi

:

97

Kabul
Ret

:
:

94
3

Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/858 - C. S. 1/217
Karar No. : 266

21 . 6 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarihli 76 ncı Birleşiminde değiştirilerek
kabul edilen «1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» komisyonumuzca tekrar incelendi ve görüşüldü :

_

2 —•

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasarının 3 ve 4 ncü maddelerine bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerinde toplam olarak yapmış olduğu 20 000 000 liralık ilâveyi yerinde gören komis
yonumuz tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri ile (1) ve (2) sayılı cetvelleri aynen benimsenmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine

sunulmak

üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

Başkan V.
Ankara
7. Köker

Sözcü
Anikara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çoruım
A. Topçubaşı

Adana
8. Kılıç

Afyon Karahisar
H. Hamamcıoğlu

Çorum
A. Güler

Edirne
M. N. Ergeneli

Edirne
/. Ertem

Erzurum
R. Danışman

Esfeişehir
/. Angi

Eskişehir
8. öztürk

Hatay
H. Özkan

İsparta
A. 1. Balım

îçel
C. Okyayuz

İstanbul
O. C. Fersoy

Kütahya
î. E. Erdinç

Kütahya
M. Erez

Malatya
İV. Akyurt

Niğde
İV. Çerezci

Niğde
H. A. Kavurmacıoğlu

Samsun
D. Kitaplı

Samsun
E. Özalp

Trabzon
A. Şener
İmzada bulunamadı

Yozgat
Bu değirmenin suyu nereden
gelecek
G. Sungur

Mffleit Meclisi

(S. Sayısı : 933)
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 1073 yılı Bütçe Kanununun 68 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Ancak, (esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya sadece (beli amaçlarla
genel Ibütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz,
Yalnız, (bu idareler (bütçelerinde, memurların 9 aylık maaş faklarımın lödenımelsi için Maliye Ba
kanı «Diğer ©ski yıllar borçları» adiyle yeni faaliyetler açmaya ve ihtiyaca göre ödenek kaydet
meye yetkilidir.
MADDE 2. ı— 1973 yılı Bütçe Kanununun 70 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya sadece belli amaçlarla
Genel Bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler hakkında yukardaki fıkra hükmü
uygulanmaz.
MADDE 3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı kıs
mının ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine 100 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir.
MADDE 4. «— üçüncü imadde ile verilen 100 000 'liralık ek ödneğein ayrıntılı
lemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir.

harcama ka

MADDE 15. — 1073 yık Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Köy işleri Bakanlığı kısmı
nın sonunda (bulunan «237 sayılı Kanun 'gereğince 1973 ımalî yılında ısatınalınacak taşııt listesinin
sonuna, ilişik (3) isayilı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.
MADDE 6. *— 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin :
a) 390 - 'Çeşitli hizmet alımları başlığı altında (bulunan açıklamanın sonunda parantez için
deki ((Yalnızca Millî Savunma Bakanlığı için) ibaresi (Yalnız Millî iSavunma (Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı için) şeklinde değiştirilmiştir.
b) Emekli (Sandığına ödemeler başlığı altında bulunan açıklamanın 3 ncü paragrafında
tırnak içindeki 5434 sayılı Kanunun ibaresinden sonra (Geçici) kelimesi eklenmiştir.
c) 620 nci «Makine ve teçhizat alımları ve büyük (onarımları» harcama kaleminin açıklanma
sının son kısmına aşağıdaki ibare eklenmiştir :
«Sanayi ve 'Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 112 nci (Küçük sanatları koruma ve geliştirme)
programının 02 (Küçük sanatları geliştirme) alltprograımına 2 (ödenek türü altında yer alan 001
nci (Sanat modelleri satmalınması ve dağıtılması) faaliyetindeki ödenek, elsanatlannın geliştiril
mesi amacıyle Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca tespit olunacak esaslar dâhilin
de harcanmak üzere Türkiye Halk Bankasına ödenebilir.»
d) Burslarla ilgili açıklamanın sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir :
«6600 sayıılı Kanun uyarınca yurt içi ve dışımla yetiştirileceklerin tedavi, ders araç Ve esntrüman giderleri, Ibunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uznıan ücretleri, sanatları 51e Ugili
olarak kendilerine (yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterile
rinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücretler, refakatindekilerle (beraber gi
decekleri temsil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek duhuliye ücretleri, (taltif mahi
yetinde yetiştiricilerine ve (kendilerine hediyeler, sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde
kendilerine ve refakatindekilere ödenecek oylluk ve giderler,
Kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların ırefakatinidekilere Harcı
rah Kanunu hükümleri gereğince ödenecek yolluk ve 350'şer lira aylıkları, yurt dışında yetiş
tirilecek öğrencilerle refakatindekilere (gerek (harcırah gerek aylık ödemeleri için tahsilde buluna
cakları memleketlerdeki Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci (baremi ve harcırahları,
£MCile|t Meclisi

(S. (Sayısı : 033)

— 5—
CUMIIÜBİYET. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MADDE 3. — 1973 yılı Bütçe Kantuuuna (bağlı (A) işarelttö oetofcln Köy İşlteri Bakanlığı flosımının ilişik (1) ©ayılı ödemek ceıtveln'de yazılı teıttipîeranıe 120 000 000 liraelife ek ödenek veıüradlştir.
MADDE 4. — tîçiinıdü vtmââ& üfr verilen 120 OOO 000 liralık ek ödemeğin wyru&âı haseama, ka^
lemlerine dağıtımı iü#ik (2) sayılı uygulama ceîtvıeiHııldie jgtösiteırâlmâştir.

SKll^t Meclisi

(S. Sey^ı : 98S)

.— 6 —
(Bütçe Karma Komisyonunun kaJbul ettiği metin)
Başbakanlık bütçesindeki Kültür Müsteşarlığı Kurumumun 900 (Hiamet programlanma (dağı
tılamayan transferler) programınım 04 (Sosyal transferler) aJtprögraanının, 3 ödenek türümün
002 (Burslar) foaljyetfimin 900 harcamîa kaleımanıden karşılanır.»
MADDE 7. — 1973 yılı Bütçe Kanunuma [bağlı (A), (M) ive \(R) işaretli cetvellerin aşağıda
yazılı dairle rvteft^ırutmilarkısımlarımda yer alan :
I - Başbakanlık IbüitoesınldleiM, Atom [Enerjisi Kurumunum 102 (programınım 03 altprogramıaaıım
1 ödemek türünün 001 faaliyetimin 100 personel güderleri harcama (kaleminidleki (45 Ö&5) Irabk
(ödemeğim (46 655) lira olarak,
II - 'Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 900 programının «02 ıalltprögrainunm 3 ödenek jtürümün 006 (Be
lediyelere liktdısaıdî (transferler) faalyeitimtin (kod numarası 007 olarak,
III - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (M) işaretli cetvelim Millî Eğitim Bakanlığı kısmımda:
a) Ankara iFen^ istanbul Galatasaray ve i^tanibul Erkek ülseJterindm karşılarındaki miktar
lar 3 300 ffiira,
b) Van Atatürk iaşesinin karşısındaki miktar 3 000 İra,
c) Aydın İNaıailli Oumhurfyet Ortaokulunum, Aydın - Nazilli iSülmer Ortaokulu,
d) iamiir İKarafbağlar Ortaokulunun^ İzmir Oumhuruyet 'Ortaokulu,
e) Kastamonu Alpaslan Lisesinin, Kastamonu Abdurrahman Faşa Lisesi,
f) Nevşehir <- [Ürgüp Ortaokulunum Nevşehir - Ürgüp Lisesi, olarak;
IV - 1973 yılı Bütçe İKamumuma bağlı «A» dşarieltl& ıceltveün imar Ve İsıkân Bakanlığı (tanımam
sonumda (bulunan «237 sayılı Kamuma göre saltamahmacak itaşılt liisltesi» aşağıdaki şekilde :
Adet

Kullanıldığı yer

Taşıtım cinsî

1 Bimek tenezzüh şasi
1 Otobüs (en az 40 kişilik)
10 Kok - up (Şehir içi hizmetleri için)

4X2 Balkamlılk makamı içim
4X2 Yapı Matanesi ıGenel Müdürlüğü içim
4X2 Belediye İPen ye İmar görevlerine yardım ede

cek ekipler iiçim 41 imar müdürlülkllerime
»
»'
»
»
4 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2
4X4
4 Arazi Pidk - up (3 kişilik)
>
*
»
»
4X2 Deprem Araştırma Enstitüsü hizmetleri
1 iStaitıiom W,ajgom tenezzüh şasi
4X4
»
»
»
»
3 Arazi Bick - up (6
DüMtilimöşltir.
MADDE 18. — Tasarının 8 mci .maddesi aynen kabul «diiJnıisJtlir.
MADDE 9. — Tasarımım 9 mou maddesi aynen kabul !ödMsjt&r.

M a » Mecüai

(S. Sayısı : 093)

»
»

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONUNUN BU DEFA
KABUL ETTİĞİ METİN
Aynen benimsenmiştir.
Aynen benimsenmiştir.

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ CETVELLER
Tasarıya bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller aynen kaibul edilmiştit'.

OMCüelt Meclsi

(S. Sayısı : 933)

(1)
S
a

si

:0 (1,

<u

•â££

SAYILI CETVEL

C
Komisyonumuzca Se
kabul edilen
k

S..H
O C Ej

45 <* s

Açıklama
(A))
Köy İşleri Bakanlığı
Köy yollarının yapımı, içme sularının temini
elektrik tesislerinin kurulması
Köy yollarının yapımı

111
02
002
003

001
03

ve

Köy yollarının yapımı
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı
Köy yolları ile ilgili köprülerin yapımı
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı
Koy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım
900 Transferler
Köy isme suyu tesisleri

001

600

Yapımı plânlanan köy içme kuyu tesislerinin etüt
ve proje yapımı
Hizmet alımları
Köy içme suyu tesisleri yapımı
Tüketim malları ve malzeme alımları
Yapı, tesis bedeli karşılığı
Köy içme suyu tesis yapımında kullanılan makine
teçhizat ye yedek parçalarının tedarik ve onarımı
Makine teçhizat ve taşıt alımları

900

İl özel idarelerine yardım
Transferler

300
002
400
700
003

001

40 000 000

1 500 000

7 000 000

3 000 000

10 000 000
23 000 000

13 000 000

(Aynî ve nakdî olarak)
2 500 000
Toplam

100 000 000

1

(2) SAYILI CETVEL
c8

S.rt
§!•§

Komisyonumuzca
kabul edilen

Açıklama

Köy İşleri Bakanlığı
Köy yollarının yapımı, içme sularının temini ve
elertrik tesislerinin kurulması
Köy yollarının yapımı
002

Köy yollarının yapımı
Yapı, tesis bedeli karşılığı
Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı
Köy yolları ile ilgili köprülerin yapımı
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı
710 Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı
700
710

003

001

1 500 000

Köy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım
900

001
300
350
352
002
400
460
700
710
003

40 000 000

7 000 000

Transferler»
Köy isme suyu tesisleri
Yapımı plânlanan köy içme suyu tesislerinin etüt
ve proje yapımı
Hizmet alımları
Kiralar
Makine, alet ve taşıt kiraları
Köy içme suyu tesisleri yapımı
Tüketim malları ve malzeme alımları
İnşaat malzeme alımları
Yapı, tesis bedeli karşılığı
Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı
Köy içme suyu tesis yapımında kullanılan makine
teçhizat ve yedek parçalarının tedarik ve onarımı
ı

3 000 000

10 000 000
23 000 000

İ t l*

H

f i l Il-e

afi H s i iU âsi

001

Komisyonumuz
kabul edilen

Açıklama

600
610

Makine teçhizat ve taşıt alımları
Taşıt alımları

620

Makine ve teçhizat alımları ve büyük onarımları

İl özel idarelerine yardım
900 Transferler

3 000 000

10 000 000

(Aynî ve nakdî olarak)
2 500 000

Toplam

tft

«•*

100 000 000

