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IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 5 

A) Gündem dışı konuşmalar 5 
1. — îzmir Milletvekili A. Kemal Önder' 

in, petrol politikası ile ilgili gündem dışı ko
nuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç'ın cevabı. 5:6 

B) Gensoru, genel görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri 6 

1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san ve 9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kuru
lunca Çankırı'da yapılmasına karar verilen 
Ağır Sanayi ve Teçhizat Fabrikasının bugüne 
kadar gerçekleştirilemediğinin nedenleri ile bu 
projenin seçim yatırımı olarak kullanıldığı ko
nusunu saptamak amaciyle bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 6:7 

C) Danışma Kurulu teklifleri 7 
1. — Genel Kurulun toplantı gün ve saat

lerine 269 S. Sayılı kanun teklifinin 48 saat 

geçmeden gündeme alınmasına ve görüşülme 
sırasına; 228 S. Sayılı kanun tasarısı ve teklif
lerinin de görüşülme sırasına dair Danışma 
Kurulu önerisi. 7: 

V. — Görüşülen işler 

1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Va
hit Bozatlı, Giresun Milletvekili t. Etem Kılıç-
oğlu ve 12 arkadaşının, Sivas Milletvekili Ah
met Durakoğlu, C. Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 12 arkadaşının, Manisa Milletve
kili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve 
İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 
2/360, 2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı: 
208) 

2. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk 
vatandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
iki geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 



M. Meclisi B : 70 2 . 3 . 1976 O : 1 

Sayfa 
tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları (1/237) (S. Sayısı: 186) 8:14 

3. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri 
veya buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbir
lerden zarar görmüş Türk mal, hak ve men
faatlerinin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve 
Oışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2CC0 
(S. Sayısı: 187) 14:17 

4. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, Anka Ajansı muhabirlerinden şehit 
Adem Yavuz'un annesine vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı: 191) 17:18 

5. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde 
bulunan Naci Tahir Nuri'nin, eşi Rüveyda 
Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/105) (S. Sayısı: 
189) 18 

6. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın, Aliöğlu Asım Güîeşken'e, Vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu (2/297) (S. Sa
yısı: 190) 18:19 

7. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner 
ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Plan Komisyonu, içtüzüğün 45 nci 
maddesine göre 2 nci raporu (M. Meclisi: 
2/228; C. Senatosu: 2/90) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 87, 87'ye 1 ve 87'ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı: 499) 19:22 

8. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
1.4. 1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite 
Kurulması hakkında Kanuna ek kanun teklifi 
ve Millî Eitim Komisyonu raporu. {2/505) (S. 
Sayısı: 296) 22:25 

9. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun bazı maddeleri
nin deiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırıl
ması ve Kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarıları ve C. Senatosu Cumhur
başkanınca Seçilen Üyesi Bahriye Üçok ve 18 
arkadaşının, izmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın 

Sayfa 
teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları (1/276, 1/19Q, 2/52, 2/354) (S. Sayı-
yısı: 228) 25 

10. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu kurulması hakkında Kanunun bazı madde
lerinin değiştrilmesine dair kanun tasarısı ve 
Plan Komisyon raporu (1/173) (S. Sayısı: 94) 25 

11. — istanbul Kapalı Çarşısının onarımı 
ve imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komis
yonları raporları (1/167) (S. Sayısı: 97)) 25:26 

12. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 
167 dönüm 500 m2'lik kısmının Ankara Bele
diyesine Satılması hakkında Kanun ve Cum
hurbaşkanınca geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu (1/43) (M. Meclisi S. Sayı
sı ; 108) 26 

13. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
1146 ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 
sayılı Emlâk Vergisi Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/302) (S. Sayısı: 170) 26 

14. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeleri
nin kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu raporu, (1/176) (S. Sayısı : 171) 26 

15. — 22 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Kütahya Milletvekili ilhan Er-
r.oy'un. 22.11.1972 günlü ve 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun. 50 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve iç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 
2/103) (S. Sayısı: 181) 26 

16. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 
ile Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar numaralı Mil
let Meclisi îçtüzüünün 79 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair içtüzük tekliflrei ve Anaya
sa Komisyonu raporu (2/355, 2/343) (S. Sa
yısı: 192)) 26 

17. — istihdam politikasiyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Iş-

— 2 — 



M. Medisi B : 70 2 . 3 . 1976 O : 1 

Sayfa 
leri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/162) 
(S. Sayısı: 196) 26 

18. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasa Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dainkanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları raporları 

(1/164) (S. Sayısı: 199) 26 
19. — Yozgat Milletvekili İlhami Çetin'in, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/70) (S. Sa
yısı: 201) 26:27 

20. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/363) 

(S. Sayısı: 235) görüşülmesi tamamlanarak tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

2 Mart 1976 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,06'da son verildi. 

Tasarı 
1. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 

mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakla
rı ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 14 . 7 . 1964 
tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10. 6.1975 tarihli ve 
1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/418) (Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

Yazılı sorular 
2. —Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'rn, Çan

kırı - Yapraklı bazı orrhaa içi köylülerine fazla ke
sim ve çekim bedellerinin ödenmeyişine ilişkin Or
man Bakanından yazılı soru önergesi. (1/1082) 

Sayfa 
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi: 1/298; C. Senatosu : 1/354) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 206) (C. Senatosu S. Sayı
sı: 496) 28 

21. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 
2 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 56 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/183) (S. 
Sayısı: 202) 28:29 -

22. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
10 arkadaşının, Gecekondu Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi 
ve tçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önerisi (2/388) (S. Sayısı: 203) 29:33 

Başkan Divan Üyesi 
Kemal Güven Malatya 

Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

3. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Bakan
lığın Adana bölgesinde görevli bir memurun Ak
deniz Gübre Sanayii A. Ş.'de Yönetim Kurulu üye 
si olup olmadığına ilişkin Bayındırlık Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1083) 

4. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa Kız 
Öğretmen Okuluyle Siverek Meslek Lisesinden çıka
rılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1084) 

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
ili köy yollarına ilişkin Köy tşleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1085) 

6. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Ağn-Eleş-
kirt ve Diyadin Temel, Eğitim Yatılı Bölge Okulu 

>>•<•»—*-• 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
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müdürlerinin görevden alınmalarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1086) 

7. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Sos
yal Hizmetler Enstitüsünde görevli eski bir parla
mentere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1087) 

8. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, bazı 
tiyatro eserlerinin yasaklanmasına ilişkin Kültür Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1088) 

9. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, T.C. 
Karayolları Genel Müdürünün Vakıflar Bankası ida
re Meclisi Üyeliğine ilişkin Bayındırlık Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1089) 

10. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santrali inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7.1090) 

11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Kamu 
personelinin yan ödemelerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/1091) 

BAŞKAN — Ad okumak sureliyle yoklama yapı
lacaktır, salonda hazır bulunan sayın üyelerin «Bura
da!» döradk sünnetçiyle yoMamaıya katılmalarını rica ede
rim. 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yan 
ödemelerle ilgili kararnamenin farklı uygulanmasına 
ilişkin Orman Bakanlığından yazılı soru Önergesi. 
(7/1092), ' 

13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Türki
ye Emlâk Kredi Bankasınca başlatılan «konutsuza 
konut» kampanyasına ilişkin imar ve iskân Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1093) 

14. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Eğitim 
enstitülerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1094) 

Meclis Araştırması 
15. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 

9 arkadaşının Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına' karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişken önergesi. (10/8(7) 

Yoklamaya Adana Miniden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Ydklaimaidıan sonra gelen başka sayın 

üye var mı efendim?. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

2 . 3 . 1976 Sah 

Rapor 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1.4.1975 

tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite kurulması hak

kında Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu. (2/505) (S. Sayısı: 269) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 3 . 1976) (GÜNDEME) 

'*- m>«*t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKA.N — Millet Meclisinin 70 nci Birleşimini açıyorum. 

III .— YOKLAMA 



M. Meclisi B : 70 2 . 3 . 1976 O : 1 

Sayın milletvekilleri, yaptığımız yoklama sonucun
da, görüşmeler için yeterli çoğunluğumuzun bulundu

ğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Görüşmelere başlıyo
ruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA LA R 

l. — İzmir Milletvekili A. Kemal Önder'in, petrol 
politikası ile ilgili gündem dışı konuşması ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıcın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Önder, petrol politika-
sıyle ilgili olara/k gündem dışı söz istediniz, buyurun 
efen'ditm. 

Süreniz beş dakika Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Petrol, enerji kaynağı olarak ülkemiz için önemli 

bir madde ve ciddî bir sorundur. Ekonomimiz açkın
dan olduğu kadar, savunmamız açısından da büyük 
bir değer taşılmakltadır. Ülkemizde 25 yıldan beri, ikti
darlarca petrolün arama ve üretiminde Türkiye'nin 
kaderi, çok uluslu petrol şirketlerinin göstereceği ça
balara terk; edilmiştir. Ancak, bulunacak ve üretilecek 
petrol konusunda çok uluslu şirketlere bel bağlayan 
zihniyet, 25 yıllık uygulama sonunda iflâs etmişi'ir. 

Petrol tüketimi artmış, üretimde, artış yerine ge
rileme dönemine girmişizdir. Petrolün enerji tüketi
mindeki payı yüzde 40 dolayındadır. Halen hidrolik 
santrallerin enerji tüketimindeki payı yüzde 23, termik 
santrallerin üretimdeki payı ise yüzde 77 oranındadır. 
Termik santrallerde ise fuel - oil tüketimine dayalı 
tercihler yapılagelmiişiriir. Çarpık sanayileşme ve ulaş
tırma politikası ise, petrol tüketiminde israf ölçüsün
de artıışı sağlayan başlıca faktörler olmuştur. Petroi 
aramanın sermaye - kâr sistemi içinde ekonomik ol
madığı bilinmektedir. Doğal olarak çok uluslu şir
ketler bu konuyu ihmal etmişlerdir. Oysa ülkemîizde, 
ülke ihtiyaçlarını karşılayacak petrol yataklarının var
lığı bilinmektedir. Maden Tetkik ve Araştırma Ensti
tüsünün bulduğu petrol yataklarında, ruhsat alan ya
bancı petrol şiriketleririin son yıllarda üretimlerinde 
gerileme başlamıştır. Petrol üretiminde 1975 yılında 
200 bin ton dolayında gerileme söz konusudur. Önü-
müzdekii yıllarda da üretim düşüklüğünün giderek ar
ıtacağı sanılmaktadır. 1970 tarihine kadar Türkiye'nin 
ihtiyacı olan petrolün yüzde 48'i yerli petrolden kar
şılanırken, bulgun bu oran yüzde 28'e düşmüştür. Bir 
yandan OPEC'in petrole yaptığı zam, bir yandan pet
rol tüketimindeki normal olmayan artışlar, ay
rıca petrol tüketiminde artış yerine görülen ciddî 

gerilemeler, ödemeler dengesinde ithal edilen pet-
rol için ödemen büyük meMağlar ortaya çıkarmıştır. 
Çarpık sanayileşme miodeli ve bugüne kadar takip edi
len petrol politikası yüzünden, ödemeler dengesi önem
li bir dar boğaza gtinmişitir. 

Şimdi Cephe Hükümetinden soruyoruz : 
1. Yerli petrol üretimindeki gerilemeyi durdu

racak, yerli petrol üretimini artıracak. tsdib'-VleriJiiz ne
lerdir? 

2. Petrol tüketöimlindeki israfı Önleyecek tedbirler 
düşünülmekte imidir? 

3. Yerli petrol arama ve üretmede çok uluslu 
petrol şirketlerine bel bağlama politikasına' devam 
ederek, Türk ekonomiısini kurtulmaz haistaliğa, gü
venliğini tehlikeye sokmaya ve Türkiye'yi .. dışa ba
ğımlı ülke olmaya maıhkûm mu edeceksiniz, yoCosa 
yerli petrol sorununun çözümünü yabancı özel sektö
re bırakmayarak, milî petrol politikasına dönmeyi: dü
şünüyor musunuz? 

4. OPEC'in zamlmı, dış ticaret açığının onarıl-
maz biçimde giderek büyümesini uyarıcı darbe ola
rak kabul ederek, millî petrol politikasına dönecek
seniz, 1954 yılında çıkarılan, Maxball adiyle anılan 
6326 sayılı Yasayı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

5. Son yılarda yerli petrol üretimıinde düşmefer 
söz konusu iken, 20 sayılı petrol fonunda biriken 4 
milyar liranın ne kadarını petrol aramasında, ne ka
darını üretiminde kullanıldığının açıklanmasını talep 
ediyoruz. 

. Teşekkür ederim Sayın Başkan, sayın üyeler. 
(C H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Önder. Ce
vap vermek üzere, Enerji Bakanı Sayın Kılıç, buyu
run efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KİLİÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bütçenin müzakeresinden iki üç gün sonra Cum
huriyet Halk Parlrjisine mensup değerli bir arkadaşı
mız, ülkenin gerçekten son derece ehemmiyetli bir 
meselesini gündem dışının sınırları içerisinde de alsa 
kürsüye getirmiştir ve bundan büyük mamnunfek 
duymaktayız. Filvaki, bu konuyu Bütçe Karma Ko-
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misyonunda, Senatoda ve Mecliste Enerji Bakanlığı
nın Bütçesinin müzîalkeresi sırasında, hatta Bütçenin 
genel müzakeresi sırasında türlü yönleriyle tartışmış
tık;. Bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 
bugün Meclislerin itlimadına sahip olan Tünkiye Cum
huriyefi Hülkülmetinin, petrol poüit ikasını anahatlarıyle 
ifade etodk fetiyorum. 

Petrol politikamızın aslı; üllkenin savunma için, 
endüstri için, tarım için ve halk ihtiyaçları için gerek
tirdiği petrolü ülkede millî kaynaklardan sağlamalktır. 
Böylece, sadece ek'otnomıilk bir faaliyet, bir sonuç elde 
edilmüş olmaz, aynı zamanda ülkenin güvenliğii ve her 
halükârda, çolk kritik şartlar altında petrol sağlaya
bilmesi emniiyet altına alınmış olur. O itibarla, üllke-
de petrol bulmayı, ülkede ekonomiik değeri olan ba'j 
ka b'ir yeraltı kaynağı bulmayla, sadece ekonoın'lk yön
den mukayese etmek rniümlkün değildir; son derece 
ehemmiyeti haizidir. O halde mesele böyle olunca ya
pılacak iş nedir? Bu alana daha çolk teknoloji ve daha 
çok sermaye a'ktarmalktır. Cumhuriyet Halik Partisiyle 
sadece bugünkü hükümet değil, 1950'den beri kurulan 
hüklümetleı'in hemen hemen tamamı, çok az istisnasıy-
le, petrol politikasında ihtilâf halindeyizdir. 

Bizim pdtrol politikamız çok açılkitır. Bu teknolo
jiyi ve bu sermayeyi sağlama'k için rnıillî kaynak ön
celik alır. Petrol Kanunu hemen aynı gün çıkarılan 
Türkiye Petrolleri Anlonlilm Ortaklığının kuruluş kanu
nu,. vardır. Yanli, Türkiye Oımlhuriyeft'i Hükümetleri, 
yabancı şirketlere aratma müsaadesi verirken, «Millî 
kaynaklar burada dursun, bunu burada ihmal ede
yim» dememiLştir. 1954'te yabancı teknolojiden de 
yararlainma ülkemize getirilirtken, miillî kaynaklardan 
yararlanma ve (bunun için MTA gibi tüm yeraltı kay
maklarımızı arayan bir kuruluş değil; falkat hem ara
ma yapan, hem işletme yapan, hem rafinaj yapan, 
nakliye yapan ve petro - kimya endüstrisini kuran bir 
kompleks, bıir peitrol zindirleri teşkilâtı kurulmuş 
bulunima'fctadır. Şimdi, bütün aramalara rağmen, han
gi hükümet Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
istediği talhslJsatı vermekten kaçınabilir? işte size ver
diğim rakamlar: 1974'te aramaya 500 milyon lira har
canmıştır, 1975te 750 m'ilyon lira harcanmıştır; bu 

1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 cırkadaşının, Yüksek Planlan.a Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 

senekti bütçemizde 1 280 000 000 lira harcıyoruz. 
Yarii, Türkiye Petrolleri Anonim Ortalklığının ve mec
mu teknolojik kapasitemizin gerdktürdiği bütün im
kânlar hükümetçe - kadirşinas olmak lâzım - hükü
metlerce verilebilmlişt'ir. Böyle olduğu halde, Tür
kiye Petrolleri Anıonıüm Ortaklığının bulabildiği yıllık 
üretim, bu sene 1,1 milyon tondur; geçen sene de 1,1 
milyon tondu. Böyle. olunca, dışarıdan 11 - 11,5 do
lara alınan petrolün yerine, bir hudut hattının öte 
tarafından 11,5 - 12 dolara mal olan petrolün yerine, 
başka bir şirketin ürettiği petrolün yerine, aynı şjirket 
daha güvenli olarak Türkiye'de üretir de, bunu 1,5-2 
dolara elde edersek ve dilediğimliz zaman da, bu kuyu 
bizim topralklarıımızda olursa, bunun karşıtı nedir? 
Düğününüz, bdır yabancı şliricetin - milî sınırların dı
şında - petrolüne 12 dolar veriyorsunuz, kendi millî 
kaynaklarınızı tümüyle seferber ediyorsunuz, kimsen'n 
buna bir şey dediği yok ki.. Kimse bundan fariğ ol
muyor, uzakta durmuyor, alma bütün bunlara rağmen 
elde ettiğiniz petrol 1,1 milyon, kullandığınız peürol 
15 milyon ton. O halde yabancı kaynaklardan, ya
bancı' teknolojiden ve yabancı sermayeden, kanun
lar dairelinde istifade ediyoruz. Maxball Kanunu de
ğişmiştir; arkadaşım bunu çök iyi bilir. 

O itibarla mesele, günlük siyasî tartışmaların çok 
üstünde; gerçekten bir milyar dolar ithal hacmine 
varan, son derece ehemmiyeti1! bir şeydir ve büz mev
cut kanunları, millî kaynaiklara ve yerli sirkelilere 
önem vererek, ağırlık vererek, onları son noktasına 
kadar kullanaralk; bunların kâfi gelmediği ahvalde de 
mevcut kanunu kullanaralk; dışarıdan vaadini 11,5 -
12 dolara almak yerine, aşağı yulkarı 1 dolar 67 cent'e, 
ülkede bulunaıbilecelk petrolü aramaya devam edece
ğiz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Burada bize 

sövsünler, konuşma imkânımız olmasın Sayın Baş
kan?. 

Bana sataşma yapılmıştır, söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

BAŞKAN — Sunuşlarımız var, ayrı ayrı okutup 
işlem yapacağım efendim. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Bir araştırma önergemiz var, okutuyorum efen
dim. 

27 . 2 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

GEREKÇE 
1973 yılında, bir sayın bakan Çankırı Belediye 

balkonundan, halkın önünde, TRT aracılığı ile de 
Türk kamuoyuna yansıtılan merasimle Yüksek Plan
lama Kurulunun Çankırı'da yapılmasına karar ver
diği bir buçuk milyarlık ağır sanayi ve teçhizat fab
rikasının olur yazılarını, Çankırı Valisine takdim et
mişti. Bu merasim, 1973 secini yasaklarının başlan
gıç tarihinden bir gün önce yapılmış, ancak bugüne 
kadar gerçekleştirilmediği gibi TRT ekranlarında ka
lan bir tatlı hayal olmuştur. 

Aradan geçen iki buçuk yıllık zaman içinde pro
je çeşitli yurt köşelerine, birer tatlı vaad olarak va-
dedilmiş ama ortada da ciddî bir çalışma görülme
miştir. Seçimden sonra temeli atılacağı söylenen pro
je, önce iki üniteye ayrıldığı haberleri ilgililer tara
fından muhterem basın aracılığı ile kamuoyuna du
yurulmuştur. Bu ayrılışta Çankırı'ya; Çarikırılının 
beklediği gibi tümü değil anabütününün küçük bir 
ünitesi düşmüştü. Ancak bununla da kalmayıp proje 
âdeta 1977 seçimleri için bir siyasî yatırım malzemesi 
olmaya başladığını kanıtlayacak haberlerin yurt kö
şelerinden geldiğini duymanın verdiği endişe ile, 1973 
yümda karar verildiği iddia edilen bu projenin neden 
böyle sık sık talihsiz değişime uğradığını öğrenmek 
ve Devlet Planlama Teşkilâtının bu tarz gayri ciddî 
tutumunun nedenini öğrenmek için bir Meclis Araş
tırmasına ihtiyaç vardır. Mesele basit bir proje de
ğişikliği değil, yatırımların ne denli çirkin birer seçim 
oyunları olduğunu ortaya çıkarmak bakımından da 
yararlı olacaktır. 1973'ten bu yana, bir fabrika bacası 
görmenin özlemi içinde olan Çankırılıiar, bu özlem
lerini göremedikleri gibi, aynı özlemi bazı güzide 
yurt bölgelerimizde, Çankırılılarla paylaşmaya başla
mışlardır. Bu bir siyasî ahlâksızlıktır. 1973 seçimler
de yapılacağı vaat edilen bu yatırım, planı değiştiren, 
programları değiştiren, köylere şu parti fabrika ku
ruyor diye mektup gönderip oy topladıktan sonra da 
fabrika ve yatırımları unutanlar ülke için, hiç de iyi 

olmayan örnekler sergileyerek, vatandaşların demok
rasiye ve politikacıya olan itibarlarına en büyük dar
beyi 'ndiriyorlar. Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Türk Ekonomisinin ciddi bir bölümünü teşkil 
eden bu projenin ne olduğu, hangi illerde önümüz
deki seçimlerde seçim yatırımı olarak kullanılacağı
nı öğrenmek üzere bir Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

Sivas . 
Nazif Aslan 

Çorum 
Etem Eken 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Van 
thsaı Bedirhanoğlu 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

İzmir 
Süleyman Genç 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Ankara 
Cevat önder 

BAŞKAN — Önerge gündeme girecek ve sırası 
geldiğinde işlem görecektir efendim. . 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında... 

Ben bu araştırma önergesinin mahiyetine girmi
yorum; yalnız, son cümlesiyle, «Hangi illerde seçim 
yatırımlarının yapılacağının araştırılması» şeklinde bir 
ifade var. Bu, genel izaha ve İçtüzüğümüzün 68 nci 
maddesinin 2 nci bendine göre uygun olmayan bir 
tarzı ifadedir. Bunu Divanın teemmül ederek o cüm
lenin düzeltilmesini ve araştırmanın esas noktasını 
tespit bakımından son cümlenin tavzihini, temenni 
bakımından, arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. Dik
katimden kaçtı, bakayım efendim... 

Sayın Battal, biliyorsunuz önergeler üzerinde Baş
kanlığın yetkisi ikidir: 500 kelimeden fazla olursa, 
bunun özünü almak için iade imkânımız var bir; bir 
de kaba ve yaralayıcı sözler varsa, bunun tashihi için, 
önerge, sahiplerine iade. Bunun dışında Başkanlığın 
herhangi bir yetkisi yok. Sanıyorum Komisyon gere
ğini yapacaktır efendim. 

Teşekkür ederim. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

l. — Genel Kurulun toplantı gün ve saatlerine; 
269 S. Sayılı Kanun Teklifinin 48 saat geçmeden gün
deme alınmasına ve görüşülme sırasına; 228 S. Sayılı 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin de görüşülme sırasına 
dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir Danışma 

— 7 — 
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Kurulu önerisi var; okutuyorum, ayrı ayrı onayınızı 
alacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 66 

Danışma Kurulunun 2 Mart 1976 Salı günü yap
tığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C.H.P. Grupu Baskanvekili A.P. Grupu Baskanvekili 
Hayrettin Uysal Oğuz Aygün 

M.S.P. Grupu Görevlisi D.P. Grupu Baskanvekili 
Şener Battal Özer Ölçmen 

C.G.P. Grupu Baskanvekili 
Talât Oğuz 

1. Genel Kurul toplantılarının, İçtüzüğümüzde 
belirtilen gün ve saatlerde yapılması; toplantı günle
rinden salı ve perşembe günlerinin kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine; çarşamba gününün seçim 
ve denetim konularına ayrılması,' sunuş, açık oyla
ma, işaret oyu ile yapılacak seçimlerin hergün yapıl
ması önerilmiştir. 

2. Bugünkü Gelen Kâğıtlarda yer alan 269 Sıra 
Sayılı, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1873 sayı-

1. - 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 ne i maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, 
Giresun Milletvekili î. Eiem Kılıçoğlu ve 12 arka
daşının, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, 
Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arka
daşının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun tek
lifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 
2/360, 2/375, 2/412, 2/413. 2/437) (S. Sayısı : 208) 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizin kanun ta
sarı ve teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îş-
ler Bölümünün 1 nci sırasında yer alan 24 . 2 . 1968 
tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon Başkanı, efendim, Komisyon 
raporunu geri aldıktan sonra gerekli işlemi ikmal 
ederek Başkanlığa sanıyorum daha intikal ettirmedi 
bu konuyu, öyle değil mi Sayın Sezgin? 

lı 4 Üniversite kurulması hakkında Kanuna ek kanun 
teklifininn 48 saat geçmeden gündeme alınması ve 
Genel Kurulun 27 . 1 . 1976 tarihli 45 nci Birleşi
minde öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlerden 
sonra yer alması; gündemimizin 27 nci sırasında yer 
alan 228 sıra sayılı, 1765 sayılı Üniversite Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarı ve tekliflerinin, Genel Kurulca daha ev
vel öncelik verilen işlerden sonra gündemde yer al
ması ve öncelikle görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi ayrı ayrı okutup, onayını
zı alacağım efendim. 

(Danışma Kurulunun 1 nci önerisi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler!.. Kabul edilmiştir. 

2 nci kısmını okutuyorum : 
(Danışma Kurulunun 2 nci önerisi tekrar okun

du). 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha evvelce almış olduğu
muz kırar uyarınca Danışma Kurulumuzun, Genel 
Kurulumuzdan sıra saptayarak tespit ettiği kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşmelerine geçiyoruz. 

L E N İ Ş L E R 

P L A N K O M I S Y O N U B A Ş K A N ı F S M E T S E Z 

GİN (Aydın) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde bu konuyu geçiyoruz efen
dim. 

2. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millileştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (1) 

BAŞKAN — Yine gündemimizin 2 nci sırasında 
yer alan; «17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millileştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele

r i 186 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

V. — GÖRÜSt 
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rinin. değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan Komisyo
nu raporlarının görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet? Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunacağını. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim? 

REMZÎ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkanım, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına ben söz talep edi
yorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Özen, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REMZİ ÖZEN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türk vatandaşlarının, -Yugoslavya'da bıraktıkları 
ve sonradan Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti 
tarafından millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve diğer 
menfaatlerinin tasfiyesi ile ilgili olarak biri 1948 yı
lında, diğeri 1956 yılında olmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti arasında iki anlaşma yapılmış, bu iki anlaş
ma Yüksek Meclisimiz tarafından onaylanmış ve bu 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi ile ilgili olarak 1969 
yılında çıkarılmış bulunan 1135 sayılı Yasa ile Türk 
vatandaşlarının Yugoslavya'daki mal, hak ve men
faatlerinin nasıl tasfiye edileceği birtakım hükümler 
içinde tespit edilmiş. 

Ancak, 1969'dan bu yana altı yıl geçmiş olmasına 
rağmen ve bu konuda 8 000'den fazla yurttaşımız 
oradaJki haklarının tasfiyesi ile ilgili müracaatlarda 
bulunmasına rağmen, henüz ancak 263 dosyanın 
müspet sonuca bağlanabildiği 400 dolayında dosya 
hakkında da iki Hükümet arasında yazışmaların de
vam ettiği, buna karşılık 2 000 dolayında dosyanın 
da, kanundaki bazı * boşluklar, belgelerin zamanın
da tanzim edilmemesinden doğan aksaklıklar nede
niyle askıda durmakta olduğu, yaptığımız araştırma
dan anlaşılmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, mutlaka 8 000 talep sahibi
nin her birinin bu taleplerinin olumlu bir sonuca bağ
lanması düşünülemez. İçlerinde talepleri haksız olan
lar bulunabilir. Ancak haklı talebin zamanında sonu
ca ulaşmasını istemek 'kadar haklı ve tabiî bir şey 
de olmaması lâzımdır. Fakat belirttiğim gibi bu hak
lı talepler mevcut 1135 sayılı Kanundaki bazı boş
luklar ve ilâve edelim, bürokrasimizin de maalesef 

meseleye ağır ve olumsuz yaklaşımı nedeniyle birçok 
sayıda yurttaşımızın işlerini olumlu bir sonuca bağ
lamaları sağlanamamıştır. Bu nedenle hazırlanmış 
bulunan tasarı şu anda görüşmeye alınmış durumda
dır. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu 
tasarının lehinde oy kul anacağız ve bu şekilde ümit 
ediyoruz ki, 2 000'den fazla yurttaşımızın yıllardan 
beri bekleyen menfaatlerinin karşılanması yolunda 
Meclis olumlu bir karar almış olacaktır. 

Hepinize şahsım ve grupum adına saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Battal, tümü üzerinde şalı
sınız adına mı? 

SENEK BATTAL. (Konya) — Grup adına Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yetki belgesini 
de lütfen gönderin. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Balkan, sayın milletvekilleri; 

17 ..3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatandaş
larına ait Yugoslav Federatif Halk Oumhuriyetince 
Millîleştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin 
Tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin ka
nun tasarısı ile—ilgili olarak Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'dan Birindi Ci
han Harbi sonrası ve müteakip yıllarda devamlı ora
da bulunan ırkdaşlarımız, kardeşlerimiz Türkiye'ye 
avdet etmişler, dönmüşlerdir. Onların önemli bir kıs
mının bu dönüşlerini, oradaki mallarını tasfiye etme
den yapmış bulunmaları, kendilerinin mağduriyetle
rini intaç etmiştir. 

işte bu mağduriyetlerin çeşitli protokollerle za
man zaman giderilmesi ve İslahı için çeşitli kanun 
teklifleri Parlamentomuzdan geçmiştir. 

1948 yılında Yugoslavya'da yapılan millîleştirme 
hareketiyle oradan göç eden Türklerin oradaki mal
ları, emlâkî, mameleki de millîleştirme arasında na
zarı itibara alınmış- ve Türk unsurlarının malları böy
lelikle tamamen ellerinden alınmış; ancak Yugos
lav Federatif Cumhuriyeti sanıyorum 3 750 000 Ame-
riakn doları tazminat ödeme yükümlülüğü ile bu 
millîleştirmeyi yaptığını Türk Hükümetine bildir
miştir. 
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. Alınan bu 3 750 000 Amerikan dolarının bugü
ne kadar tevziinde güçlükler olmuş ve biraz evvel 
ta'fcdim cümlesi olarak 1969 da çikan 1135 sayılı 
Kanunla, bu işi halledelim diye Meclisimiz bir ka
nun çıkartmış; ne var ki, bir kısmının ölmesi, bazı 
bölgelerin nOksanlaşması gibi unsurlara bu meblâğ 
tediye ve tevzi edilememiş. 

Şimdi hazırlanan bu tasarı ile 1135 sayılı Kanu
nun noksanlarının telâfi edilmesi mümkün olmakta
dır. % üO miktarında avans ödemesi hususları pra
tik çözüm olduğundan biz bu kanuna müspet gözü 
ile bakıyoruz; onun için Grupumuz olarak müspet 
oy kullanacağız. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Tümü üzerinde söz isteyen başka sayın üye var 

mı efendim?... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi Okutuyorum efendim. 

17 . 3 . 1969 Gün ve 1135 Sayılı Türk Vatandaşlarına 
Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince 
Millüeştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin 
Tasfiyesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Tazminattan yararlanabilmek için, Anlaşmanın 
imza edildiği 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk Va
tandaşı olmak şarttır. Oncak, İskân Kanunu hüküm
lerine göre göçmen olara'k kabul edilenler, 13 Tem
muz- 1956 tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve bu kanunun 
yürürlüğü tarihine değin Türk Vatandaşlığına alın
mış olmak şartıyle tazminattan yararlanabilirler. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?... Ydk. Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Aynı kanunun 3 ncü maddesinin 
(c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

13 Temmuz 1956 tarihinde Türk Vatandaşı olma
yanlarla, îskân Kanunu hükümlerine göre Türkiye' 
ye 13 Temmuz 1956 .tarihinden sonra göçmen olarak 
gelenler, 13 Temmuz 1956 tarihinde veya daha önce 
göçmen clarak gelmesine rağmen,- bu kanunun yü-
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rürlüğü tarihine değin Türk Vatandaşlığına alınmamış 
olanlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi Okutuyorum: 
Madde 3. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesine 

aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir: 
e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 

aybaşından başlayarak 6 ay içinde tazminat için baş
vurmayanlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 4. — Tazminattan yararlandırılma

sını isteyenler haklarını aşağıdaki yazılı belgelerle ka
nıtlama zorunluluğundadırlar. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus veya iskân idare
lerinden flacakları Türkiye'ye geliş tarihiyle vatan
daşlığımıza alındıkları tarihi gösterir belge veya nü
fus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği, 

b) Mal, hak ve yararlarının millîleştirildiğifli 
veya diğer sınırlayıcı tedbirlere bağlandığım, nitelik, 
tutar, ve türünü gösterir Yugoslavya resmî makam
larınca verilmiş ve usulüne göre onanmış belge ve ka
rarların asıl veya örnekleri, 

Bu belge ve kararların asıl veya örneklerinin bu
lunmaması durumunda 9 ncu madde gereğince iş
lem yapılmak üzere; 

1. Taşınmaz mallar için tapu senetleri veya onun 
yerine geçen belgelerin asıl veya örneklerini, tapu 
senetleri veya onun yerine geçen belgeler yoksa ta
şınmaz malların kimlerin olduğunu belirten ve bun
ların saptanmasına yarayan mahkeme kararları, kira 
sözleşmeleri, vergi kayıtları ve makbuzları gibi diğer 
belgelerden birini, 

Taşınmaz mallar dışındaki mal, hak ve yararlar 
için bunların saptanmasına yarar ve kimlerin oldu
ğunu, nitelik, tutar ve türünü göisterir her çeşit bel
ge, asıl veya örneklerini, 

2. Veya mal, hak ve yararların niteliğini, kim
lerin olduğunu, tutar ve türünü bunların saptanması
na yarar diğer bilgileri kapsayan beyannameyi, 

c) Verilen veya idarece sağlanan ve mal, hak ve 
yararların millîleştırildiğini veya diğer sınırlayıcı 
tedbirlere bağlandığını gösterir belge ve yazılarda ma-
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lik olarak gösterilen kişi hayatta değilse, mirasçıları
nı gösterir. Yugoslav veya Türk mahkemelerinden 
verilen kesinleşmiş veraset belgesi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurunuz Saym îslâım. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bu maddeyle ilgili olarak, teknik hir güçlüğün ile
ride doğmasını haltırlaltmak amaciyle söz almış bulu
nuyorum. Malumlarınız veraset belgeleri İki türlü olu
yor. Bir, tek yönlü olarak, ilâm mahiyetinde sayıl
mayan, teknik bakımından istihsal edilen veraset bel
geleri, bir de iki taraflı çekişme sonucunda dava 
şeklinde bir veraset belgesinin iptali veya kendi ma
hiyetinden iki taraflı dava şeklinde elde edilen ve
raset belgeleri. Şimdi kesinleşme durumunun yanlış 
anlaşılmaması için, «kesinleşme > tabirinin çıkarılma
sını öneriyorum. Filhakika bütün ilâmlar, bütün hu
kukî vesikalar kesinleştiğinde esasen değer kazanır
lar. BuradaM «kesinleşmiş» tâbiri kalırsa, o zaman 
bir ihtilâfa konu olmamış veraset belgelerinin kesin
leşmesi, kesinleşmemesi meselesi ekseriya bahis ko
nusu olmayacağından, bir yanlış anlama sonucu, be
nim aklıma geldiği gibi, bir uygulayıcının aklına ge
lebilir endişesiyle, o «kesinleşmiş» kelimesinin çıka
rılmasını istirham ederim. 

Çünkü nizalı, çekişmeli yargıda, esasen o belge 
kesinleştikten sonra âmme makamlarınca yürürlüğe 
konacak öemeküir. Bu «kesinleşme» tâbirinin bulun
ması, çekişmesiz yargı belgesi mahiyetinde olan bel
gelerin belki, güçlükle karşılanması gibi bir sonuç 
ortaya çıkarabilir. Saygiyle arz ederim, önergemi de 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. Tabiî 
bu, yazılı olmadıkça işleme koymamız mümkün de-
ğil 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 
yok. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edimiştir. 

Madde 5. — Aynı Kanunun 5 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Başvuranların bu kanunla ilgili huku
kî durumu Takdir ve Dağıtım Komisyonunca ince
lenir. 

Bu Komisyon; 
a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü), Adalet, Ticaret bakanlıkları ile T. C. Mer
kez Bankasınca atanan birer temsilcinin katılmasiyle 
2 ay içinde tamamlanır. 
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b) Yugoslavya'da mal, hak ve yararları bulunan 
vatandaşların haklarını koruma dernekleri federas
yonu tarafından seçilmiş iki temsilci komisyon ça
lışmalarına katılabilir. Bu temsilciler komisyon çalış
ma ve kararlarında birer oy sahibidir. 

Komisyon çalışmalarına gerektiğinde Dışişleri Ba
kanlığınca atanan bir temsilci de katılabilir. 

Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi Başkanlık 
eder. 

Komisyon (a) ve (b) fıkralarındaki temsilcilerin 
çoğunluğu ile toplanır. 

Kararlar toplantıda' bulunan temsilcilerin çoğun
luğu ile verilir. 

Komisyon kararlarına, aynı komisyona tebliğ tari
hinden başlayarak sadece bir kez olmak üzere 30 gün 
içinde itiraz edilebilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile üyeler, memur
lar, federasyon temsilcileri ve çevirmenin ücret ve 
gündelikleri yönetmelikte saptanır. 

Komisyonun aylık toplantı sayısı ile gün ve saat
leri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı 
Madde 6. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin son 

iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Süre belgenin niteliğe göre Komisyonca sapta

nır. 
Verilen süreye rağmen, istenilen belgelerle beyan

nameyi bu süre içinde vermeyenlerin hakkı düşer. 
Ancak, 4 ncü maddenin (c) fıkrasında yazılı ve

raset belgesi, tazminata konu mal, hak ve yararların 
millîleştirıldiğinin saptanmasından sonra istenir. Ve 
belge sağlanması için yapılacak tebliğ tarihinden baş
layarak 3 ay içinde yetkili mahkemeye başvurulmuş 
ve kesinleştiği tarihten başlayarak aynı süre içinde 
verilmiş olması zorunludur. 

Mal, hak ve yararlarda ortak olanlardan bi
rinin, kendisine verilen süre içinde istenilen belge ve 
beyannameyi vermesi durumunda, diğerleri süresin
de belge ve beyanname vermemiş olsalar da haklan 
zarar görmez. 

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

Maddeyi onayınıza cuiıuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Aynı Kanunun 8 nci maddesine aşa

ğıdaki fıkra eklenmiştir: 

11 — 
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İki bankadaki tutan diğer mîllî bankalara nakle 
ve kesin dağıtıma başlandığı anda, faiz getirmeyen 
bir hesaba almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Ma'ddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi dkutuyorum: 
Madde 8. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 9. — Mal, hak ve yararları millileştiri

len veya sınırlayıcı diğer tedbirlere bağlanan, bu 
suretle zarar gördükleri Takdir ve Dağıtım Komisyo
nunca karara bağlanan kimselere verilecek tazminat
ta o mal, hak ve yararların 4 ncü maddenin (b) 
fıkrasında yazılı belge ve kararlarda veya bunların 
yerine geçen Yugoslav Makamlarının yazılarındaki 
niteliği, türü, tutarı, yüzölçümü, eklentisi ve yapı du
rumu, varsa bağlı olmamak şartıyle değeri ve benzeri 
gözönühe alınır ve Komisyonca saptanacak değerler 
esas tutulur. 

Belge, karar ve yazılarda Dinar olarak belirtilen 
değerler millîleşftirme tarihindeki kurlara göre Türk 
parasına çevrilerek gözönüne alınır. 

4 ncü maddenin (b) fıkrasında-yazılı belge ve ka
rarların asıl veya örneklerini veremeyenler için mal, 
hak ve yararların millîleştirilmiş veya sınırlayıcı ted
birlere bağlanmış olup olmadığı, 7 nci maddeye gö
re Verilen süre içinde verecekleri tapu ve onun yeri
ne geçen belgelerle, kararlar veya kira sözleşmesi, 
vergi kayıtları ve Ödeme makbuzları veya beyanna
melere göre Dışişleri Bakanlığı aracılığıyle veya bu
lunduğu yere heyet gönderilrnek yoluyle incelenir ve 
araştırılır. 

Bu inceleme ve araştırma malların değerleri için 
de yaptırılabilir., 

e r 
Komîsyonca saptanacak değerler; köylerdeki arsa 

ve arazi için bir dekarı 500, her konut ve eklentisi 
için 15 000, kentlerdeki arsa ve arazi için bir dek'arı 
2 000, her yapı için 40 000 liradan aşağı olamaz. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmşitir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Aynı Kanunun 11 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 11. — 4 ncü maddenin (b) fıkrasında ya

zılı Yugoslav resmî makamlarından verilmiş ve usu
lüne göre onanmış belge ve kararların asıl ve örnek

leri ile aynı maddenin (a) ve (c) fıkralarında yazılı 
belgeler tamamlandığı takdirde, Komisyonca hak sa
hibi olduğu saptananlara 9 ncu madde hükümlerine 
göre gerek kesin ve gerek, geçici olarak saptanacak 
tazminat alacaklarının, 

a) 5 000 Türk Lirasını geçmeyen kısmının tama
mı, 

b) 5 000 Türk Lirasını geçenlerin % 80'ni, 10 
ncu maddedeki esaslara bakılmaksızın ön ödeme ola
rak ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeye ilişkin 3 tane önerge var; 
geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre iş
leme koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «17.3 .1969 Gün ve 1135 Sa

yılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince Millîleştirilmiş Bulunan Mal, 
Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi hakkında Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesine ilişkin Kanun tasarısının 11 nci madde
sinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Bolu Malatya 
Müfit Bayraktar Ahmet Karaaslan 

Çorum Niğde 
Yakup Çağlayan Haydar Özalp 

Yozgat 'Elâzığ 
Ömer LÜtfi Zararsız Ömer Naimi Barım 

Zonguldak Sakarya 
A. Nihat Akın Nuri Bayar 

Konya 
M. Oğuz Atalay 

«rbj 5 000 Türk Lirasını geçenlerin % 80*i, 10 ncu 
maddedeki esaslara bakılmaksızın ön ödeme olarak 
ödenir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 17 .3 .1969 gün ve 1135 sa

yılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince Millîleştirilmiş Bulunan Mal, 
Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi ve İki Geçici Madde 
Eklenmesine dair Kanun Tasarısının 11 nei maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Niğde 
H. Avni Kaivurmacıoğlu 

Kayseri 
Hayrettin N a k i b o ğ l ü ^ 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Niğde 
S. Yaşar Aribaş 

Eskişeibir 
Orhan Oğuz 
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Madde 11. — 4 ncü maddenin (b) fıkrasında ya
zdı Yugoslav resmî makamlarından verilmiş ve 'usu
lüne göre onanmış belge ve kararların asıl ve örnek
leriyle aynı maddenin (a) ve (c) fıkralarında yazılı 
•belgeler' tamamlandığı takdirde, Komisyonca hak sa
hibi olduğu saptananlara 9 ncu madde hükümlerine 
göre gereik kesin ve gerek geçici olarak saptanacak 
tazminat alacaklarının, 

a) 5 bin Türk Lirasını geçmeyen kısmının ta
mamı, 

b) 5 bin Türk Lirasını geçenlerin % 80'i, 10 ncu 
maddedeki esaslara bakılmaksızın ön ödeme olarak 
ödenir. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — İki önerge 
aynı. mahiyettedir. 

BAŞKAN — Dikkate alırız Sayın Karaaslan. 
Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1135 sayılı Yasayı değiştirmek üzere görüşülen ta

sarının 11 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki' 
«5 000» — sayısının = 50 000 — olarak değiştirilme
sini ve aynı (b) bendinin sonundaki «ödenebilir» söz
cüğünün «.ödenir» olarak değiştirilmesini öneririz. 

İzmir İstanbul 
Remzi Özen Şükriye Tok 

Urfa 'Eskişehir 
Celâl Paydaş Niyazi Onal 

Traibzon 
H. Kadri Byüboğlu 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
işleme koyuyorum efendim. 

(İzmir Milletvekili Remzi Özen ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu) 

Komisyon?.. Sayın Yücel? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 1135 sayılı Ka
nun esasen, hadleri % 40 olarak, % 40'm ödenmesi
ni hedef almıştır; bu oran bu Kanunla % 80'e çıka
rılmış bulunuyor. Aslında, dağıtılacak olan miktarın 
kesin tespiti daha sonra yapılacak inceleme ile orta
ya çıkacaktır. Bu sebeple, Hazine aleyhine belki bir
takım ödemelerin yapılması da mümkün olacaktır o 
takdirde; böyle «ödenir» kaydını ve «50 bin lira» 
miktarını koyduğumuz takdirde. 

Bu bakımdan, bu maddenin, burada yazıldığı şek
liyle, aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Yarii önergeye katılmıyorsunuz. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (CHimüşhane) — Katılmıyoruz-

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, elbette; buyurun 
efendim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, 11 nci 
maddenin (a) bendinde, «5 bin Türk Lirasını geç
meyen kısmının tamamı, 5 bin Türk Lirasını geçen
lerin % 80 kadarı, 10 ncu maddedeki esaslara bakıl
maksızın önöderne olarak ödenebilir» deniyor. 

Şimdi, bizim önergemizde, bu 5 bin lirayı, 50 bin 
olarak teklif ediyoruz. Her ne kadar Komisyon öner
gemize katılmamıştır; ama benim yaptığım inceleme
ye göre - ki, zannediyorum Maliye Bakanlığı ilgilileri 
doğrulayacaklardır elimdeki rakamları - şu sırada Ma
liye Bakanlığında müracaatı bulunan ve incelenmek
te bulunan dosya sayısı 2 200 dolayındadır. Bu 2 200 -
dosyadan, önergemize göre, diyelim ki, her birinin 
alacağı para 50 bin lira ise - bunun altında olacaklar 
da mutlaka vardır - zaten (b) fıkrası ile % 80 olan 
40 bin lirayı vermeyi tasarı kabul etmiş bulunuyor; 
geriye yalnızca 10 bin liranın ödenmemesi söz ko
nusu oluyor. Bunu 2 bin kişi için düşündüğünüz tak
dirde, 2 milyon lira gibi, hiçbir şekilde Hazineyi teh
dit edecek derecede büyük olmayan bir rakamla kar
şılaşıyoruz. 

O bakımdan, Yüce Meclisin, önergemize iltifat bu
yurmasını istirham ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir; 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz önerge ile, Sayın Müfit Bayraktar ve Sayın Ka-
vurmacıoğlu'nun önergelerinde bahsettikleri «ödenir» 
deyimi de halledilmiş olmaktadır. Yani, «ödenir» iba
resi maddeye eklenmiş olduğu için, bu önergeleri iş
leme koymuyorum. 

Maddeyi değişik şekliyle onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi kal
dırılmıştır. 

Ancak kaldırılan 12 nci maddeye göre ödeme ya
pılmış olanlar hakkında bu maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkraları hükümlerince işlem yapılmaya devam edilir. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde i l . — Aynı Kanunun 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Madde 14. — Bu Kanunun 1 nci maddesinde ya
zılı nedenlerle ileride Yugoslavya'dan alınacak tazmi
natın dağıtım şekil ve şartlarını ve ilgililerden istenile
cek belgelerin niteliğini, 6 aydan az olmamak üzere 
istenilecek belgelerin verilme süresini saptamaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. s 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12, — Aynı Kanuna aşağıdaki iki geçici 
madde eklenmiştir 1 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun, 

a) 1 nci maddesi, 1 3 . 7 . 1956 tarihinde Türk va-
. tandaşı olmadıkları gerekçesiyle istemleri reddedilen
lerden, durumları bu maddeye uygun bulunanlar, 

b) 4 ncü maddesi, mallarının millîleştirildiğine 
ilişkin belgenin sağlanması için yapılan tebliğ üzerine 
6 aylık süre içinde veya daha önce cetvel veya beyan
name ile vatandaşlık durumlarını gösterir belgeyi ver
melerine rağmen, aynı süre içinde 1135 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkralarında yazılı bel
geleri vermemeleri nedeniyle istemleri reddedilenler, 

c) 6 nci maddesi, veraset belgesini aynı şekilde 
6 aylık sürede vermeyenler, 

d) 8 ve 9 ncu maddeleri, mallarının millileştiril
mesi nedeniyle hak sahibi olduklarına karar verilip 
kendilerine ödeme yapılanlara da uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza koyuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — -Bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 1135 sayılı Ka.nunun 4 ncü madde
sinde yazılı belgeleri aynı kanunun 7 nci maddesine 
göre yapılmış bildirime rağmen süresinde vermeyenle
re 6 ayı geçmemek üzere yeni bir süre verilir. 

istenilen belgeleri bu süre içinde vermeyenlerin 
hakkı düşer. 

Bu Kanunda yazılı yönetmelik 2 ay içinde Maliye 
Bakanlığınca düzenlenir. Bu yeni yönetmelik yürür
lüğe girinceye kadar 1135 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine müsteniden yürürlüğe konulan yönetme
liğin uygulanmasına devam edilir. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul buyurduğunuz geçici maddelerin çerçeve 
maddesi olan 12 nci maddeyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar gör
müş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (1) 

BAŞKAN — 187 Sıra Sayılı iş üzerindeki görüş
melere geçiyoruz. 

Hükümet yerinde. Komisyon yerinde. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Okunmama-

smı kabul edenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir., 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Ben
zer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Gör
müş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
I) Konu : 
Madde 1. — Romanya'da alınmış olan millîleştir

me tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer 
tedbirlerden zarar görenler için, 1 . 12.1966 gün ve 
789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince 
Romen Hükümetinin ödediği tazminat, hak salhiple-

(1) 187 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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rine bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde dağıtılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yök. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum : 

II) Tazminattan istifade edecekler : 
Madde 2. — Birinci maddede yazılı tazminattan,, 

Türk Devleti ile Türk uyruklu hakikî ve hükmî şa
hıslar istifade eder. 

Ancak, Türk uyruklu şahısların, Romen Hüküme
tince millîleştirme veya buna benzer kanunî ve idarî 
diğer tedbirlerin alındığı anda Türk vatandaşı olup, 
Anlaşmanın imzası tarihi olan 22 . 6 . 1965 tarihinde 
de Türk vatandaşı olması ve 5 . 7 .1963 tarihine kadar 
Dışişleri Bakanlığına müracaat etmiş bulunması şart
tır, 

Bu hükümler, Türk uyruklu şahısların mirasçıları, 
Anlaşmanın imzası tarihinde Türk vatandaşlığında bu
lundukları takdirde, onlara da uygulanır. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 

III) Tazminatın şümulü : ı 
Madde 3. — Tazminatın, ikinci maddede yazılı 

şahısların 1 .12.1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tas
dik olunan Anlaşmanın imzalandığı 22 .6 .1965 ta
rihine kadar, Romen Hükümetince alınan tedbirler
den zarar görmüş» ve aşağıda yazılı olanlar dışında ka- ı 
lan mal, hak ve menfaatleri karşılığıdır : 

a) 22 . 6 .1965 tarihinden itibaren alınmış tedbir
lerden zarar görmüş mal, hak ve menfaatler,. 

b) Banknotlar, 
c) Bankalardaki paralar, 
d) Tahviller, 
e) Dahilî istikraz tahvilleri, 
f) Harpte zarar görmüş mallara müteallik tazmi

nat, 
g) Emeklilik primleri, 
ıh) 22 .6 .1965 tarihinde özel mülkiyette bulunan 

taşınmaz mallar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. I 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : | 
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IV) Hakkın ispatı : 
a) İbrazı mecburî belgeler : 
Madde 4. — Tazminat verilmesini talep edenler, 

haklarını aşağıda yazılı belgelerle tevsike mecburdur
lar. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerinden veri
len ve vatandaşlığımızı ne suretle ve hangi tarihte ik
tisap ettiklerini belirten belgenin aslı, 

b) Mal, hak ve menfaatlerin Romen Hükümetin
ce alınmış millîleştirme tedbirleri veya buna benzer 
kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar gördüğünü 
belirten ve tedbirin alındığı tarihi de gösteren Romen 
resmî makamlarınca yerilmiş her çeşit belge asılları 
veya örnekleri ile noterden tasdikli Türkçe örnekleri, 

Bu belgelerin asıl veya örneklerinin bulunmaması 
halinde tazminat verilmesini talep edenlerin taleple
rinin tetkiki ve bu belgelerin Dış Temsilciliklerimiz 
aracılığı ile temini için; 

Taşınmaz malların tapu senetleri veya mülkiyeti is
pat eden sair belgelerin asılları veya örnekleri, 

Taşınmaz mallar ile varsa 3 ncü maddenin a - h 
fıkrasında yazılı olanlar dışında kalan sair hak ve 
menfaatlerin mahiyet ve miktarını belirten belge asıl
ları veya örnekleri, 

Veya mal, hak ve menfaatlerin mahiyetini, kim
lere ait olduğunu, miktar ve cinsini ve bunların tes
pitine yarar sair bilgileri ihtiva eden beyannameyi, 

c) fbraz veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile 
temin olunan ve mal, hak ve menfaatlerin millîleştirme 
tedbirleri veya buna benzer kanun ve idarî diğer ted
birlere tabi tutulduğunu gösterir belge ve yazılarda ma
lik olarak gösterilen kişi hayatta değilse, mirasçılarını 
gösterir veraset belgesi 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Millîleştirme belgesi aranmayacak haller : 
Madde 5. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan 

ilân ve tebligat üzerine belge ibraz edenlerden, Ro
men Hükümeti ile Bükreş'te yapılan müzakereler sı
rasında, Türk Heyetince düzenlenen tutanaklarda ve 
fişlerde Romen Heyetince millîleştirildiği veya buna 
benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlere tabi tutuldu
ğunun kabul edildiği yazılı mal, hak ve menfaatler 
için, dördüncü maddenin (b) fıkrasında yazılı belgeler 
aranmaz. 

Diğer belgelerden noksan olanlar talep edilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V) Hakkın düşümü : 
Madde 6. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapı

lan ilân ve tebligata rağmen belge ibraz edemeyen
ler ile belgeleri noksan olanların, kendilerine verilecek 
süre içinde de istenilen belgeleri ibraz etmedikleri tak
dirde tazminat talep hakları düşer. 

4 ncü maddenin (c) fi'krasında yazılı veraset bel
gesi için, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde yetkili 
mahkemeye başvurulmuş ve kesinleştiği tarihten itiba
ren de aynı süre içinde ibraz edilmiş olması şarttır. 

7 nci maddede yazılı komisyonca verilecek süre, 
üç aydan az olamaz. Gerektiği takdirde 3 aylık bir sü
re daha verilebilir, 

Tebligat 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

VI) Hak sahiplerini ve verilecek tazminatı tespit 
yetkisi : 

Madde 7. — Tazminat verilmesini talep edenlerin 
hak sahibi olup olmadıkları, hak sahibi olanlara veri
lecek tazminat miktarı, 17.3 .1969 gün ve 1135 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasında yazılı ba
kanlıklar ve Merkez Bankasınca tayin olunan teni
sçilerin iştirakiyle kurulan «Takdir ve Tevzi Ko
misyonu» tarafından tespit ve takdir olunur. 

Komisyonun faaliyetine yardımcı olmak üzere, 
Maliye Bakanlığı personeli arasından ayrıca bir büro 
teşkil edilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile, büronun teşkil 
tarzı, tazminatın hak sahiplerine ödeme şekil ve usul
leri, tutulacak defterler, komisyon başkan ve üyele
rine ve büroda görevlendirilen memurlara verilecek 
ücretler yönetmelikle tespit olunur. Yönetmelik 2 ay 
içinde hazırlanır ve büro bu süre içinde teşkil oluna
rak çalışmaya başlar. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VII) Tazminat olarak dağıtılacak para : 
Madde 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak para, 

1 .12.1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik olunan 
anlaşma gereğince Romanya Halk Cumhuriyetinin 
ödediği 275 bin Amerikan Doları tutarı olan ve iki 
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millî bankaya yatırılmış bulunan Türle parası ile, 
bunun faiz ve ikramiye gibi gelirlerinin toplamıdır. 

Ancak, kesin dağıtıma başlandığı anda bankalar
daki meblâğı faiz getirmeyen bir hesaba nakle Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

'Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.-
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. , > 

VIII). Kıymet takdiri : 
Madde 9. — Hak sahibi olduklarına Takdir ve 

Tevzi Komisyonunca karar verilen kişilere ödenecek 
tazminat, tazminatın şümulüne giren mal, hak ve men
faatlerin; 

a) Tapu senetleri veya mülkiyeti ispat edici bel
gelerle Romen resmî makamlarınca verilen diğer bel
gelerde yazılı kıymetleri, 

b) İlgili dış temsilciliklerimiz vasıtasıyle yaptırıla
cak tetkikat ve tahkikatla vasıf ve müştemilât, mev
ki ve yüzölçümlerine göre tespit edilen kıymetleri, 

c) (a) ve (b) fıkralarına göre kıymetlerinin tespiti 
mümkün olmayanlar için emsallerinin kıymetleri, 

Gözönünde tutulmak suretiyle aynı komisyonca 
takdir olunur. 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasında «tahkikat» 
değil <itetkikat» olarak düzeltme yapıyoruz ve mad
deyi bu biçimi ile onayınıza sunuyorum -: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IX) Tazminatın ödenmesi : 
Madde 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak 

sahiplerinin tamamı tespit edildik'ten ve 9 ncu mad
de gereğince alacakları tazminat tutarı bulunduktan 
sonra ödemeye başlanır. 

Hak sahipleri için takdir olunmuş tazminat tu
tarı, 8 nci maddede yazılı dağıtılacak tazminattan 
fazla olduğu takdirde, her hak sahibi için takdir olu
nan tazminattan gerekli oranda indirme yapılır. 

Ancak, gerek hak sahibi olmadıklarına karar ve
rilmesinden, gerek hak sahibi olduğuna karar veril
mekle beraber takdir olunan tazminaltın azlığından do
layı itiraz edenlerin bulunması halinde, bunların talep
lerinin karşılanabilmesi için, ihtilaflı dosyalar için, 
meVcut paranın % 30'u bloke edilir ve % 70'i avans 
olarak hak sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir sualim 
var Sayın Başkanım : Bu maddede «Hak sahiplerinin 
tamamı tespit edildikten sonra...» deniyor. Bu âna ka-

16 — 
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dar takriben 15 yıl geçmiştir, hak sahiplerinin tama
mı tespit edilmemiş midir? Tamamı tespit edilmemiş 
ise, örneğin bir veya iki kişi kalmışsa, hak sahiplerinin 
öteki kısmı, yani büyük bir miktarına hiçbir ödeme 
yapılmayacak mıdır? Bu, adalete aykırı değil midir? 
Acaba Hükümet ne düşünüyorlar? 

DEVLET BAKANI- GIYASETTÎN KARACA 
Erzurum) — Kanun çıkmadığı için henüz tam tes
pit yapılmadığı ifade ediliyor ilgili ve yetkili memur 
arkadaşça, 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
hatırladığıma göre, önce 1961 yılında bir protokol ak-
tedilmiştir Romen Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cum-
buriyeti arasında. Daha sonra, 1.12.1966 gün ve 789 
sayılı bir Yasa çıkartılmıştır. Bunlar, hakkın tespitini 
öngören ve belgeleri talep eden, kimler hak sahibidir, 
kimler hak saihibi değildir, bunları saplayan proto
kol ve yasa hükümleridir. 

Bugüne kadar hâlâ bir tespitte eksiklik varsa, o 
takdirde, böyle bir madde, bugüne kadar devam et
mekte olan haksızlığın devamına sebep olacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Sayın Bakan, verdiğiniz bilgiye ilâ

ve edeceğiniz bir başka husus var mı efendim? 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Dağıtma ve tevzi esasları bu Kanunla 
tespit edilecekmiş. Önceki kanun, sadece bir protokol 
'tespit etme mahiyetindeymiş. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

X) Komisyon kararlarına itiraz : 
Madde 11. — Tazminat verilmesini talebedenler, 

Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sahibi olmadık
ları hakkındaki kararlara; hak sahibi oldukları ka
bul edilenler ödenecek tazminatın hesabına esas ola
cak kıymet takdirine müteallik kararlara tebliğ tari
hini takibeden günden itibaren 30 gün içinde ve bir 
defaya mahsus olmak üzere aynı komisyon nezdinde 
itiraz edebilirler. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

XII) Yürürlük ve yürütme : 
Madde 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde, üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Tasarının tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, kanun tasarısı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

4. — C Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/296) (S. Sayısı: 191) (1) 

BAŞKAN — 191 sıra sayılı iş üzerindeki görüş
melere geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmaması hususunda onayı

nızı alacağım : Raporun okunmamasını kabul eden
ler... Raporun okunmasını kabul edenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
Annesine Vatanî Hizmet Tetribinden Aylık Bağlan

ması Hakkında Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 20 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs' 
ta vurularak şehit olan Anka Ajansı muhabirlerin
den Osmanoğlu 1945 doğumlu Adem Yavuz'un an
nesi Elif Yavuz'a hayatta kaldığı müddetçe 1 000 li
ra vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

(1) 191 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Madde 2. -r- Bu Kanun 1 Eylül 1974 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, neşri tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3 — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Teklifin tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle Kanun teklifi Meclisimizce kabul edil

miştir. 

5. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci T ahir N ıtrinin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı: 189) (1) 

BAŞKAN — 189 sıra sayılı iş üzerindeki görüş
melere geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisj'on yerinde. Görüşmelere 
başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunda onayı
nızı alacağım : Raporun okunmasını Kabul eden
ler... Raporun okunmamasını Kabul edenler.. Rapo
run okunmaması Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci 
Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında 

Kanun tasarısı. 
Madde 1. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde 

bulunan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci 
Tahir Nuri'nin eşi Rusçuk - 1901 doğumlu Emin 
kızı Rüveyda Tuna Tahirova'ya Vatanî Hizmet Terti
binden (1 000) lira aylık bağlanmıştır. 

(1) 189 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ayba

şında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kânunu Maliye Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Teklifin tümünü onayınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle Kanun teklifi Meclisimizce kabul edil

miştir. 
6. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Ovcı'nm, 

Alioğlu Asım Gülesken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
aylık bağlanmasına dair Kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı ; 190) (1) 

BAŞKAN — 190 S. Sayılı Kanun teklifinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. Görüşmelere 
başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunda onayı
nızı alacağım : Raporun okunmamasını Kabul eden
ler... Raporun okunmasını Kabul edenler.. Raporun 
okunmaması hususu Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sa-
*yın üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Maddelere geçilmesi hususunu Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Alioğlu Asım Güleşkeıı'e Vatanî Hizmet Tertibin

den Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi. 
Madde 1. — Kore savaşlarına katılan ve halen 

hasta ve muhtaç bulunan Ali oğlu 1929 doğumlu 
Asım Gülesken'e hayatta bulunduğu sürece Vatanî 
Hizmet Tertibinden 1 000 lira maaş bağlanmıştır. 

(1) 190 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?, Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Ka
bul etoeyeraler... Kaibul edilmiştia". 

2 nci maddeyi dkultuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tartihini taikibeden 

aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üye?. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Ka

bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
3 mcü maddeyi dkutuyorum : 
Makide 3. — Bu Kanunu Maliye Balkanı yürü-

Hftir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
'Maddeyi onayımıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde lehte veya aleyhte söz is

teyen sayın üye?. Yok. 
Teklifin tümünü onayınıza sunuyorum. Kabul eden 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Bu suretle Kanun teklifi Medisismıizce kabul edil-

miişttür. 

7. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu, İçtüzüğün 
45 nci maddesine göre 2 nci raporu (M. Meclisi : 
2/228; C. Senatosu : 2/90) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
87, 87'ye 1 ve 87'ye 2 nci ek C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (1) 

BAŞKAN — Değrli arkadaşlarım 7 nci sıradaki 
kanun teklifi ile bu teklife ak Plan Komisyonu ra
porunun görüşmesine gediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon buradalar. 
Rapor kısa olduğu için aynen okutuyorum efen-

düm. 
{Plan Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Hasan Celâ-

leCtin Ezman söz istemişsiniz? Buyurun Sayın Ezman. 
HASAN CBLÂLETTÎN EZMAN (Bingöl) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 

(1) 87 S. Sayılı basmayazı 10 . 6 . 1975 tarihli 
86 nci Birleşim tutanağına, 87'ye 1 nci ve 2 nci ek S. 
Sayılı basmayazılar bu tutanağa eklidir. 

ıBurada tetikilk etmekte bulunduğumuz kanun met
ni, Meclisten geçerlken halkkanliyet ölçüleri içinde dü
şünülerek bültün geçmişe ait borçlanmaları eşit şe-
ktilde borçlandırma müeyyidesi altına alarak o şekil
de Millet Meclisimizden geçişürilmüşitfı. 

Mesele şudur: Birtakım avukatlar, doktorlar, mü
hendisler, teknisyenler şu veya bu, bunların geçmişte 
borçlanma hakları doğuyor. Şimdii Meclisten geçen 
şekli ile bu borçlanma aynı esas üzerinden yapılacak
tı, avukat için de, doktor için de, öğretmen iç'in de; her 
•kimin geçmişe ait borçlanma hakiki varsa, bunun eşit 
şartlar altılıda, başlangıç derecesi üzerinden veya za
manında tekabül ettiği derece üzerinden borçlanması 
olacaktı; avukat için dolkJtor için, teknik elemanlar içlin, 
İkimin geçmişe ait bumdan borçlanma haikskı doğuyor
sa. 

Bu şökliyle Millet Meclisinden geçmişti. Bu, 
haklı olaraik bahsettiğimfe ikfflde bir nutuk çektiğimiz 
sosyal adaletin gerekleri içinde idi. Fakat maalesef, 
Senato Komisyonu da bizim tespıit ettiğimiz şekle oy 
verdiği halde, Senatodan değişerek dönmüştür. Şjndi, 
bugünkü hafiyle, bir avukat başlangıç derecesi üzerin
den boTÇİandırılaeaktır. 

Bugün Senatomuzda oturan bir avukat arkadaşı
mız 1 nci derecede ise, bu arkadaşımızın borçlandı
rılması, ilk başlangıç derecesi üzerinden yapılacaktır 
veya başlangıç derecesi; 10 sene serbest çalışmışsa her 
3 senesi, 2 senesi bir terfi sayılarak tekabül ettiği 
derece üzrefinden. Halbuki, bir doktor - misal söylü
yorum - veya başka bir meslek grubu, değişen şu 
fıkra Itaıtibiık edildiği takdirde, bugün oturmaikta ol
duğu dereceler üzerinden borçlandırılacaktır. 

Hesap gerçeği şudur: Hesap yapılmıştır, bir dok
tor bugün 5 senesini 100 bin liraya, 150 bin liraya borç
lanıyorsa, bir avukat arkadaşımız aynı zaman için, 
aynı sene için 30 bin lira borçlandırılmakladır. Bu 
açılk, gerçek, net bir haksızlıktır. Buna kaîlkıp oy ve
recek arkadaşlarımızın - benim kendi görüşüme göre -
bundan sonra kalkıp da şu kürsüde sosyal adaleiiten, 
eşMiMen, şundan bundan, insan haklarından bahset
meye hiiç de halkları olmayacaktır. 

Evvelce bir yanlışlık yapılmış olabilir; doktor, öğ
retmen veya diğer meslek mensupları şimdiki başlan
gıç nofldtası üzerinden, avukatlar ise başlangıç derecesi 
üzerinden. Şimdi bu geçmişteki hatayı mutlaka dü
zeltmek zorundayız. 

Millet Meclisinde kabul edilen şekil şudur; «Yu-
karıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin borçlandı
rılmaları 1136 ve 1238 sayılı kanunların borçlandı-
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rıîma hükümlerine göre yapılır.» Bu, öğretmen otsun; 
bu, doktor olsun; bu, avukat olsun.. 

Senatoda değiştirilen şdkli de şudur: «Yukarıdaki 
fıkralara göre müracaat edenlerin borçlandı rılmaları 
kendi kanunlarındaki borçlandırılma hükümlerine göre 
yapılır», işte bu, insaf ölçülerini aşan hudutları bu
luyor. 

Şimdi, avukat arkadaşlarımız acele olsun diyor
lar; acele olmasın haklı olsun. Müşterek karma ko
misyona gitsin, haklı şekli ile, hakkaniyetle dönsün 
gelsin, gerçeğe, sosyal adalete, vicdana uygun, akla 
yatkın aynı ölçüler içerisinde, hepsi beraber bu hak
iki kazansınlar veya hiç biri kazanmasın. Bir taraf için 
Devlet Hazinesi var da öbür taraf için bunun mah
zuru yek mudur? Ya hep, ya hiç. Ya beraber, ya 
öyle, ya böyle. Bunun tecviz edilir tarafı yoktur. 

MİM Meclisi Komisyonu tekrar kendi metnini 
tasvip etimüşıtir. Arkadaşlarımızdan bazıları kanun 
tekniğinden bahsediyorlar. Bunu maalesef kapaltma-
ya, örtmeye çalışıyorlar. Millet Meclisi Komisyonu 
şimdi havale edilmiş şekli ile kendi metninde İsrar 
etmiştir. Senato Komliısyonu - şimdi yanımda değil, 
kanunun geleceğini bilmiyordum, ben6m buraya çıkı
şım anli oldu Yüce Senato Komisyonu da, M'iflJett 
Meclisi metnini hakkantiyete ve eşitliğe uygun bulup 
tasvip ederek kabul etmiş; fakat Senatoda nasılsa ace
leye gelm'iş ve bu değişiklik yapılmıştır. Senato Ko
misyonu da Meclis metniyle beraberdir, Meclis Ko
misyonu da Millet Meclisi metniyle beraber; bu da 
hak ve adalet Ölçüleri içindedir. Binaenaleyh, Senato 
metninin hiç bir suretle savunulur tarafı yoktur. Sa
de aceleye geitürlip, birtakım oylarla aceleye getirilip 
yeniden bu hak sahipleri bir haksızlığa itilmiş olacak
tır. Bunun önlenmeisiini ümit ederim. Bunun katiyen 
savunulur tarafı ydkitur. Edebiyatla veya kanun tek
niği oyalamasıyle bunun tecviz edilir tarafı yoktur. 
Geri gitsin, tetkik edilsin; bütün sınıflar için bu hak 
neyse, ister son derece ister ilk derece üzerinden, ama 
mutlaka ve mutlaka tek esas üzerinden bu borçlan
dırılma hakiki tanıtısın veya tanınmasın. Biz, arz et
tiğim gibi, ya hep ya hiç diyoruz. Geçmişite blir hak
sızlık yapılmışsa bunun tekrarlanmasını - 20 sene ev
velki Vicdanlar kabul dtlmiış - bulgun kabul edeme
yiz. Bugün bu ayrıcalığı, bu imtiyazı herhangi bir 
meslek grupu için tanımaya hakkımız yoktur. 

Binaenaleyh, yüksek vicdanlarınıza, adalet duygu
larınıza havale edüyorum ve bunun başka türlü savu
nulur tarafı yoktur. Kanun tekniği yoluyle, avukat 
olmayan, kanunu bilmeyen arkadaşlarıımız bu şekil

de aldatılma tarafına gidilebilir. Bunu arz ederini. Ka
nun tekniği müsaittir, çünkü Senato Komlisyonu ve 
Meclis Komisyonu bunu tasvip etaıliştir Ve bu haliyle 
gelımlisjtir. Kanun tekniğinde bir şey yok. Teknik ha
tası varsa, Kanma Komisyona gitslin, birleşüiriisin ve 
adaletli şekilde çıksın. Bunun dışında oy vermek hak
sızlıktır. Arkadaşlarımızı dikkate, uyanıklığa, adalet 
duygularına dayat ediyorum. .Millet M'eclisi 
metninde, yani kendi metniimizde ısrar etmemiz 
lâzıimidır. Senatoda yanılma olmuştur. Komis
yonun raporu bu yoldadır. Zannedersem grupların da 
haberi yok, grup yöndticileninin de iradeleri bu yol
daydı. Maalesef kinişe yok. Kanun aniden geldi. Bu 
boşluktan islüi'fade edilmemesini rica ediyorum. Ada
let, eşitlik diyoruz; imtiyaz yok, ayrıcalık yok.. He-
p ilimizin bu kürsüde istediğimiz budur. Şimdi/ bunun 
aksini savunmaya kalkarsak, arz ettiğim gibi, bun/dan 
sonra ayrıcalıktan, imtiyazdan, şundan bundan bah
setmeye herhangi bir arkadaşımızın hakkı olamaz. 
Göz göre göre en münevver insanlarımız böyle hak
sızlığa teşebbüs ederlerse, o halde samimiyet bunun 
neresinde kalır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
Sayın İlhan Ersoy, buyurunuz. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

.değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi değerli arkadaşı
mız Süreyya Öner ve 57 arkadaşının ilk defa Millet 
Meclisine gekn'iş olan kanun teklifleri burada görü
şülürken bendeniz de dahil pek çok arkadaşlarımız 
söz almak suretiyle bir haksızlığın giderilmesi yolun
da tekliflerde bulunmuştuk. 

Değerli arkadaşlarımın teklifi Emekli Sandığıyle 
ilgili borçlandırma hükümlerinle zamanında riayet 
ödemeyen, zamanını geçirtmiş olan avukatların geçir
miş oldukları bu süreleri telafi ötmek m^ksadıyle yeni 
baştan kendilerine altı ay süre verilmesini derpiş edi
yordu. 

O gün Yüce Meclisteki görüşmeler sırasında bü
tün arkadaşlarıim çok iyi hatırlayacaklardır, bir hu
kuk adamı olan avukatın hergün karşı karşıya kal
dığı kanunda kendisine verilmiş başvurma süresini ge
çirmesi halinde, diğer bütün devlet memurlarının Siirt' 
in filanca kazasında, Pervari'nin filanca nahiyesin
de devlet memurunun haydi haydii bu borçlanma sü
resini geçirebileceğini ileri sürerek bunun teşmil edil-
mesinıi, bütün memurlara şümullendirilimesini, kap
samının genişletilmesini talep etmiştik. 
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Nitekim Yüce Meclis' tatfepleriımfiai' uygun görerek 
gayet uzun bir metin haline getirdi madde metnini ve 
dolayısryle 6 zamânkli teklifi çdk daha geniş kapsamlı, 
bütün devlet memurlarını içine alır bir şekilde hat
ta staj yapanavukatları da kapsayacak şekiMe yenii 
baştan düzenlemeyi kararlaştırmayı uygun görmüştü. 
Millet Meclisince kabul edilen meîinde, herkes, bü
tün borçlandırmaya talbi tutulacak mükellefler, borç
landırma ile ilgili olan tariblerddk'i rakamlar, miktar
lar esas alınmalk suretiyle borçlandırılacak idi, Millet 
MecM Genel Kurulunda ka'bul edlilmiş metinde. 

Hakikaten benden önce konuşan çok değerli arka
daşımın da izah buyurdukları gibi, Cumhuriyet Senato
suna gittiğinde bu teklif, Cumhuriyet Senatosu Komis
yonu da ariz arnfik konuyu tetkik etmiş, Millöt Mec
lisinden gelen metni halkkaniyet prensiplerine uygun 
görmüş ve ayniyle kabul etmiş idi. Nihayet bu teklif 
Cumlhunlyet Senatosu Genel Kuruluna geldiğinde, ora
da yapılan bir değişiklikle sadece ve sadece avuikaıt 
arkadaşlarımızın kenidlilerüne has kanunun maddei 
mahsusundan istifade ederek, 'borçlandıkları devreye 
ait rayiçler esas tutulmak suretiyle borçlandırıLmaları 
ve faıkatt diğer bütün meslek mensuplarının bugünkü 
rayiçlere göre, yani arkadaşımın Verdiği misaller gibi 
10 - 15 - 20 musline göre borçlandırılmaları derpiş 
ediliyor Cumhuriyet Senatosundan gelen metinde. 

Muhterem arkadaşlar, bu bundan öncekii Bütçe 
Plan Komisyonuna gelimişlti Millet Meclisinin; fakat 
bu defa Komisyon değişliğinde, bendeniz naçiz ar
kadaşınız bu hatayı görmlüş ve bu baltanın düzeMltmesi 
için, İçtüzüğün verdiği hükümden istifade edilerek, 
yararlanılarak, bu teklifin yeni baştan Bütçe ve Plan 
Komisyonunda görüşülmesini, yani daiha evvel Cum
huriyet Senatosundan gelen metnin benimsenmesi yo
lundaki temenni kararının, benimısennıemesi yolunda 
düzeMfaes'ini teklif etmişlüm. Bütçe Plan Kom'ilsyonun-
daki çok değerli arkadaşlarını, oybirliği ile bu telkii-
filmıi kabul buy undular, bu defa yine oybirliği ile bu 
ıhatianm giderilmesi için Bütçe Plan Komisyonu, Cuım-
ihuriıyet Senatosunda kaibul edilmiş metnin reddini ve 
Millöt Meclisinden gelen metnin kabulünün daha 
uygun olacağını, benimsenmesi lâzım geldiği husu
sunu derpiş etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine benden evvel konuşan 
arkadaşıimın temas öötiği gibi, ortada bir hakkaniyet, 
blir adialet baMs konusu ise, hangi meslek mensuibu 
olunsa olsun, bugünkü rayice göre evet; bugünikü ra
yice göre borçlansınlar. O günkü rayice göre yine 

evet;, ö günkü rayice göre borçkmınlar; ama hiç bir 
farklı tatbikat yapılmasın. 

Denilebilir ki, bu kanun teklifi özellikle avukat
ların borçlandırılması ile alâkalı. Hayır arkadaşlar, 
Yüce Meclis bunu böyle kaibul etmedi, daha evvel 
görüşmeler sırasında ktaibul ettiği zaman, bunun kap
samını genişletmek suretiyle, bütün memurları, bütün 
memur vatandaşları içine alır şekilde düzelti. Bu iti
barla, bugün artık bu hakkaniyeti, bu hakkaniyet 
prensibini burada korumaya, haksızlığı, adaletsizliği 
gidermeye mecburuz. Elsas itibariyle benlim şahsî ka
naatim, bütün devlet memurlarının borçlandıkları za-
mandakli rayiç üzerinden borçlanmalarını temin et
mek, bugünkü rayiç üzerinden altından kalkamaya
cakları rayiçle değil, hakkaniyet prensiplerine uygun 
olarak, borçlandıkları devirdeki miktarlar esas alı
narak borçlanmalarım temin etmektir. Bu itibarla, 
bu konuları tetiklik etimek üzere, Karma Komisyona 
gitmesinde çok büyük yarar, fayda ve haltta zaruret 
vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, eğer lütuf buyururlar, 
itüfaıt ederlerse tekliflimle, teklif Karma Komisyona 
gidecek, büyük bir haksızlığın yapılmasına engel olu
nacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Brtsoy. 
1 nei maddeyi okutuyorum efendim: 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklen

mesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sa
yılı Türklüye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — tşjfcirakçûljerden 1136 ve 
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta ge
çen hizmet sürelerinin borçlanmak surdüiyİe fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanımda müracaat etme
miş olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar 
dahil olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Ka
nunun geçici 1 ve 2 nei ve 8 . 7 . 1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçidi 18 ndi maddelerine gö
re müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 
1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 ndi mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nei, 26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972" gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 ncı, 22 . 9 . 1972 
gün ve 1623 saydı Kanunun geçici 1 nei maddelerine 
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ıgöre (başvurma sürelerini geçirmıaş' danlaıra bu ka- J 
nunun yayımı tarihinden itibaren yenliden altı aylık 
müracaat sünesi tanırım ıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihimden sonra yedek subay okulunda I 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihlinden sonra ve bu kanunun yürür-
lüğüniden önce müracaaitlba Ibulunlmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
tnadıdös'i hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göıre müracaat edenlerin 
borçlainıdmknıaları kenldi kanunlarındaki borçlandırıl
ma hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — 1 nci maidde 'üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Bu değiş/klik Komisyonca benimsenmemiştir. Ko
misyonun benimisıemem kararını onayınıza sunuyorum. I 
Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler... Komisyonun be- I 
nlümisemetme kararı kalbul ödüılm'iştir. 

•Bu suretle madde, Anayasanın 92 nci, İçtüzüğü-
muüzün 24 noü maddesine gör© kurulacak olan Karma 
Komisyona sevk edilecektir. 

2 mci maddeyi okutuyorum efendilm: 
Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandiğı 

Kanununa aşağıdakıi 'ek madde elkfentmiiştir. 
Ek Maidde — İştirakçilerden 102 nci maddede \ 

yazılı süreler içerisinde yazı iile sandığa müracaat ede- l 
çeklerin; • j 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tııplta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal ısitaj süreleri, 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı meynleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bil
gi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurit 
dışıma gönderlemflerden, aylıksız geçen izin müddet
lerime ait emeklilik kesenekleri nü 5434 sayılı Kanu
nun 31 nci maddesine göre zalmanında ödememiş I 
Olanlarım, bu suretle geçen süreleri, 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
talbi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, (E) 
cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandınl-
imayatt süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları da
hilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ekle-
nıir. I 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istieyen 
üye?. Yok. 

Bu değişiklik Komisyonca bemimsenmemişicir. Ko
misyonun 'benimsememe kararımı onayınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etaieyenler... Komis
yonun benimsememe kararı kalbul edilmiştıir. Bu su
retle 'bu madde de Anayasanın 92 nci, İçtüzüğümüzün 
24 ncü maddesi uyarınca kurulacak Kanma Kom'isyo-
na sevk edileeekıtir. 

Karma Komisyonun İçtüzüğümüzün 24 ncü mad
desi uyarımca; 8 Ournmuriyet Senatosu, 8 Millet Mec
lisi üyesinden kurulması hususunda onayınızı ala
cağımı. Kalbul edenler... Kalbul etime-yenter... Kabul edil
miştir. Kotmlisyon bu suretle teşekkül ettjkilecektir. 

8. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, 1 t4 . 1975 
tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite kurulması hak
kında Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ko
misyonu raporu. (2/505) (S. Sayısı : 269) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Birleşfein 
başında almış olduğumuz karar uyarmca; 269 sıra 
Sayılı, Konya Milletvekili Şener Battal'ın; 1873 sa
yılı Dört Üniversite kurulması hakkında Kanuna ek 
kanun teklifinin gelen kâğıtlardan alınarak, görü
şülmesine başlıyoruz. 

Bu konuya 'ilişkin kararınız mevcut idi. Millî Eği
tim Komisyonunu temsilen?. Sayın Komisyon bura-' 
da. Sayım Hükümet? Bu konuyla ilgili Bakan olarak, 
Sayın Karaca zatıâliniz rnııi bulunuyorsunuz efendim? 
Peki efendilm, teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarıma, Komlisiyonun raporunun 
okunup okUnimaması hususunda onayımızı alacağmı: 
Raporun okumimataasını kalbul edenler.. CCcunmasıru 
kabul edenler... Raporun olkunimaması kaibul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
grup adına. 

BAŞKAN — Zatıâliniz tümü üzerinde grup adı
na konuşacaksınız. Yetkü belgeniz?. Geliyor. Buyu
run Sayın Balttal. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) -T- Muhterem Başkan, mulhlterem arkadaş-
larıım; 

Çok kusa olarak maruzatmn sunacağım. Geçen 
sene 1873 sayılı Dört Üniversite kurulması hakkın-

(1) 269 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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da fcaaun teifeTifilni çıkarmış 'idi Yüce -Meclisimiz. Bu 
kanun teklifinin geçidi 12 ncü (maddesinde nedense 
Konya'mız unutulmuş. Geçici 1-2 nci maddede, 19 
Mayıs, Fırat, Bursa (kelimeleri varken, Selçuk keli
mesi unutulmuş. Bu yüzden muhasebe ve inşaat mü-
dtürlüMerinin görevlerini yapacak mütevelli üniver
siteyi tayin ve tespit durumu ölmadığındauı, diğer 
3 ünliversite kurulmuş olmasına rağmen Konya Sel
çuk Üniversitesi kurtulatmaıdı. 

Bir düğer sıkıntımız: Mezkûr 1873 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesinde Jkurueu rektör» ve «kuru
cu dekan» cümlelerinin ölmayişım her nedense An
kara ÜnüMersiltösinin nıüişk'ül olarak görmüş bulunıma-
ısı, ayrıca üniversitenin kurulmamasımn bir başka 
sebebi idi. Verdiğimliz bu elk kanun teklifiyle, geçici 
2 maddede bir kelimenin, değişikliği gibi mütevazı 
Ibir hususu huzurlarmıza getirmiş bulunuyorum. 

Muh'terem milletvekilleri, bu arada şükranla ifa
de edeyim İki, Milî Eğitim Komisyonunda büitün 
partilere mensup arkaidlaışlanmız ittifakla bu kanun 
telldifin'İn lehinde oy kullanmışlardır, büyük alâka 
gdslterlmişlerdir; bu teş^klürümü şahısımı 'da aşan bir 
ifade ile Konya'mız âdına, Konya'lı Parlamenterler 
adına Millî Eğütlim Komisyonuna lifaıde etmeyi zarurî 
ıbir vazife sayıyorum. 

Keza, Danışma Kurulumuzda Meclis (Başkanımı
zın Danışıma Kuruluna katılan parti grup temsilci
lerinin ilttifakik bu kanunun gündeme öncelikle gir
mesini (kabul ettaiş olmaları ve bugün görüşülmesıihi 
ttemün 'ötmeleri, kendirlerine şükranlarımızı (ifade için 
bize zevkli bir vesile olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, (bu 'kanun teklifli ile şim
diye kadarki, kayfbolan zamanı telâfi edeceğiz. Aynı 
ittifakla k'anun teklifimizin tekalbbül göreceğinden 
emıin bulunuyorum. Cümlenizi teşekkür ve saıygıları-
mızla selâmlıyorum. 

iBu konuşmam daha ziyade kanunun , ıtalkdim ve 
izahatı mahiyetindeydi. Tekrar saygılarımı sunarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teeşkkür ederim Sayın Battal. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına söz 

distiyorum Sayın Başkan. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Şahsım adına 

söz isltüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Buyurun Sayın Özer Ölçmen, Grup 

adına. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli mîlletvekülleri; 
'Bir tek kelime için konuşuyoruz diye tenkit eden

ler bulunabilir; ama bu bir tek kelime için de, Sel-

- çuk îimparatorluklannın başkentliğfaS yapmış olan 
Konıyamızm bir üniversiteye kavuşup kavuşmaması 
mevzu bafh'is olunca, her halde, hu sözcük itirazım 
yapan arkadaşlarımız da 'itirazlarım geri alacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri, büyük medeniyetlere ve 
'imparatorluklara merkezlik yapmış oian Orta Ana-
dolumuzun tipik şjehrlt olan Konya'nın üniversite ça
lışmaları iç-in Mecliste gösterilen faaliyetler, 20 küsur 
sene evveline kadar giitmektedir. 

1950'lerden sonra Konya Selçuk Üniversitesi için 
kanun teklifleri yapılmış, kalbul edilmıiş; fakat maale
sef bugüne kadar Orta Analdölumuzun bu tlipik mer
kezî şehri, belidi de Ankara'ya yakınlığının bir gadri 
olarak ıbir üniversilt^ye kavuşamamıştır. 

Kıymetli arkadaşı'mız Sayın Şener Baiötal'a huzu
runuzda teşekkür eitmek işitiyorum. Bir dikkatsizliği 
önleyerek, yine az dalha gadre uğraması mukarrer ol
muş olan Koruya Selçuk Üniversitelini, komisyonlar
dan geçirtip, ıbu kölümleyü de ilâve ©ttirertek, inşallah 
bu sefer uygulanacak bir kanun teklifi ve tasarısı ha
line getirilmiş oGldular. 

Komisyondaki bütün arkadaşlara da teşekkür 
eidiyörum. Simidi üş fiiliyata dönüşmüştür. Yani Mec-
llİslerdeki vazife tamamlandıktan sıonra fiilî olarak 
ıkadro verilmesi, Üniversite Senatosunun bu işi ka
bullenip, Üniverisiltenin kuruluşu içfiin Hükümetin ge
rekli adımlatr atmasını temenni ediyoruz. 

20 küsur yıl evvel olduğu gibi Meclislerce tekâ
mül ettirilip, gazetelerde reklâmı yapıldıktan sonra; 
iş fiiliyat safhasına geJince, inşailalh savsaklanmaz ve 
Konyatnız naklettiği Selçuk Üniversitesiine kavuşur. 

Demokratik Parti Grupu olarak Yüce MecMe-
re ve bu konuda yardımcı olanlara şükranı bir vazife 
bilirim. Teşekkür öderim. (D. P. sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Söz Sayın Cevat Önder'de, buyurun efendim. 

CEVAT ÖNDER ı(Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Geçen dönern İstanbul'da bir üniversite kurulur-
* ken, bu lüniversiltenin (isminin «Boğaziçi Üniversiltesi» 

'değil de, «Faltüh Üniversitesi» olması konusunda 
cöhîd ve gayretlerimiz her nedense semere verme
miştir. 

Şu anda «Konya Selçuklu Üniversitesi» ismini 
duyunca, didden duygulandım. Bu sebeple huzuru
nuzu biraz işgal dtaı'ek istiyorum; beni bağışlatma
nızı istirhalm ederim. 

Konya Selçuklu Üniversitesi adı o kadar manalı
dır ki; bununla öyle zannediyorum ki, şu anda, Ana-

— 23 — 
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dolu'nun Türklüğe ve Müslümanlığa 1071 'ds ebedi
yen kapustm açan Alparslan'ın ruhu şad oteuştur. 
Onun oğlu Md'ilkşaih'm ruihu da şad olmuştur. Selçuk
lu adının üniversiteye ad olaralk 'konulmasının çok 
tarihî, çok (manalı <bk tarafı var. O da şudur: 

Anadolu'da il'k üuıiivensüteyi ituran Alparslan'a ve 
MeÜkşah'a sadrazamıklk yapmış olan »büyü'k vezir 
büyük âlim Nrzamülittülk'fiür. 

Nizamlülmiüllk, Nizamiye Medreselerini kurmak 
isurdtiiylle Anadolu'da ilk üniversiteyi ıkuran büyük 
devlet adamıdır. 

Nizaımülmülk'ün Siya$e;tnames<i dan Garp üniver-
ısitellernide dkutulur. 

Siyasiethalmede Nizamülmülk, üniversite ile, Dev
let yönetimiyle ilgili şöyle Ibir vaîka anlatır: 

BAŞKAN — Peki efendim,- teşeıköcür ©derini. 
Değerli arkadaşlarını ibu suretle teMifin tüftnü tke-

rdnideki görüşmeler sonuçlanımışitır. 
Maddelere geçilmesi hususumda onayınızı alaca

ğım. Kaibul edenler... Kabul ettirmeyenler... Kafcul edil
miştir. 

1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite 
kurulması baklanda Kanuna ek kanun teklifi 

Madde 1. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı 
ı«Dört Üniversite Kurulması Halkkında Kanun» un 
geçici 3 ncü maddesiın© aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Geçici madde 3. — Üniversitelerarası Kurul, ben
zer iilk fakültenin aylılklı profesörlerinden gösterece-
ği 'ikişer aday arasından, her yeni üniversite için bir 
kurueu rdktör, benzer fakülteler de 'birer kurucu de
kan seçerler. Kurucu rdktör ve Ikurucu ddkanlar 
Üniversiteler Kanunundalki esaslara göre üniversite-
Senince kinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler 
Kanununun tanıdığı hak ve yeükilere sahiptirler. 

Kurucu rdkıtör ve ddkanlarin bu görevleri, 1>u 
üniversiitelerin fa'Mltelerinin 'kuruluşunu tamamladığı 
ve organlarım seçtiği anda sona erer, 

. BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok:. 

'Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı 
«Dört Üniversite Kurulması Hakkımıda Kanun» un 
geçidi 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştİriılmiş-
ıtiir. 

Geçici madde 12. — 19 Mayıs, Fırat, Bursa ve 
Selçuk üniversiteleri rektörlük kadrdarına atama ya
pılıp çalışmalara başlayıncaya 'kadar üniversiteler mu-
hasdbe ve inşaat müdürtMerinin görevleri HactCte-
pe, Ankara ve İstanbul üniversitelerince yürütülür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul dtmeeynler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Maddeyi onayımıza ısunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Hazreti Ömer Ibir garı Humus'a vali tayin eder. | 
Humus Valisi rndktup yazar, devlet reisi olarak Haz- | 
röti Ömer'e, der ki: «Humus şehri haraptır, ne fer- I 
man (buyuruîur?» Hazreti Ömer Humus Valisine ce- I 
vap verir, der' kü; «Humus şehrine balçıktan, taftan E 
duvara ihtiyaç yoktur. Hunus şehrinde vahdeti ve i 
nıuhalbfbeti hâkim kıl, yolları hâMten pak eyle» i 
Yani, bir mdrnMtdtlte millî 'birliğin, dirliğin önemine j 
büyük devlet adamı Hazretti Ömer işardt eder,. Ni- j 
zamiye Medresesinin kurucusu, büyük Devlet adamı j 
Nizamülmülk de, «Siyasetname» eserinde bunu dile [ 
getirir. I 

Bu, Selçuklu Üniversitende, öyle temenni ddiyö- I 
ruz 'ki, Karaimanoğlu Mshimet Bcy'in ruhunu şad©- I 
decek nesiller yetlişsin. O Karamanoğlu Mehmet Bey I 
(kıi, Saray Farsçayı, Arapçayı konuşurken; «Divanda, | 
dergâhta, bargâhta şimdiden geri Tür'k dili konuşu- I 
lacaktır» diye, Türk Dilinin Ikaybolmamasına sebep | 
olan illkünlü devldt adamımızdır. Karamanoğlu Meh- j 
met fBey'in ruhu şad olacak, Hazreti Mevlana'nın | 
ruhu şad olacak, Yunus Emre'nin, Şemsi Töbrizi'nin j 
ruhu şad olacaktır. Cidden, «'Selçuklu» isimi beni | 
duygulandırdığı için, 'bu duygularımı dile getirmek t 
maklsadjyle huzurunuza geldim. Bu kanunu teklif I 
edenllere şükranlarınıı arz ediyorum; 'kaibul edenler- ı» 
den de Alalı razı olsun. Bu üniversitenin ımemle- | 
İdkdtüm'ize ve milletimize 'hayırlı ve uğurlu olması- j 
nı Oena'bı Hak'tan niyaz ederim. t 

Saiygılaırırnla. (D. P. ve M. S. P. 'sıralarından al- [ 
kışlar). [ 

BAŞKAN — Teişeklkür ©derini Sayın Önder. 
Sayın Köylüoğlu, buyurun efendim. [ 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — [ 

Vazgeçtim efendini. f 

24 — 
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Madd'eyl • onaymıza sumıyDnüra. Kabul -edenler... 
Kabul etoeyenlef... Kabul edlmiştk. 

Leble, adeyhte söz isltsyen sayın üye?. Yo!k. 
Kanunun tıümiünü onayınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ©diîımiştür. 
Bu suretle kanun teklifi Meeltemizce !ka(bul edil

miş bulunmaktadır. 
9. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi

te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlının teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354/) (S. Sayı
sı : 228) 

©AŞKAN — Sayın milleifcveikiieri, yine bu Bir
leşimde alınan Ikarar uyarınca; 25 . 6 . 1973 tarih ve 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değ'iştirilmıesi, bazı . maddelerinin kal
dırılması ve kanuna bazı maddeler eklenımesti hak
kında kanun tasarıları ve Cumhuriyet Senatosu Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye Üçok ve 18 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyonu raporları
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

Mükutaet?. Sayın Karaca zaltıâ'llâniz mîi buluna
caksınız? 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum) — Evet efendOm. 

BAŞKAN — Komisyonu temsilen?. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, müsaade ederseniz bu konuda bir şey söy
leyeceğim. 

Danışıma Kurulunda bu kan'unun görüşülmesine 
bugün Ikarar verdik. Bu kanun ciddî bir /kanun, araş
tırılması gereken bir ikanun, onun için bugün bunun 
görüşülmemesini talep ediyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu bakım

dan grupların hazırlıkları yok. Zaten komisyon da 
yok. Çok ciddî bir kanun. 

BAŞKAN — Elbette taîebiniizji Başkanlık olarak 
biz de haklı karşılıyoruz. İçtüzüğümüze göre, tabiî 
bir sırayı Genel Kurulumuza arz ediyoruz. Bu gö
rüşme sırasıdır. Kom'iısyon olmayınca, zaten bir de
faya (mahsus olmak üzere ertelemek zorundayız efen
dim. Komisyon hazır olmadığı' içm, bu tasarının gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir efendim, 

Değerli- arkadaşlarım, Danışma Kurulumuzun 
önedisi ve Genel Kuntumuzun (kararıyle sırası tes
pit. editajş bulunan itelklif veya tasarıların tama
mı - Sayın Süreyya Öner'in (teklifi hariç - görüşül
müş bulunmaktadır. Bu surece, Meclisimizce gündem 
sırası olarak saptanmış olan İkanun tasan ve teklif
lerinin görüşmelerine, yani normal sıranın uygulan
masına geç'öyoruim. 

10. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru (1 /173) (S. Sayısı: 94) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bugünkü gün
demimizin 8 nei sırasındaki, 17 Temmuz 1963 tarih 
ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkında Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporunun görülmelerine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Komisyon?... Yok. 
Bu tasarının ve raporun görüşülmesi ertelenmiş

tir. efendim. 

11. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve ima
rı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları raporla
rı (1/167) (S. Sayısı: 97) 

BAŞKAN — 9 ncu sırada, İstanbul Kapalı Çar
şısının onarımı ve imarı hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
komisyonları raporlar var. 

Hükümet? Yok. 
Komisyon? Yok. 
Bu tasarının da görüşülmesi ertelenmiştir efen

dim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Hükümet burada efendim. 

BAŞKAN — Biz, yerinde Hükümeti arıyoruz 
Sayın Karaca, Temsil edecekseniz Hükümeti var ka
bul ederiz. Komisyon olmadığı için erteleriz. 

Hükümet yerinde. 
Komisyon? Yok. 
Bunun görüşülmesini de erteliyoruz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyon 

üyelerinden Meclisimizde kimseyok. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, malumuâliniz, biz 

gündemi sıradan okumak zorundayız ve bunu arıyo
ruz. Gerçi... 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
bakıyorum, şu anda Mecliste Plan Komisyonu üye
lerinden kimse yok. O bakımdan.. 

BAŞKAN — Zaten «üye» olması kâfi değil efen
dim. Başkan, Başkan vekili, sözcü arıyoruz malumu-
âliniz. . 

12. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. 
(1143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Komisyon? Yok. 
Bu tasarının da görüşülmesini erteliyoruz. 

13. — Konya Milletvekili Şener Battalın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Komisyon? Yok. 
Bu nedenle bu teklifin de görüşülmesini erteliyo

rum. 

14. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu., (1/176) (S. 
Sayısı : 171) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Komisyon? Yok. 
Bu nedenle bu tasarının görüşülmesi de ertelen

miştir. 

15 —22.11, 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11.. 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : 181) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Komisyon? Yok. 
Bu nedenle bu tasarının da görüşülmesini erteli

yoruz, 

16. —Niğde Milletvekili Mehmet' Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5.3 .1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Anayasa Komisyonu? Yok. 
Bu nedenle bu teklifin görüşülmesi de ertelen

miştir. 
17. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Söz

leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Dışişleri Komisyonu? Yok. 
Bu nedenle tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
18. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 

Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı : 199) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Dışişleri Komisyonu? Yok. 
Bu nedenle bu tasarının da görüşülmesi ertelen

miştir. 

19. — Yozgat Milletvekili İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/70) (S. Sayısı: 201) (1) 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunda onayınızı alacağım: Komisyon 
raporunun okunmamasını kabul edenler... Okunma
sını kabul edenler... Komisyon raporunun okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Okunma
ması mı? 

BAŞKAN — Efendim oyladım. Okunmaması ka
bul edildi Sayın Uysal. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen saym 
üye var mı efendim? Yok, 

(1) 201 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

— 20 — 
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Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici 

Dört Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi 
Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki geçici dört madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 1. — Daha önce herhangi bir se

beple emekli ikramiyesi ödenmemiş olmak şartıyle, 
1 . 1 . 1950 - 1 . 3 . 1971 tarihleri arasında yaş had
di veya malullük sebepleri ile görevlerinden ayrılıp 
emekli veya malullük aylığı bağlanmış olanlardan 
halen bu aylıkları alanların kendilerine, bunlardan 
aylık bağlandıktan sonra ölmüş olanlar ile 1.1.1950 -
1 . 3 . 1971 tarihleri arasında iştirakçi iken ölenlerin, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aylığa müste-
hak durumda olan dul ve yetimlerine, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 8 . 7 . 1971 tarihli 
ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı madde hük
müne göre hesap edilecek emekli ikramiyesi ödenir. 

Emekli ikramiyeleri, ilgililerin yaş haddine uğra
dıkları, malul kaldıkları veya vefat ettikleri tarih
lerdeki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üze
rinden hesap edilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Geçici 1 nci maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 1 . 1 . 1950 tarihinden önce, 
fiilî hizmet süreleri 25 yılı doldurduktan sonra : 

A) ölenlerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte aylığa müstehak olan dul ve yetimlerine, 

B) Emekli veya malul olanlardan halen aylık 
almakta olanların kendilerine, 

C) Emekli veya malul olup aylık bağlandıktan 
sonra ölenlerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te aylığa müstehak olan dul ve yetimlerine, 

Daha önce, kendilerine veya dul ve yetimlerine, 
emeklilik ikramiyesi ödenmemiş olmak şartıyle, geçi
ci birinci madde hükümlerine göre hesap edilecek 
emeklilik ikramiyesi ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın -. Yücel, bu metinden var 
mı efendim önünüzde? «Daha önce kendilerine veya 
dul yetimlerine» şeklinde, virgülsüz «dul yetimleri
ne» şeklinde bir deyim var. Burada acaba, «Daha ön
ce kendilerine veya dul ve yetimlerine» biçiminde mi 
olması lâzımdı? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — «Dul ve yetimlerine». 

BAŞKAN — «Dul ve yetimlerine». Evet. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle onayınıza sunuyorum. Kabul 

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

Geçici Madde 3. — Bu kanuna göre hiçbir şe
kilde emekli ikramiyesi farkı verilmeyeceği gibi, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aylık almakta 
olan (Müstehak olup da alamayan veya alamayanlar 
dahil) dul ve yetimi bulunmayanlar için kanunî mi
rasçılarına veya sonradan aylığa hak kazanacak dul 
ve yetimlerine emekli ikramiyesi ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 4. — Malullük, dul ve yetim aylığı 

ile ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Di
lekçe Karma Komisyonunca alınmış ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesinleşmiş kararlar, 
başkaca bir hüküm aranmaksızın uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci çerçeve maddeyi kabul buyurduğunuz 
4 geçici madde ile birlikte onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle bu kanun teklifi de Meclisimizce ka

bul edilmiştir; hayırlı olsun. 

27 — 
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20. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması , hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206; C. Sena
tosu S. Sayısı : 496) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Hükümet?.. Var, 
Sayın Yücel, Bütçe Karma Komisyonunu temsil 

edemiyor musunuz?.. 
TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon yok. Bu nedenle görüş

me ertelenmiştir. 
21. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 

arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
56 ncı maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu parou (2/183) (S. Sayısı; 202) (1) 

BAŞKAN — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 56 ncı maddesinin tadiline dair kanun tekli
finin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Var. 
Komisyon?.. Var. 
Teklifin görüşülmesine geçiyoruz efendim. 
Plan Komisyonu raporunun okunup okunmama

sı hususunda onayınızı alacağım : Raporun okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mi?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı ala
cağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı 
maddesinin tadiline ve bu Kanuna 2 Geçici Madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 
Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki 2 Geçici Madde ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin 
silâh altında bulundukları esnada veya celp ve ter
hislerinde (serbest şevkler dahil) şevkleri sırasında, 
Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda, ge
rek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife ma-

(7) 202 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

lulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durum
larına göre, 657 sayılı Devlet Memurlar* Kanunu
nun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve 
kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriye
tinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları 
veya" emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen 
giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara 
bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı 
olan derece ve kademe tutarının, % 70'i üzerinden 
aylık bağlanır. 

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet de
recelerine göre, 55 nci maddede gösterile nnispetler-
de zam yapılır. 

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmeti
ni başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağ
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum: 

Geçici madde 1. — 1.1.1959 târihinde evvel bağ
lanan vazife malullüğü aylığı alan erlerle, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre vazife ma
lullüğü aylığı bağlanan erler de bu kanun hükümle
rinden istifade ederler. 

BAŞKAN— Geçici 1 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

Geçici madde 2. — 5434 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat 
edememiş olmaları nedeniyle aylık bağlanamamış bu
lunan muvazzaf, yedek ve gönüllü erler ile, Yedek 
Subay Okulu öğrencilerine veya bunların dul ve ye
timlerine vazife malullüklerinin 5434 sayılı Kanunun 
ilgili maddesine göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde T. C. 
Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde, müra
caat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık 
bağlanır.; 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde. 
kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz geçici maddeler ve ayrıca 
56 ncı madde olarak kabul ettiğiniz hususla birlik-
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te 1 nçi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde, kabul 

„ edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye var mı efendim? Yok. Teklifin tümünü 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bu suretle kanun teklifi Meclisimizce kabul edil
miştir. Hayırlı olsun efendim. 

22. -T- Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda .bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
midesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (1) • 

BAŞKAN — Gündemimizin 20 nci sırasında bu
lunan ve Kütahya Milletvekili Saym îlhan Ersoy ve 
10 arkadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkında kanun teklifinin müzakere
sine geçiyoruz. 

Hükümeti bu konuda yetkili Bakan olarak sayın 
Gıyasettin Karaca temsil, ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; raporun okunup okunma
ması hususunu oylarınız sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde sayın İlhan Ersoy, buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

1966 yılında çıkarılıp yürürlüğe giren gece
kondu Kanunun, Türkiye'de gecekonduyu ilk de
fa bir vakıa olarak kabullendiği ve gecekondu 
yapımını üç ayrı koldan önleyici çeşitli tedbirler ge
tirdiği arkadaşlarımın malumudur. 

(1) 203 S. Saydı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bu kanun getirilirken, o günkü şartlar altında-
gecekondunun daha çok bir beledî hizmet, daha doğ
rusu belediyeler tarafından çözülecek bir hizmet, 
bir problem olduğu düşünüldüğünden, kanunun fi
nansmanla ilgili maddelerine, belediye bütçelerine 
bazı ödenekler konulması mecburiyeti yerleştirilmek 
suretiyle belediyelerimiz, hatla hiç gecekondu prob
lemi ile meşgul olmayan, beldesinde hiç gecekondu 
problemi bulunmayan belediyelerimiz dahi büyük bir 
yükün altına sokulmuş bulunmaktaydı. 

Getirmiş olduğumuz, kanun teklifi evvelemirde 
belediyelerin, özellikle, demin de söylediğim gibi 
gecekondu problemi bulunmayan belediyelerin büt
çelerine lüzumsuz yere bir fon ayırmalarını önleyen 
hükümler getirmekte, şimdiye kadar bu ödeneği 
koyamamış belediyeler hakkında takibat yapılma
ması hükmünü derpiş etmekte ve özellikle gecekondu 

, problemini, bir devlet problemi olarak kabullenmek
tedir. 

Bunun dışında, 1966 yılnda yürüdüğe giren Ge
cekondu Kanunu, yürülük gününe kadar yapılmış 
olan gecekonduların yıkıJmâmasını, bazı şartlarla, 
yıkılacak yerde bunların hukukîleştirilmesini hükme 
bağlamış; ancak, 1966 yılından, yani Gecekondu Kâ
nununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yapıîa-
gelmekte olan, yapılmış olan gecekonduların yıkıl
ması mevzuat icabı olmuştur. 

Çok değerli arkadaşlarım, sebepleri üzerinde dur
muyorum; ama Türkiye'de bir vakıa vardır. Türki
ye'de 1966 dan bu yana, 775 sayılı Kanunun kesin 
hükümlerine rağmen gecekondu yapımının durduğu 
iddia edilemez. Büyük şehirlerimizde, hatta gecekon
du probleminin yeni yeni girmeye başladığı orta 
çapta şehirlerimizde dahi gecekondu yapımı uzun 
süre, hele hele bazı devirlerde müsait bulduğu za
manlarda devam edegelmiş ve şu anda yurdumuzda 
binlerce, onbinlerce, belki yüzbinlerce gecekondu ya
pılmış bulunmaktadır. 

Bu gecekonduları yıkamadığımıza, yıkma imkânı
na sahip bulunamadığımıza, bunların da düzeltilmesi 
imkânlarına sahip olacağımıza göre, yanında yapıl
mış olan gecekonduyu hukukî görüp de, bitişiğinde
ki bir başka gecekonduyu yıkmanın güçlüğü de göz 
önünde tutulacak olursa, bunların yıkımından, hiç 
değilse bu kanunun yayımı tarihine.kadar yıkımından 
sarfınazar edilmesinin yerinde olacağı kanaatındayız. 
kanun teklifini hazırlarken bir tarih üzerinde dur
muştuk. Bu teklif, elbette ki bir taraftan gecekondu 
yıkımını önlerken, gecekondu yapımını teşvik, un-
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suru taşımamalıydı. Bu itibarla, geçmiş bir tarih üze
rinde durmuş idik. 

Bugünkü şartlar altında - yürürlük maddesine 
geldiği zaman söz alıp muhterem arkadaşlarıma du
rumu arz edeceğim - gecekonduların, yani bugüne 
kadar yapılmış olan ve fakat yıkma imkânına maa
lesef kavuşamadığımız, imkânını bulamadığımız 
gecekonduların yıkımının, - eğer başka mahzurları, 
başka sakıncaları yok ise - durdurulmasını derpiş 
eden bir hüküm silsilesi de getirmektedir bu kanun 
teklifimiz, 

Özellikle, iki konuda değerlendirdiğim, iki konu
da grupladığım kanun teklifinin amacı, tekraren 
arz ediyorum muhterem arkadaşlarıma; devlet bütçe
sinden karşılanması lâzım gelen bir hizmetin, bu hiz
metle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmayan bazı 
belediyelere de yüklenmek suretiyle, diğer belediye 
hizmetlerinin aksamasına meydan verilmemesini te
min babında, belediyelerimizin bütçesine, «gecekon
du fonu» namı adı altında, kendi bütçelerinin yüzde 
muayyen bir nispetini koymak mecburiyetini kal-
kaîdırıyor; buna mukabil beldesinde gecekondu prob
lemi olan belediyelere de bu imkânı sağlıyor, getirmiş 
olduğumuz değişiklik. 

İkinci anadeğişiklik: Bu kanunun yayımı tarihine 
kadar Türkiye'de yapılmış olan yüzbinlerce gece
kondunun yıkım işini de kaldırıyor; gecekonduda 
oturan bir çok fakir fukara vatandaşımızın, her Al
lanın günü «ne zaman yıkılacaktır gecekondum» di
ye endişe içerisinde yaşamalarını önleyici bir hü
küm getiriyor. 

Bunun yanı sıra, şimdiye kadar yapılmış olan 
tatbikattan, uygulamadan dolayı ilgililer hakkında ya
pılan takibatın da durdurulması derpiş olunuyor. 

Kanun teklifimizin esası bundan ibarettir. Bu 
sosyal davaya her zaman bütün gruplar müştereken 
el atmak istediklerine, bütün arkadaşlarım bu sosyal 
davanın hallinde bir ve beraber olduklarına, göre 
bu kanun teklifimizin de Yüce Meclisçe, çok değerli 
arkadaşlarımca, grup farkı gözetilmeksizin benimse
neceğine, kabul edileceğine, iltifat göreceğine inanı
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ersoy. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın 

Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi de bu teklifin Mec

lisimizce kabul edilmesini özlemektedir. Buna grup 
olarak müspet rey vereceğiz. 

Yalnız bu hususta iki temennimiz olacak. Bunlar
dan bir tanesi şudur: Memleketimiz büyük bir sana
yileşmeye doğru gitmektedir. Bu sanayileşme dola-
yısıyle de şehirleşme olmakta, köyden, küçük kasa
balarımızdan büyük şehirlerimize akın vardır, bunu 
istiap edebilmek için, bu kanun teklifinin getirdiği 
hükümlerin, sanayileşmeyi de dikkate alarak yerine 
getirilmesi lâzımdır. Bu bakımdan, kanun teklifi ye
rindedir. 

İkinci temennimiz ise şöyledir: Gecekondu yapı
yoruz diye, modern şehirlerin etrafında çok: gayri 
muntazam bir şejkilde gecekondulaşmanın da iyi ol
mayacağı kanaatindeyiz. Gecekondular, köyden şe-
hire inen vatandaşlarımızın takati nispetinde olabi
lir; fakat bu gecekondulaşma başıboş olmamalıdır, 
müstakbel şehrin ananâzım planına ve kadastrolaş-
mış şehirleşme planına uygun olmalıdır. Caddelerin, 
yeşil sahaların, sosyal tesislerin, okulların, ve cami
lerin de yerlerini belirtmek suretiyle bu gecekondu
laşma tatbik edilmemelidir. Aksi takdirde, 5 - 10 
sene sonra, veya 20 sene sonra gecekondularla büyü
müş olan şehrin caddelerini açmak için, belediye hiz
metlerini yerine getirmek için. ö şehire modern bir 
şehir veçhesi vermek için, devletin, belediyelere, gü
cünün çok ötesindeki istimlâk yaptırmasına sebep ol
maması lâzım. Bu hususun gecekondulaşmada dikkat 
nazara alınmasını Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak 
hatırlatmayı ve zapta geçmesini, tatbikatta da buna 
önem verilmesini diler, kanun teklifinin memleketi
mize hayırlı olmasını temenni ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı 
Başka söz isteyen sayın üye? Cumhuriyet Halik 

Partisi Grupu adına Sayın Ali Nejat ölçen, buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALI NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Gecekondu konusuna sadece teknik bir mesele 
olarak bakmak ve yaklaşmak gerçekten son derece 
hatalı olur. Sadece sosyal bir mesele olarak da bak
mak hatalı olur. Gecekondu meselesini bir yeni yer
leşme birimi olarak, bir şehirleşme hareketi olarak 
düşünmek de hatalı oluı. Ama nepsini bir kül halin
de ele almak gerekir ve ülkenin sanayileşmesiyle, 
ekonomik kalkınmasıyle, tarım ve sanayi arasındaki 
farklılaşma ile, tarımdan sanayie geçiş hareketiyle 
ilgili, tam manasıyle mudil, kompleks bir hareket
tir. 

Burada getirilmiş olan yasa teklifinin, İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Genel 
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Kurulumuzda görüşülmesi, bu kadar karmaşık olan 
ve ülke çapında bu kadar önemli olan bir yasanın, 
komisyonların teknik kademelerinde müzakere edil
meden kurulumuzda karara bağlanması, gerçekten 
sakıncalı olabilir. İçtüzüğün 38 nci maddesi, bu yasa
nın her ne kadar Genel Kurulumuzda görüşülmesine 
imkân veriyor ise de, aslında bu meseleye ülke ça
pında yaklaşmak, daha gerçekçi çözüm bulmak ve 
gecekondu yapan nüfusun daha sağlıklı yerleşme bi
rimlerinde yaşamasını sağlamak ve bu sağlıklı yerleş
me birimlerine belediye hizmetlerinin yeter standart
ta ulaşmasını temin etmek bakımından, alınması ge
reken tedbirlerin önce Meclisimizin teknik komisyon
larından geçmesi ve ekonomiye, hatta malî meselele
re, teknik meselelere tam anlarruyle intibak etmesinin 
sağlanması son derece yararlı olacaktır. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu
rada gecekondu meselesinin, sadece bir yasanın bir 
veya iki maddesini değiştirmek suretiyle halledilebile
ceğine kani değiliz. Bu bir bütündür. Bu bütünü çe
şitli yönleriyle ele almak ve sağlam bir zemine, yasa 
bakımından, teknik bakımdan, sanayileşme ve tarım
dan sanayie geçiş süreci bakımından ele almakta ya
rar var. 

Bendeniz, bu yasa teklifinin, İçtüzüğümüzün 88 
nci maddesi gereğince, Cumhuriyet Halk Partisinin 
grupu olarak, tekrar Plan Komisyonuna şevkini ve 
Komisyonda çeşitli yönlerden tetkik edilmesini ve 
Grupumuza Komisyon raporuyie birlikte intikal et
mesini son derece yararlı görmekteyim. 

Eğer böyle yapılmaz ise, eğer sadece 38 nci mad
de uyarınca mesele burada teknik yönleriyle, malî 
yönleriyle program ve bütçe tekniklerinden arındırıl
mış olarak incelenecek olursa, birkaç husus sakınca 
olarak, önemli sakınca olarak karşımıza çıkabilir. 

Bunlardan bir tanesi, fon teşkili ile ilgili konu
dur. Her ne kadar gerekçe raporunda fonun nasıl 
teşekkül edeceği, fondan nasıl aktarma yapılacağı 
ve milyarlarca lirayı bulan Türkiye çapındaki gece
kondu meselesini hem önleyici, frenleyici, hem de 
frenlenemeyecek ise, o takdirde i.asıl sağlıklı yerleşme 
birimlerine kavuşturulacağı ve gecekonduların ne 
tür altyapı hizmetleriyle takviye edileceği hususunun, 
fon ile çarelendirilmesi son derece güç olacaktır» im
kânsız olacaktır ve zaman zaman sakıncalı olacaktır. 

Bir diğer husus : Aslında gecekondu meselelerin
deki toprak mülkiyetini, yeterince toprak sahibi olan 
kişilere sağlıklı oturma, yerleşme birimleri ve konut
larını tahsis edebilmek için, evvelemirde kentlerin 
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sahasında ya gecekondu önleme bölgeleri veya gece
kondu tesis yerleri ve bu yerlerde uygulanacak gece
kondu yapıtlarının plan ve projeleriyle, teknik hiz
metlerin emre amade bir biçimde kamu yönetimi ta
rafından takdim edilmesi hususlarını bu madde ile, 
birkaç madde ile tamir etmek veya tedavi etmek 
mümkün olamayacaktır. 

Bu nedenle, aslında İçtüzüğün 88 nci maddesini 
uygulayarak bir önerge takdim etmekteyiz. Bu öner
ge ile, üzerinde konuşmakta okluğumuz kanun tekli
finin komisyona havale edilmesi, komisyonda müza
kere edilmesi ve ihtisas komisyonunun mütalaasıyle 
birlikte Genel Kurulumuza gelmesi isabetli olacak
tır. Eğer önergemize iltifat buyurulursa, bu mesele 
bir miktar daha rahatlıkla Genel Kurulumuzun mü
zakeresine mazhar olabilecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin 

Abbas, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ABBAS 

(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Ersoy arkadaşımızın getirmiş olduğu tekli

fin, müddeti içerisinde komisyonlarda görüşülememe
si sebebiyle, İçtüzüğün 38 nci maddesine dayanarak 
gündeme alınmış olan Gecekondu Kanunundaki bazı 
değişiklikler üzerinde, Grupumun görüşlerini kısacaı 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esasen kanun tekliflerinin 
komisyonlarda, kanun tekniğine uygun olarak dört-
başı mamur hale getirilmesi Meclisimizin görevidir 
ama, maalesef bazı zaruretler karşısında bu teklifler 
müddeti içerisinde komisyonlarda görüşülemediği 
takdirde, yine kendi İçtüzüğümüz, bunların doğrudan 
doğruya Yüce Meclisin Genel Kurulunda görüşülebil
mesi yetkisini tanımıştır. Zaten bu kanunlarımızın ta-
mamı, hemen hemen acele çıkarmalar sebebiyle, bilâ-
hara yamalarla doldurulmuştur, fakat bu kusurlar, 
milletimizin fakir halkının karşılaştığı güçlüklerin ön* 
lenmesini geciktirmeye sebep olmamalıdır. Komis
yonlar, vaktinde çalışarak görüşlerini Yüce Meclisle
re aksettirmelidir. Zira, bugünkü mevcut aksaklıklar 
yüzünden bir çok vatandaşlar, içerisinde oturduğu 
halde yıktırma kararı verilerek mağdur ediliyorlar. Bu 
'bakımdan, biz bu ek maddelerin kanunlaşması taraf
tarıyız. Kanun yürürlüğe girinceye kadar da, mevcut
ların yıktırılma işleminin durdurulmasına katılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki şehirleşme 
hareketleri, devletin ve hükümetin icraatından önce 
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gitmektedir. Bu da, Türkiye'de dengeli bir kalkınma 
olmadığındandır. Bazı şehirlerimizde mahdut veya 
hızlı bir sanayileşme vardır. Bir çok bölgede de işsiz
lik olduğundan dolayı, buradaki işsiz vatandaşlarımız 
bu mahdut veya hızla gelişen sanayi bölgelerine hü
cum ettiği için, buralarda şehirleşme çok sürat kaydet
mekte ve normal imar planı tatbikatının dışmda, bu
gün gecekondu tabir edilen binalarda, namütenahi sa
halar meskûn saha haline getirilmektedir. 

Bu bakımdan, şehirleşme hareketlerinde hükümet
ler önden gitmeli, yahut önden gidecek sistemleri ge
tirerek meseleye yaklaşmalıdır. 

Yerleşme hareketlerine fakir halkın malî durumu
na uygun olarak ucuz, sıhhî ve kısa zamanda vatan
daşı mesken sahibi yapacak bir tutum ve davranışın 
içine girmeli ve devlet bu meseleyi hal için birtakım 
pratik sistemler getirmelidir. imar mevzuatı da geliş
tirilerek, kolay ve ucuz mesken politikasına uygun 
olarak düzenlenmelidir. 

Biz, kısaca görüşlerimizi bu şekilde arz ederek, 
mevcut metinlerin kanunlaşması, bir an evvel çıkması 
taraftarıyız. Teşekkür ederim. (M. S P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aibbas. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz Aygiin, 

buyurun efendim. 
A, P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka

ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
yüksek huzurlarınızda, Kütahya Milletvekili ilhan Er-
soy ve 10 arkadaşının, Gecekondu Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tekMi mü
nasebetiyle, Adalet Partisi Grupunun görüşünü arz 
etmek üzere bulunuyorum. 

Sayın teklif sahibi arkadaşımız yüksek huzurla
rınızda geniş malumat arz ettiler. Adalet Partisi Gru
pu olarak bu malumata katılıyoruz. Esasında kanu
nun, bugün mevcutr-olan sıkışıklığı ortadan kaldırmak 
ve bir mesele haline gelmiş, bir problem halcine gel
miş olan bir durumu düzeltmek gibi bir gaye ile ge
tirilmiş olan bir kanun olduğu gerçektir. 

Zaten bu bilinen b'ir mevzudur; bugüne kadar he
men her yerde ele alınan, birtakım ortaya konan şi
kâyetlerin halledilebilmesi için, bu kanun teklifi ya
pılmış, yalnız türlü sebeplerden komisyonlardan geçi
rilememiş, bu sefer İçtüzüğün 3$ nci maddesine isti
naden burada görüşülmesi istenmektedir. Bu bir taraf
tan, «toplumumuzun beklediği birtakım kanunla
rı çıkaralım» diye uğraşırken, böylesine bir 
içtüzüğün cevaz verdiği bir husustan istifade ile geti

rilmiş olan bir kanun teklifini, «biraz daha tetkike 
tabi tutalım»ı diye geriye bırakmak kanaatimizce uy
gun olmayacaktır. Çünkü, zaten Meclisimizin günde
mine gelmiş, sıraya girmiş olan bütün kanun tasarı ve 
teklifleri, tarafımızdan ve bütün Parlamentodaki 
gruplar tarafından gözden geçirilmiştir ve bilinmek
tedir. 

Kaldı ki, bunlar içerisinde gecekondu mevzuu fev-> 
kalâde popüler bir meseledir. Bununla, belediyelerin 
rahat hizmet yapması temin edilecektir. Bununla, ge
cekondularda her gün bir yıkım tehlikesiyle, başında 
Demokles'in kılıcı gibi, birtakım yıkım memurlarının 
gelebileceği korkusu ile yaşayan, gecekonduda yaşa
maya meobur bulunan aziz vatandaşlarımız da bir 
huzura bir rahata kavuşmuş olacaktır. 

Bu kanunla, gecekonduda yaşayanlara fevkalâde 
bir şey sağlanmış olmuyor; bir sosyal adalet getiril
miş oluyor ve sosyal adalet içerisinde, gecekonduda 
yaşamaya mecbur olan vatandaşın huzuru temin edil
miş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tetkik edilecek 
olursa görülür ki, belediyelerimizin, özellikle gecekon
du probleminin hiç görülmediği beldelerimizin bele
diyelerinin esasen çok dar ve kifayetsiz olan bütçe
lerinin zorlanmasını ve kullanılmayan bir fon teşkili 
dolayısıyle diğer belde hizmetlerinin büyük ölçüde ak
samasını meydana getiren bir mecburiyeti kaldırmak 
gayesi güdüJmüştür. 

Yine bu tetkik edildiğinde görülecektir ki, bele
diyeler ken'di bölgelerindeki gecekondu probleminin 
ciddiyetine ve malî imkânlarına göre bu konu ile il
gili fona para ayırmakta serbest bırakılmaktadır. 

Ayrıca, mükellefi yeti erini yerine getirememiş be
lediyelerin durumu hükme bağlanmaktadır. Bundan 
başka, çeşitli sebeplerle yapımı önlenememiş olan ba
zı gecekonduların bir nevi affı söz konusu olmakta
dır. Anayasamızda teminat altına alınmış bulunan 

- mülkiyet halkkma tecavüze imkân vermemek üzere, 
aynen 775 sayılı Kanundaki espriye sadık kalınarak, 
özel mülkiyete konu teşkil eden arazi ve arsalar üze
rinde yapılan gecekondular da bu affın kapsamı dı
şında bırakılmak suretiyle bir adalet de yerine geti
rilmiş bulunmaktadır. 

Bu ve buna mümasil sebeplerle ve herkesçe bili
nen durum muvacehesinde, Adalet Partisi Grupu ola
rak bu kanun teklif inin bir an evvel Yüce Heyetiniz
ce kanunlaştırılmasının getireceği ferahlık esprisine 
bağlanarak; kanunun burada süratle görüşülerek çı-
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karılmasını saygı ile Yüce Heyetinizden arz ve talep 
ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (A. P., C. G± P, ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ali Nejat Ölçen ve 

arkadaşları tarafından verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
2CÖ Sıra Sayılı Yasa Teklifi, önemi nedeniyle, İç

tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Genel Kurulumuza 
gelmliş olmakla birlikte; Bayındırlık, İmar ve Plan 
komisyonlarına 88 nci madde gereğince iadesini say
gı ile arz ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Ali Nejat Ölçen Mehmet Emin Sungur 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Muammer Alıcı 

Edirne 
İlhan Işık 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yü
ce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çoğunluk 
yok efendim, 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yoklamayı is
men yapmayacağım; İçtüzüğün Başkanlığa verdiği 
yetkiye dayanarak, elektronik cihazla yoklama yapa
cağım. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Lü
zum yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eker, biz burayı 
keyfî idare etmiyoruz efendim. Yani, işin doğrusunu 
yaparken bari itiraz etmeyin, rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ad okuyarak 
yapın Sayın Başkan, kim var kim yok bilinsin. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
ayağa kalkıp isimlerimizi söyleyelim; böylece burada 
uzun süre vakit kaybedilmez. 

ı(C. H. P. sıralarından 10 milletvekili ayağa kalk
tı.) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Maddelere geçilme
si oylandı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylanmadı. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Zabıtlara geçmiş
tir; oylandı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İlim ne di
yor, teknik ne diyor, bunların yeniden görüşülmesi 
lâzım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Takdir Sayın Baş
kana aittir. 

BAŞKAN — Efendim, iş'ari oya geçilirken, 10 sa
yın milletvekilinin ayağa kalkarak salonda çoğunluk 
bulunmadığını iddia etmesi mümkündür. Bu, Başkan
lığın takdirine de kalmıyor elbette; aslında bir karar 
nisabı her an aranabilir, ayrıca bu konuda Anayasa 
Mahkemesinin bir kararı da var. 

İsimleri tespit ediyorum : 

Sayın Ölçen, Sayın Mehmet Emin Sungur, Sayın 
Hayretin Uysal, Sayın Osman Aykul, Sayın İsa Ay
han, Sayın Neccar Türkcan, Sayın llhami Çetin, Sa
yın Tekin İleri Dikmen, Sayın Selçuk Erverdi, Sayın 
Zeki Tekiner. 

10 sayın üyenin adlarını tespit ettim. 
Yoklama yapacağım efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ci
hazlar bozuk, lütfen ad okuyarak yapın. 

BAŞKAN — Efendim, sizin tahammülünüz varsa, 
ben isim okuyarak da yaparım. (A. P. sıralarından 
«Var, var» sesleri) Ben isim okuyarak da yaparım. 
Hiç sakıncası yok. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
biz yoklamada vardık, yoklamaya katıldık değil mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, isimlerinizi okudum, var
sınız; fakat yoklama sırasında da soracağım. Mecbu
rum buna. 

Adana ilinden yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu

cunda, salonda görüşmeler için gerekli çoğunluğumu
zun bulunmadığını saptadık. Bu nedenle, 3.3.1976 

Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısından sonra toplanılmak üzere ve de
netlemeleri yapmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

— M — 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ

RÜ ŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basm İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyîe Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
<10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyîe Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyîe Ana-
yasa'nm 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin Önergesi. (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 

Ji ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyîe Anayasa'nın 

i 88 nci, Millöt Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç-

L lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyîe Anayasa* 
mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

t 6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyie Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

[ önergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar-
I kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları i]e siyasî anlam 
j taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-
| leri almak amacıyîe Anayasanın 88 nci, Millet Mec-
I lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
| bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının. İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyîe Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amaayle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 



10. — Urfa Milletvekili Oelâil Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

12. — Adana Milletvekili Elmin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Mîllet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

14. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişki» önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve. döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — izmir Milletvekili Yüksel Çalkmur ve 23 
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya

pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon K. Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkan vekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Bulıdanh ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı-



karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Mardin Milletvekilli Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — Bolu Millet vekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 rici Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya. Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekilli Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya

sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ükeiere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşımn, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri -saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 



37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (1G/48) 

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — içel Millötve&ili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARÎŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tesp.it etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanm 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Müîet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ök ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 
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ı 44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâfayaoğlü ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»' geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 
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52. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102- ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para yarlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meçlisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi, (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşjrn Benli ve 13 
•arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına İlişkin önergesi. (1C/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1,02 ve 103 ncü 
maddeleri. uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meçlisi içtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına' ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Miletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması-ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddi
alarının doğru olup olmadığını saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

64. •— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

65. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meçlisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

66. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Başın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 



67. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

68. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

69. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

70. — Demokratik Parti Grupu adına Grup Baş-
kanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile Niğ
de Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, kamu kuruluş
larına yurt dışından yapılan alımlarda komisyoncu
luk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak; rüş
vet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/79) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen <% 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 
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4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç*un, iş

çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H, 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimleria-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-; 
gesi. (6/141) (*) 



20. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/57), 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına .dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman BakanındanN sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75)' 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba-

, kanından sözlü. soru önergesi (6/76) 
37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt

larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum 
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan, personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü, soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm 



62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi («/I08) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi : 
(6/89) j 

49. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An- , 
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına ? 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, ı. 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ç. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100). 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103)' 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) < 

61. — Hatay Milletvekili Sabri îrtce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

• 75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 



76. ••— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara üişkın Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
•ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
baza mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekü Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru Önergesi. (6/151) (*) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili - Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacryle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100: — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
G/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözKi soru önergesi (6/148) (*) 

88. — içel Milletveküi Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireTin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 
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bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108./ — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (•) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra

mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 'sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
iu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 
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127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili tlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P/ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 



152. — Siirt Milletvekili NebiJ Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15b. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, îstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236)(*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve k-
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'in, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974- 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

163. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel açak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru» önergesi. (6/220) 

172. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

173. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24.2.196S tarihli ve İCCS sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi« 
resun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato-
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su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

2. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

3. — Romanya'da millileştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: Î 6 . 6 . 1975) 

4. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/295) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

5. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

6. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın. 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 1 7 . 6 . 1975) 

7. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu, 
içtüzüğün 45 nci maddesine göre 2 nci raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu: 2/90 (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 87, 87'ye 1 ve 87'ye 2 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 1.7.1974, 2.7.1974, 
25 . 2 . 1976) 

8. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 

j raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

9. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

10. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

11. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em-

I lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

I 12. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

13. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
1 Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü

küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 .1972 günlü ve 

I 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: J 6.. 6 . 1975) 

I 14. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ileSi-
I vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 

tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair tçtü-

I zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
I 2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

x 15. — istihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
I Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 16. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S.. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 2 6 . 6 . 1975) 

17. — Yozgat Milletvekili llhami ÇetüVin, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis-
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yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 301 . 6 . 1975) 

X 18. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

19. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayıü Emekli Sandığı Kanununun 56 
ncı maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi: 1 . 7 .1975) 

20. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

22. — 3 Mart. 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

23. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

24. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

25. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38,nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 26. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 27. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228). (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

28. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez-

• keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

30. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi 'ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 32. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

•»• ^ • • • « 



Dönem : 4 
Topiant, 2 M İ L L E T M E C L İ S i S. Sayısı : 87'ye İnci ek 

C. Senatosu Siirt Üyesi "Süreyya Öner ve 57 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifine Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklik Hakkında Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi 2 /228; C. Senatosu 

2 /90) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 499) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2979 -2/90 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 12 .6 .1975 gün ve 1040 sayılı yazınız; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K anununa üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi 

hakkmda kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
27 .6 .1975 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işarî oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Arı burun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam V. 
Mehmet Ünaldı 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 30 . 6 . 1975 

. Esas No. : 21228- C. S. 2/90 
Karar No. : 75 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27 .6 .1975 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen 
«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin katıldığı toplan tıda incelendi ve görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan geçici madde l'in son fıkrasındaki ve madde 2'ye bağlı 
Ek Maddenin (d) fıkrasında yapılan değişiklik yerinde görülerek, Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Aydın Denizli 
Aıydın Kayseri M. Ş. Koç S. Arslan 

/. Sezgin H. Nakiboğlu İmzada bulunamadı 
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Denizlfi 
H. Oral 

İstanbul 
M. Parlar 

îlmzada bulunamadı 

Kütahya 
1. Ersoy 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Giresun 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kütahya 
Söz hakikim mahfuz. 

M.: Ersoy 

Samsun 
D. Kitaplı 

İmzada bulunamadı 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Traibzon 
Ö. Çaflaroğlu 

İmzada bulunamadı 

istanbul 
A. N. ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Manisa 
G. Sevîlgen 

Tokat 
H. AJbbas 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 87'ye 1 nci Ek) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Üç Geçici Madde île Bir Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerden 1136 ve 
1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta ge
çen hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat etme
miş olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar 
dahil olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Ka
nunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün 
1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine gö
re müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 
1377 sayıh Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nci, 26.8.1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren yeniden altı ayhk müracaat 
süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yürür
lüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

Yukardaki fıkralara göre müracaat edenlerin borç
landırılmaları 1136 ve 1238 sayılı kanunların borçlan
dırılma hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — İştirakçilerden 102 nci maddede 
yazılı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat ede
ceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri, 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Üç Geçici Madde İle Bir Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerden 1136 ve 
1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta ge
çen hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat etme
miş olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar 
dahil olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Ka
nunun geçici İve geçici 2 nci ve 8.7.1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddelerine gö
re müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 
1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nci, 26.8.1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık müracaat 
süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yürür
lüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükmü uygulaır. 

Yukardaki fıkralara göre müracaat edenlerin borç
landırılmaları kendi kanunlarındaki borçlandırılma 
hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — İştirakçilerden 102 nci maddede 
yazılı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat ede
ceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 87'ye 1 nci Ek) 



_ 4 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleketler 
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bil
gi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddet
lerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayıh Kanu
nun 31 nci maddesine göre zamanında ödememiş 
olanların, bu suretle geçen süreleri, 

d) Esas mesleği teknik veya sağlık hizmeti olan
lardan, 1 . 1 . 1961 tarihinden sonra Kurucu Meclis 
veya Yasama Organı üyeliğinde bulunup da, yeniden 
seçilemcmiş ve halen Yasaa-ıa Organı üyesi olanlarm 
1 . 1 . 1961 tarihinden sonra serbest meslekte geçmiş 
süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları da
hilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ekle
nir. 

(C. Senatosunun kabul ettiği metin) 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bil
gi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddet
lerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanu
nun 31 nci maddesine göre zamanında ödememiş 
olaların, bu suretle geçen süreleri, 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunana 
tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, (E) 
cetveli veya Yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırıl 
mayan süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları da
hilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ekle
nir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Üç Geçici Madde İle Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşa
ndaki üç geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 87'ye 1 nci Ek) 



Dönem : 4 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 87'ye 2nci Ek 

C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 57 Arkadaşının, 5434 
Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifine Dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapdan Deği
şiklik Hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu, İçtüzüğün 45 nci 
Maddesine Göre 2 nci Raporu (M. Meclisi : 2 /228; C. Senatosu : 

2 /90 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 499) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/228. 2/90 
Karar No. : 87 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

20 . 2 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi» Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27 . 6 . 1975 tarihli, 70 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabulünden sonra Millet Meclisi Plan Komisyonuna havale edilmiş, Komisyon yapılan değişikliği benimse
yerek bir rapora bağlamış ve Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 
• Ancak, yeni seçilen Plan Komisyonunca teklif, içtüzüğün 45 nci maddesi uyarınca görüşünü bildirmek üze
re gündemden geri alınmıştır. 

Anılan teklif, Plan Komisyonunda yeniden görüşülerek, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca geçici 
madde l'in son fıkrasında ve ek maddenin (d) fıkrasında yapılan değişiklikler yerinde görülmediğinden, çer
çeve 1 nci madde içinde yer alan (Geçici madde 1) ve çerçeve 2 nci madde ile getirilen (Ek madde) benim
senmemiştir. 

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

İsmet Sezgin 
Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 
Çankırı 

M. Ali Arsan 
istanbul 

Metin Tüzün 
Kayseri 

Cemal Cebeci 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 
Niğde 

Haydar Özalp 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal* 
Adana 

Osman Çıttrık 

Denizli 
Hüdai Oral 

îzmir 
Süleyman Genç 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

îmzada bulunamadı. 
Zonguldak 

Sebati Ataman 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 
Ankara 

H. Turgut Toker 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sivas 
Ekrem Kangal 

/• 1 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞİ METtN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir Ek Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — iştirakçilerden 1136 ve 
1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta ge
çen hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat etme
miş olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar 
dahil olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Ka
nunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine gö
re müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 
1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık müracaat 
süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yürür
lüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları 1136 ve 1238 sayılı kanunların 
borçlandırılma hükümlerine göre yapıhr. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — iştirakçilerden 102 nci maddede 
yazıh süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat ede
ceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

Millet Meclisi (S, S 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir Ek Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — iştirakçilerden 1136 ve 
1238 saydı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta ge
çen hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat etme
miş olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar 
dahil olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Ka
nunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine gö
re müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 
1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık müracaat 
süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yürür
lüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları kendi kanunlarındaki borçlandırıl
ma hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 2. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — iştirakçilerden 102 nci maddede 
yazılı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat ede
ceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

ayısı : 87'ye 2 nci ek) 



(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri, 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ye 78 nci maddelerine göre yabancı memleketler 
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bil
gi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddet
lerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanu
nun 31 nci maddesine göre zamanında ödememiş 
olanların, bu suretle geçen süreleri» 

d) Esas mesleği teknik veya sağlık hizmeti olan 
lardan, 1 . 1 . 1961 tarihinden sonra Kurucu Meclis 
veya Yasama Organı üyeliğinde bulunup da, yeniden 
seçilememiş ve halen Yasanın Organı üyesi olanların 
1 . 1 . 1951 tarihinden sonra serbest meslekte geçmiş 
süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları da
hilinde borçlandırılarak fulî hizmet sürelerine ekle
nir. 

(C. Senatosunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri, 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 saydı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bil
gi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddet
lerine ait emeklilik keseneklerini 5434 saydı Kanu
nun 31 nci maddesine göre zamanında ödememiş 
olanların, bu suretle geçen süreleri, 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, (E) 
cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırıl
mayan süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları da
hilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ekle
nir. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

54J4 Say*/* Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Üç Geçici Madde İle Bir Ek Mad^e Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağı
daki Uç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1, — Benimsenmemiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Benimsenmemiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
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Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 186 

1 7 . 3 . 1969 Gün ve 1135 Sayılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup 
Yugoslav Fedaratif Halk Cumhuriyetince Millîleştirilmiş Bulunan, 
Mal, Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Komisyonları Raporları 

(1 /237) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 30 . 12 . 1974 

Sayı : 71-575/6831 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılan «17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatan taşlarına Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olacak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
S. Irmak 
Başbakan 

17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince 
Millîleştirilmiş bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin Tas "̂ yesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştiril

mesi ve iki geçici madde ekle; meşine ilişkin kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇESİ 

5597 ve 7050 sayılı kanunlarla onaylanan anlaşma ve protokol hükümlerine göre, YugoslavyaMa millileş
tirilen ve diğer sınırlayıcı tedbirlere bağlanan Türk m:J, hak ve yararları karşılığı olarak alınan tazminatın 
dağıtım esas ve şekli, 17 . 3 . 1969 tarihinde kabul ve Resmî Gazetenin 29 . 3" . 1969 tarihli sayısında ya
yınlanan 1135 sayılı Kanunla belirlenmiştir. 

Bu değişiklik tasarısı, tazminattan yararlanacaklar için 1135 sayılı Kanunun 5597 ve 7050 sayılı kanun
larla onaylanan anlaşma ve protdkol hükümlerine paralel hükümleri kapsaması kadar, tazminat için başvu
ranların çeşitli nedenlerle verme olanağından yoksun bulundukları mallarına ait belgeler yüzünden haklarının 
kaybolmasının önlenmesi, tasfiye işinin belirli bir süre içinde tamamlanması amacıyle hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 10 . 9 . 1957 gün 7050 sayılı Kanunla onaylanan Anlaşmanın 4 ncü madde
sine paralel hükümler getirilmektedir. Gerçektende Anlaşmanın 4 ncü maddesinde bu Anlaşmanın imzası tari
hinde Türk vatandaşlığından yararlananların Anlaşma hükümlerine göre Türk sayılacağı belirtilmiştir. 

Bu değişiklik ile, Anlaşmanın imzası tarihi olan 13 . 7 . 1956 tarihinde Türkiye'ye gelmiş, ancak vatan
daşlığa alınma işlemleri gecikmiş olanlar da tazminattan yararlanacaktır. 
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Madde 2. — Bu madde tazminattan yararlanamayacak olanları göstermektedir. Birinci maddeye paralel ola
rak düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bu madde tazminatın dağıtım işinin yıllarca uzamasını önleyen ve bu konudaki başvurmaları 
süre ile sınırlayan bir hüküm getirmektedir. Bununla baraber, bu kanunun yürürlüğünü izleyen aybaşından 
başlanarak 3 aylık bir başvurma süresi de gözönüııde bulundurulmuştur. 

Madde 4. — Bu madde başvuranların tazminata !ı k kazanmaları konusunda verecekleri belgelerle ilajli 
olup, getirdiği yenilik mal, hak ve yararlarına ilişkin belgeleri kaybetmiş olanlara, bu belgeleri vermeye zor
lamadan ve onun yerine mal, hak ve yararın saptanmama yarar bir beyannameyi süresinde verme olanağını 
sağlamaktır. 

Yine bu madde ile veraset belgesinin önceden değil, tazminat isteminin kesinleşmesinden sonra istenilmesi 
yoluyle vatandaşlar gereksiz gider ve emek kaybından 'kurtarılmaktadır. 

Diğer taraftan vatandaşlık durumlarının saptanmarı için, nüfus idarelerinden alınacak belgeler kadar, is
kân idarelerinden alınacak belgeler ile nüfus hüviyet cüzdanları ve onaylı örneklerü de kabul edilmektedir. 

Madde 5. — Bu madde komisyonun kurulması v.e çalışma düzeni ile ilgili olup komisyona Adalet Ba
kanlığından bir temsilci alınmakta buna karşılık Dışiş'eri Bakanlığı temsilcisinin gerektiğinde komisyona ka
tılması sağlanmaktadır. 

Yine aynı madde ile komisyonun karar vermesi içi i, maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı üyelerin ço
ğunluğu ile toplanması sağlanmakta, diğer taraftan ko;nrsyon çalışmalarını düzenleme yetkisi Maliye Bakan
lığına verilmektedir. 

•Madde 6. — Bu madde hak düşümü ile ilgilidir. Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı belgelerle beyanname
yi yine kanunda belirtilmiş ve kendilerine biMirilmiş s'ireler içinde vermeyenlerin tazminat istemine ilişkin 
hakları düşmektedir. 

Ancak veraset belgesini verme süresi ayrı hükümlere bağlanmıştır. Bu hükme göre İlgili, veraset bel
gesi yoksa tebliğ tarihinden başlayarak üç ay içinde bu belgeyi sağlayabilmek için yetkili mahkemeye başvu
racak ve elde ettiği belgeyi kesinleşme tarihinden başlayarak aynı süre içinde vermekle yükümlü olacaktır. 

Diğer taraftan mal, hak ve yararlara ortak olanlardan birinin istenilen belge ve beyannameyi süresinde 
vermesi halinde diğerlerinin hakları zarar görmeyecektir. 

Madde 7. — Bu madde bazı yörelerde bulunmayan Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Türkiye Vakıflar 
Bankası aracılığıyla para göndermenin zorluğu nedeniyle getirilmiştir. 

Yine aynı madde ile kesin dağıtıma başlandığı anda, bankalardaki tutarın faiz getirmeyen bir hesaba 
alınması ve bu şekilde dağıtımda belli bir tutardan hareket edilmesi söz konusudur. 

Madde 8. — Bu madde değer saptanmasına ilişkin kuralları mal, hak ve yararların millileştirildiğine veya 
sınırlayıcı tedbirlere bağlandığına ilişkin belge ve kararları vermeyenler için, bu belge ve kararların ne şe
kilde sağlanacağını göstermektedir. 

Ayrıca değer saptamalarında asgarî bir sınır kabul edilmekte ve bu şekilde Komisyonun Yugoslav Ma
kamlarınca bildirilen değerlerle bağlı kalmaması sağlanmaktadır. Esasen millileştirme belgesi olarak nite
lenen kararlarda bir kaç dosya dışında belirtilmiş bir değer bulunmamaktadır. Çoğu zamanda malın değer
siz ve alım, satım değeri bulunmadığı Yugoslav Makamlarınca bildirilmektedir. 

Değer saptanmasına asgarî bir sınır konularak hiçolmazsa bu gibi sakıncaların giderilmesi düşünülmüş
tür. •„ 

Diğer taraftan millileştirildiği veya sınırlayıcı bir tedbire bağlandığı saptanamayan mallar için bir ödeme 
yapılmamasını sağlamak için 1135 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (c) ve (d) fıkraları hükümlerine bu 
tasarıda yer verilmemiştir. 

Madde 9. — Bu madde ön ödeme verilmesine ilişkin hükümleri kapsamakta ve diğer maddelere paralel 
olarak yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 10. — Bu madde ile 12 nci madde kaldırılmak suretiyle 8 nci madde hükmü yenilenmekte taz
minat istemine konu mal, hak ve yararları millileştirildiği veya sınırlayıcı bir tedbire bağlandığı kesinlikle 
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saptanamayanlara tazminat verilmesi önlenmekte ve Ödennıiş tutarlara ilişkin 12 nci maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkralarının uygulanmasına devam edileceği belirtilmektedir. 

Madde 11. — Bu madde ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetinden millileştirilen veya sınırlayıcı 
tedbirlere bağlanan mallar için ileride alınacağı düşünülen tazminatın dağıtım şekil ve şartları konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Geçici madde 1. — Bu geçici madde ile 1, 2, 4, 6,8, 9 ncu maddeler hükümlerine uygun olmayan karar
ların, Komisyonca bu maddelere göre yeniden incelenip karara bağlanması esası getirilmekte, böylece baş
vuranlar arasında eski ve yeni başvurma veya bu kanundan önce ve sonraki işlem ayırımı kaldırılmaktadır. 

Geçici madde 2. — Bu madde ile mallarının milli leştirilmesine rağmen vatandaşlık durumunu gösterir 
belgeyi vermemeleri nedeniyle hakkı düşenlere, bu belgeyi verebilmeleri için yeni bir süre tanınmakta bu 
şekilde yapılan tebliğin doğuracağı sonuçlan düşünemomiş ve çoğu köylerde bulunan vatandaşlara bir ola
nak tanınmaktadır. 

Madde 12 .— Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 13. — Yürütme ile ilgilidir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 26. 2 . 1975 
Esas No. : 1/237 
Karar No. : 34 

Yüksek Başkanlığa 

17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatandaşlarına ait olup Yugoslav Fedaratif Halk Cumhuriyetince 
Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıy-
le komisyonumuzda incelenip, görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar Komisyonumuzca da 
uygun mütalaa edilmiş, ancak tasarının 5 nci maddesinin (a) fıkrasına Komisyon kurulmasının sürünceme
de kalmaması mülâhazasıyle, tasarı gerekçesinin ruhuna uygun olarak (katılmasıyle) kelimesinden sonra «2 
ay içinde» ifadesinin eklenmesi, tasarımn 9 ncu maddesinin (b) fıkrasındaki «e kadarı» ifadesinin bazı yan
lış değerlendirmelere ve mağduriyetlere yol açacağı düşünülerek kaldırılması uygun görülmüştür. Böylece 
senelerdir haklarını bekleyen ve pekçoğunun haklarını alamadan öldükleri tespit edilen bu vatandaşları daha 
fazla bekletmeden, üzmeden bankada, bekletilen ve kendi haklan olan paralardan nemalandırmaları düşünül
müş ve % 80 avans verilmesi şekli uygun mütalaa edilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle tasarının kabul edilmesine, 19 Şubat 1975 günkü toplantımızda karar veril
miştir. 

Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 
C. Karakas 

Ankara 
S. Selek 

Manisa 
A. Balkan 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Zeki Okur 

Bursa 
C. Külahlı 

Manisa 
' N. Özgür 

Sözcü 
istanbul 

R. Ülker 

İstanbul 
C. Süer 

Nevşehir 
R. Üner 

Urfa Ankara 
N. Âksoy N. Evliyagü 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Mîllet Meclisi 
bütçe Plan Komisyonu 9.6. 1975 

Esas No. : 1/237 
Karar No. : 56 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatandaşlarına ait olup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı», Dışişleri 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Muhtelif tarihlerde Yugoslavya'dan yurdumuza göç eden ırkdaşlarımızın mal, hak ve menfaatlerinin Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından 1948 yılında millileştirilmesi üzerine 7050 sayılı Kanunla 
tasdik edilen Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti arasında aktedilen 
anlaşmaya göre millileştirilen, Türklere ait mal, hak ve menfaatlere karşılık Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti 3 750 000 Amerikan Doları tazminat ödemeyi kabul etmiştir. 

Bu tazminatın hak sahiplerine ne şekilde intikal edeceği 17 . 3 >: 1969 gün ve 1135 sayılı Kanunla tespit 
edilmiştir. 

Mezkûr kanuna göre tazminattan yararlanmak için l'ki anaşart aranmıştır. Bu şartlardan birincisi 13.7.1956 
tarihine kadar Türk vatandaşlığına alınmış olmaktır. İkincisi ise millileştirilen mal, hak ve menfaatlerle il
gili ve Kanunun 4 ncü maddesinde zikredilen tapu, vergi makbuzu, mülkiyet listesi, millîleştirme belgesi, mah
keme ilâmı ve benzeri belgelerin ibraz edilmesidir. 

1135 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile teşkil olunan Takdir ve Tevzi Komisyonunca yapılacak tebli
gat üzerine azamî 6 aylık bir süre zarfında gerekli belgeleri ibraz mükellefiyeti 7 nci maddeye göre müracaat
lara yüklenmiştir. 

Ancak, Yugoslavya'dan yurdumuza göç eden ve sayıları 2 500 civarında olan ırkdaşlarımızın çoğunun 
köylere dağılması, meramını anlatacak kadar bilgi sahibi olmamaları ve bu kısa süre içerisinde gerekli bel-' 
geleri teminde güçlük çekmeleri sonucu bunlardan çoğu haklarım kaybetmiş ve mağdur duruma düşmüşler
dir. 

Hükümetin sevketmiş olduğu tasarı bu müddetleri yeniden ihya etme ve hak sahiplerine haklarını tevsik 
edecek belgeleri ibraz etme imkânını tanımayı hedef almaktadır. 

Tasarının çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen, çerçeve 3 ncü maddeye bağlı 1135 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine eklenen (e) fıkrasındaki 3 aylık sürenin 6 aya çıkarılması suretiyle değiştirilerek, 4 ncü maddesi 
aynen, 

Dışişleri Komisyonunun 5 nci çerçeve maddesine bağlı 1135 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkra
sının son kelimesi olan «Kurulur», «Tamamlanır» şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 6, 7 ve 8 nci maddeleri aynen, 
Dışişleri Komisyonunun 9 ncu maddesi aynen, 
Tasarının 10 ve 11 nci maddeleri aynen, 
12 nci maddesine bağlı geçici 1 nci madde aynen, geçici 2 . nci maddenin yeniden düzenlenmesi ve met-: 

nin sonuna yeni bir fıkra eklenmesi suretiyle değiştirilerek, 
13 ve 14 ncü maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Bu raporun Sözcüsü 
Aydın Adıyaman Malatya 

/. Sezgin A. Unsal A. Karaaslan 
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Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Giresun 
O. Yılmaz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Manisa 
H. Okçu 

Samsun 
D. Kitaplı 
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Ankara 

H. T. Toker 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Manisa 
G. Sevilgen 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çak ir oğlu 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İçel 
/. Göktepe 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
M. D el ikaya 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince 
Millîleştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

«Tazminattan yararlanabilmek için, Anlaşmanın imza edildiği 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk Vatan
daşı olmak şarttır. Ancak, İskân Kanunu hükümlerine göre göçmen olarak kabul edilenler, 13 Temmuz 1956 
tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve bu kanunun yürürlüğü tarihine değin Türk Vatandaşlığına alınmış olmak şar-
tıyle tazminattan yararlanabilirler.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü maddesmhı '(e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«13 Temmuz 1956 tarihinde Türk Vatandaşı olmayanlarla, İskân Kanunu hükümlerine göre Türkiye'ye 

13 Temmuz 1956 tarihinden sonra göçmen olarak gelenler, 13 Temmuz 1956 tarihinde veya daha önce göç
men olarak gelmesine rağmen, bu kanunun yürürlüğü tarihine değin Türk Vatandaşlığına alınmamış olan
lar.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesine aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir: 

«e) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından başlayarak 3 ay içinde tazminat için baş
vurmayanlar.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 4. — Tazminattan yararlandırılmasını isteyenler haklarım aşağıdaki yazılı belgelerle kanıtlama 
zorunluluğundadırlar. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus veya iskân idarelerinden alacakları Türkiye'ye geliş tarihiyle vatandaşlı
ğımıza alındıkları tarihi gösterir belge veya nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği, 

b) Mal, hak ve yararlarının millîleştirildiğini veya diğer sınırlayıcı tedbirlere bağlandığını, nitelik, tutar 
ve türünü gösterir Yugoslavya resmî makamlarınca ^ erilmiş ve usulüne göre onanmış belge ve kararların asıl 
veya örnekleri, 

Bu belge ve kararların asıl veya örneklerinin bulunmaması durumunda 9 ncu madde gereğince işlem ya
pılmak üzere; 

1) Taşınmaz mallar için tapu senetleri veya onun yerine geçen belgelerin asıl veya örneklerini, tapu 
senetleri veya onun yerine geçen belgeler yoksa taşınmaz malların kimlerin olduğunu belirten ve bunların sap
tanmasına yarayan mahkeme kararları, kira sözleşmeleri, vergi kayıtları ve makbuzları gibi diğer belgeler
den birini, 

Taşınmaz mallar dışındaki mal, hak ve yararlar için bunların saptanmasına yarar ve kimlerin olduğunu, ni
telik tutar ve türünü gösterir her çeşit belge, asıl veya örneklerini, 

2) Veya mal, hak ve yararların niteliğim, kimlerin olduğunu, tutar ve türünü bunların saptanmasına ya
rar diğer bilgileri kapsayan beyannameyi, 

c) Verilen veya idarece sağlanan ve mal, hak ve yararların millîleştirildiğini veya diğer sınırlayıcı tedbir
lere bağlandığını gösterir belge ve yazılarda malik olarak gösterilen kişi hayatta değilse, mirasçılarım gösterir 
Yugoslav veya Türk mahkemelerinden verilen kesinleşmiş veraset belgesi.» 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL | 
ETTİĞİ METİN 

17 . 3 . 1969 Gün ve 1135 Saydı Türk Vatandaşlarına 
Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince Mil-
lîleştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin Tasfi- ; 
yesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 . — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

17 . 3 . 1969 Gün ve 1135 Sayılı Türk Vatandaşlarına 
Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriy etince Mil-
Uleştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin Tasfi
yesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesine 
aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir. 

«e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
aybaşından başlayarak 6 ay içinde tazminat için baş
vurmayanlar.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Başvuranların bu kanunla ilgili huLukî durumu Takdir ve Dağıtım Komisyonunca incele
nir. Bu komisyon; 

a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Adalet, Ticaret Bakanlıkları ile T. C. Mer
kez Bankasınca atanan birer temsilcinin katılmasıyle kurulur. 

b) Yugoslavya'da Mal, Hak ve Yararlan Bulunan Vatandaşların Haklarını Koruma Dernekleri Federas
yonu tarafından seçilmiş iki temsilci komisyon çalışmalarına katılabilir. Bu temsilciler komisyon çalışma ve 
kararlannda birer oy sahibidir. 

Komisyon çalışmalarına gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca atanan bir temsilci de katılabilir. 
Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi başkanlık eder . 
Komisyon (a) ve (b) fıkralarındaki temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır. 
Kararlar toplantıda bulunan temsilcilerin çoğunluğu ile verilir. 
Komisyon kararlarına, aynı komisyona tebliğ tarihinden başlayarak sadece bir kez olmak üzere 30 gün 

içinde itiraz edilebilir. 

Komisyonun görey ve yetkileri ile üyeler, memurlar, federasyon temsilcileri ve çevirmenin ücret ve gün
delikleri yönetmelikte saptanır. 

Komisyonun aylık toplantı sayısı ile gün ve saatleri Maliye Bakanlığınca saptanır.» 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Süre belgenin niteliğine göre Komisyonca saptanır. 
Verilen süreye rağmen, istenilen belgelerle beyannameyi bu süre içinde vermeyenlerin hakla düşer. 
Ancak, 4 ncü maddenin (c) fıkrasında yazılı veraset belgesi, tazminata konu mal, hak ve yararlanıl millî-

leştirildiğinin saptanmasından sonra istenir. Ve bu belge yoksa sağlanması için yapılacak tebliğ tarihinden baş
layarak 3 ay içinde yetkili mahkemeye başvurulmuş ve kesinleştiği tarihten başlayarak aynı süre içinde veril
miş olması zorunludur. 

Malk, hak ve yararlarda ortak olanlardan birinin, kendisine verilen süre içinde istenilen belge ve beyan
nameyi vermesi durumunda, diğerleri süresinde belge ve beyanname vermemiş olsalar da haklan zarar gör
mez.» 

MADDE 7. — Ay m Kanunun 8 nci maddesine aşandaki fıkra eklenmiştir. 
«tkl bankadaki tutan diğer millî bankalara nakle ve kesin dağıtıma başlandığı anda, faiz getirmeyen bir 

hesaba almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 5 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Başvuranların bu kanunla ilgili hu
kukî durumu takdir ve Dağıtım Komisyonunca in
celenir. Bu komisyon; 

a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü), Adalet, Ticaret bakanlıkları ile T. C, Merkez 
Bankasınca atanan birer temsilcinin katümasiyle 2 ay 
iğinde kurulur. 

b) Yugoslavya'da, maL hak ve yararları bulunan 
vatandaşların haklarım koruma dernekleri federasyonu 
tarafından seçilmiş iki temsilci komisyon çalışmaları
na katılabilir. Bu temsilciler komisyon çalışma ve ka
rarlarında birer oy sahibidir. 

Komisyon çalışmalarına gerektiğinde Dışişleri Ba
kanlığınca atanan bir temsilci de katılabilir. 

Komisyona Maliye Bakanağı temsilcisi başkanlık 
eder. 

Komisyon (a) ve (b) fıkralarındaki temsilcilerin 
çoğunluğu ile toplanır. 

Kararlar toplantıda bulunan temsilcilerin çoğunlu
ğu öe veriKr. 

Komisyon kararlarına, aynı komisyona tebliğ tari
hinden başlayarak sadece bir kez olmak üzere 30 gün 
içinde itiraz edilebilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile üyeler, memur
lar, federasyon temsilcileri ve çevirmenin ücret ve gün
delikleri yönetmelikte saptanır. 

Komisyonun ayhk toplantı sayısı ile gün ve saatleri 
Maliye Bakanlığınca saptanır.» 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka-

MADE 7. 
bul edilmiştir. 

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen ka-

Tasarmın 8 nci maddesi aynen ka-

(Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 5 nci maddesi aşar 
ğidaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Başvuranların bu kanunla ilgili huku
kî durumu Takdir ve Dağıtım Komisyonunca nice
lenir. 

Bu Komkyoa; 
a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü), Adalet, Ticaret bakanukkuı üe T. C Mer
kez Bankasınca atanan »irer temsilcinin katılmasıyle 
2 ay içinde tamamlanır. 

b) Yugoslavya'mda maL hak ve yararlan bulunan 
vatandaşlaruı haklarını konana dernekleri federasyonu 
tarafından seçilmiş iki temsilci komisyon çalış
malarına katılabnlr. Bu temsilciler komisyon çalış
ma ve kararlarında birer oy sahibidir. 

Komisyon çalışmalarına gerektiğinde Dışişleri Ba
kanlığınca atanan bir temsilci de kanlabihr. 

Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi Başkanldc 
eder. 

Komisyon (a) ve <b) fıkralarındaki temsilcilerin 
çoğunluğu ile toplanır. 

Kararlar toplantıda bulunan temsilcilerin çoğun
luğu ile verilir. 

Komisyon kararlarına, aym komisyona tebliğ tari
hinden başlayarak sadece bir kez olmak üzere 30 gün 
içinde itiraz edilebilir. 

Komisyonun -görev ve. yetkileri ile üyeler, memur
lar, federasyon temsilcileri ve çevirmenin ücret ve gün
delikleri yönetmelikte saptanır. 

Komisyonun ayhk toplantı sayısı ile gün ve saat
leri Maliye Bakanlığınca saptanır.» 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. -
bul edilmiştir. 

MADDE 8. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen ka-

Tasana» 8 nci maddesi aynen 
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(Hükümetin teklifi) 

Madde 9. — Mal, hak ve yararlan millileştirilen veya sınırlayıcı diğer tedbirlere bağlanan, bu suretle zarar 
gördükleri Takdir ve Dağıtım Komisyonunca karara bağlanan kimselere verilecek tazminatta o mal, hak ve 
yararların 4 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı belge ve kararlarda veya bunların yerine geçen Yugoslav Ma
kamlarının yazılarındaki niteliği, türü, tutarı, yüzölçümü, eklentisi ve yapı durumu, varsa bağlı olmamak şartıyle 
değeri ve benzeri gözönüne alınır ve Komisyonca saptanacak değerler esas tutulur. 

Belge, karar ve yazılarda Dinar olarak belirtilen değerler millîleştirme tarihindeki kurlara göre Türk pa
rasına çevrilerek gözönüne alınır. 

4 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı belge ve kararların asıl veya örneklerini veremeyenler için mal, 
hak ve yararların millîleştirilmiş veya sınırlayıcı tedbirlere bağlanmış olup olmadığı, 7 nci maddeye göre veri
len süre içinde verecekleri tapu ve onun yerine geçen belgelerle, kararlar veya kira sözleşmesi, vergi kayıt
lan ve ödeme makbuzlan veya beyannamelere göre Dışişleri Bakanlığı aracılığıyle veya bulunduğu yere he
yet gönderilmek yoluyle incelenir ve araştınhr. 

Bu inceleme ve araştırma mallann değerleri içinde yaptırılabilir. 
Komisyonca saptanacak değerler; köylerdeki arsa ve arazi için bir dekan 500, her konut ve eklentisi için 

15 000, kentlerdeki arsa ve arazi için bir dekan 2 000, her yapı için 40 000 liradan aşağı olamaz.» 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — 4 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı Yugoslav Resmî Makamlarından verilmiş ve usulüne 
göre onanmış belge ve kararlann asıl ve örnekleri ile aynı maddenin (a) ve (c) fıkralarında yazılı belgeler 
tamamlandığı takdirde, Komisyonca hak sahibi olduğu saptananlara 9 ncu madde hükümlerine göre gerek 
kesin ve gerek geçici olarak saptanacak tazminat alacaklarının, 

a) 5 000 Türk lirasını geçmeyen kısmının tamamı, 
b) 5 000 Türk lirasını geçenlerin % 80'e kadarı, 10 ncu maddedeki esaslara bakılmaksızın önödeme ola

rak ödenebilir.» 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi kaldırılmıştır. 
Ancak kaldırılan 12 nci maddeye göre ödeme yapılnrş olanlar hakkında bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralan 

hükümlerince işlem yapılmaya devam edilir. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 14. —Bu Kanunun 1 rtci maddesinde yazılı nedenlerle ileride Yugoslavya'dan alınacak tazminatın 
dağıtım şekil ve şartlarını ve ilgililerden istenilen belgelerin niteliğini, 6 aydan az olmamak üzere istenilecek 
belgelerin verilme süresini saptamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 12. — Aynı Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun, 
a) 1 nci maddesi, 13 . 7 . 1956 tarihinde Türk vatandaşı olmadıktan gerekçesiyle istemleri reddedilen

lerden, durundan bu maddeye uygun bulunanlar, 
b) 4 ncü maddesi, mallarının millîleştirildiğine ilişkin belgenin sağlanması için yapılan tebliğ üzerine 6 

aylık süre içinde veya daha önce cetvel veya beyanname ile vatandaşlık durumlanm gösterir belgeyi verme-
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(Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Aym Kanunun 11 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — 4 ncü maddenin (b) fıkrasında 
yazılı Yugoslav resmî makamlarından verilmiş ve 
usulüne göre onanmış belge ve kararların asıl ve ör
nekleri ile aym maddenin (a) ve (c) fıkralarında ya
zılı belgeler tamamlandığı takdirde, Komisyonca hak 
sahibi olduğu saptananlara 9 ncu madde hükümlerine 
göre gerek kesin ve gerek geçici olarak saptanacak 
tazminat alacaklarının, 

a) 5 000 Türk Lirasım geçmeyen kısmının tamamı, 
b) 5 000 Türk Lirasını geçenlerin % 80'ni, 10 ncu 

maddedeki esaslara bakılmaksızın ön ödeme olarak 
ödenebilir. 

MADDE 10. — Tasarınm 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 
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I (Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Dışişleri Komisyonunun 9 ncu 
maduesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarınm 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aym Kanuna aşağıdaki iki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının 1 nci Geçici 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 186) 
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lerine rağmen, ay m süre içinde 1135 saydı Kanunun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkralannda yazılı belge
leri vermemeleri nedeniyle istemleri reddedilenler, 

c) 6 ncı maddesi, veraset belgesini aynı şekilde 6 ayhk sürede vermeyenler, 
d) 8 ve 9 ncu maddeleri, mallanmn millileştirilmesi nedeniyle hak sahibi olduklanna karar verilip ken

dilerine ödeme yapılanlara da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe değin mallarının millîleştirüdiği saptanan
lardan 1135 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) fıkrasında yazılı belgeyi, aynı Kanunun 7 nci maddesine 
göre yapılmış bildirime rağmen süresinde vermeyenlere 3 ayı geçmemek üzere yeni bir süre verilir. 

İstenilen belgeyi bu süre içinde vermeyenlerin hakkı düşer. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

30 . 12 . 1974 

Başbakan 
S. İrmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Af, Fer 

Devlet Bakanı 
5, Yıldız 

Adalet Bakanı 
H, Mumcuoğîu 

Millî Savunma Bakanı 
İ. Sancar 

içişleri Bakanı 
M,_ öztekm 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı 
J?t Gürsoy 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
V. Tanır 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
ti. Cillov K. Demir B. Tuncer R. Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
7\. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Af. Gölhan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
E. Isıl 

Turizm ve Tan. Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
S. Babüroğlu 1. H. Aydınoğlu F._ Saatçioğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N, Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 
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MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 1135 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinde yazılı belgeleri aynı kanunun 7 nci maddesine 
göre yapılmış bildirime rağmen süresmde vermeyenle
re 6 ayı geçmemek üzere yeni bir süre verilir. 

İstenilen belgeleri bu süre içinde vermeyenlerin 
hakkı düşer. 

Bu kanunda yazdı yönetmelik 2 ay içinde Maliye 
Bakanlığınca düzenlenir. Bu yeni yönetmelik yürür
lüğe girinceye kadar 1135 sayılı Kanununun 5 nci 
maddesine müsteniden yürürlüğe konulan yönetme
liğin uygulanmasına devam edilir. 

MADDE 13. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesi aynen 

— Tasarının 14 ncü maddesi aynen 

»-©-« 
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S. Sayısı : 187 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Benaer Kamını 
ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş Türk Mal, Hak ve 
Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 

Plan Komisyonları Raporları (1 /200) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 6 . 8 .1974 

Sayı : 71 - 1010/4560 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 7 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Romanya'da Millileştirme tedbirleri veya buna benzer kanuni ve idarî diğer ted
birlerden zarar görmüş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Hükümetimiz ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 . 6 . 1965 tarihinde Bükreş'de imza
lanan «askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti arasında anlaşma» 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayıh Kanunla onaylanmıştı. 

Bu Anlaşma ile, Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Devletimizin ve Türk uyruklu hakikî ve hükmî 
şahısların Romen Hükümetince alınmış olan millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer 
tedbirlerden zarar görmüş mal, hâk ve menfaatleri için Hükümetimize 275 bin Amerikan Dolarlık götürü bir 
meblağı kesin ve toptan bir tazminat alarak ödemeyi yükümlenmiş, tazminatın tamamının ödenmesi ile de, 
hal suretine bağlanan talepler nev'inden iddialar bakımından ibra edilmiş bulunmaktadu-. 

Anlaşmanın 3 ncü maddesiyle Hükümetimizin yetkisi dahilinde bulunan ve Romanya Halk Cumhuriyetinin 
hiç bir şekilde sorumluluk yüklenmediği götürü meblâğın dağıtımı, ehemmiyeti haiz bir mesele olarak mütalâa 
edilmiştir. 

Gerçekten, tazminata müsteha-k olanların tespiti, zaj&r gören raal, hak ve .menfaatlerin kıymetlerinin 
tak'difi, tazminata ne suretle ve ne nispette dağıtılacağı ehemmiyeti bilinen konulardır. 

Gerçi, 22 . 6 . 1965 tarihli Anlaşma zeminini hazırlayan 8 . 4 . 1960 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına 
Ek Protokoldeki mektuba istinaden 7 - 24 Kasım 1960 tarihleri arasında Bükreş'de yapılan ihzarî görüşmeler 
sonunda düzenlenen 24 Kasım 1960 tarihli Protokolü müteakip, Romen Hükümetine defmeyan edilebilecek 
taleplerin tespitine çalışılmıştı^ 

Özellikle; 
— 24 . 11 . 1960 tarihli Protokolün muhtevası 4 Ocak 1961 tarihinde gazeteler vasıtasıyle ilgiillere duyurul

muş, Romanya'da taşınmaz mal ve diğer alacaklara sahip vatandaşlarımızın ellerinde mevcut belgelerle Dışiş
leri Bakanlığına başvurmaları istenmiş, 
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— 16 . 5 . 1963 tarihinde Başbakanlık (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Maliye, Ticaret ve Dışiş

leri bakanlıkları temsilcilerinden bir altkomisyon teşkili suretiyle, 22 . 5 . 1963 tarihinden itibaren ibraz edilen 
belgeler tetkik edilmiş, Komisyonca tespit edilen eksi kiklerin tamamlanmasını teminen Haziran 1963 ayı için-: 
de de istenilen belgeleri en geç 5 . 7 . 1963 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığına göndermeleri, aksi halde döş-! 
yalarının işlemden kaldırılmış sayılacağı, ilgililere tebliğ olunmuş, 

— Bu arada, Bükreş Büyükelçiliğimiz ile Köstence Başkonsolosluğumuz, ilgili Bakanlık ve bankalarla ha
berleşme yapılmak suretiyle lüzumlu bilgi ve belgelerin teminine imkân nispetinde gayret gösterilmiştir. 

Buna rağmen bütün talepleri birer belgeye istinat ettirmek mümkün olamamıştır. 
Nitekim, bu suretle teşkil olunan dosyalar Altkomisyonca tekrar gözden geçirilerek, 
a) Bütün belgeleri tam olup, Romen Hükümetine dermeyan edilebilecek talepleri muhtevi dosyalar, 
b) Belgeleri tamam olmamakla beraber, yine de bir talep konusu yapılabilecek dosyalar, 
c) Belge noksanlığı ve diğer sebeplerle dermeyan edilmesine imkân olmayan talepleri ihtiva eden dosyalar, 
Olmak üzere üç katagoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilk iki katagoriye dahil bulunan dosyalar Romanya'ya 

götürülmüş, üçüncü katagoriye dahil olanlar haklı olarak götürülmemiştir. Zira, belge noksanlığı ve diğer se-: 
heplerle dermeyan edilmesine imkân olmayan talepleri muhtevi dosyaların götürülmesinde amelî bir fayda 
mülâhaza olunmamıştır. 

Hal böyle olmakla beraber, 
Romen Hükümeti ile 22 . 6 . 1965 tarihli Anlaşmanın imzasına tekaddüm eden müzakerelerde, götürülen 

dosyalar konusu talepler ayrı ayrı tetkik edilmiş ise de, tazminat her dosya için ayrı ayrı değil götürü olarak 
tespit edilmiştir. 

Anlaşma ile, Romanya'da millîleştirme veya buna benzer tedbirlerden 22 . 6 . 1965 tarihine kadar za
rar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatleri bakımından Romen Hükümetinin ibra edilmiş olması ve ileride bu 
neviden bir talepten önceden feragat edilmesi, alınan tazminatın, bahis konusu tedbirlerden mezkûr tarihe 
kadar zarar gören Türk mal, hak ve menfaatlerinin tamamına şamil olduğu da tereddüde yer vermeyecek nite
liktedir. 

Halbuki, yukarıda belirtildiği üzere, üçüncü katagoriye dahil taleplerin dermeyan edilmesi ve ikinci kata
goriye dahil taleplerden bazılarının da müzakereler sonunda tevsiki kabil olmamıştır. 

Bu talep ve iddilar haklı ise, talep sahiplerinin tazminattan faydalandırılmaları bir zarurettir. 
Her ne kadar, 24 Kasım 1960 tarihli protokol muhtevasının 4 Ocak 1961 tarihli gazetelerde neşri ve ilgilile

rin Dışişleri Bakanlığına mevcut belgeleri ile başvurmaları hakkındaki tebliğ üzerine, müracaat edenlerden bel
geleri noksan olanlara veya hiç belge ibraz etmeyenlere Haziran 1963 ayı içinde Dışişleri Bakanlığınca yapılan 
tebliğlerde, istenilen belgeleri 5 . 7 . 1963 tarihine kadar göndermedikleri takdirde dosyalarının işlemden kal
dırılacağı yazılı ise de, kanunların himayesinde bulunan bir hakkın, kanuna istinat etmeyen bir tebliğle düşürül
mesi mümkün görülmemiştir. 

Bununla beraber yapılan ilân ve tebliğlere rağmen 5 . 7 . 1963 tarihine kadar müracaat etmemiş olanla
rın sonradan vaki taleplerinin dikkate alınmaması hak ve nasafet kaidesi icabıdır. 

Diğer taraftan tazminatın her dosya için ayrı ayrı tespit edilmemiş olması ve zarar gören mal, hak ve 
menfaatlerin gerçek kıymetlerinin kesinlikle bilinmemesi, tazminatın belli esaslar dairesinde dağıtımını gerektir
miş; zarar görmemiş olanlar için tazminat ödenmesi bahis konusu olmadığından, zarar görme iddiasının tevsiki 
zarurî bulunmuş ve bu maksatla tasarı sevkedilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının; 
Birinci maddesi kanunun konusunu belirtmektedir. 
İkinci maddesi tazminattan faydalanacakları tayin etmekte ve anlaşmanın 1 nci maddesine uygun olarak 

tazminattan faydalanmak için, şahısların hem millîleştirme veya buna benzer kanuni ve idarî tedbirlerin 
alındığı anda ve hem de anlaşmanın imzası tarihi olan 22 . 6 . 1965 tarihinde Türk Vatandaşı olması ve 
5 . 7 . 1963 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığına müracaat etmiş bulunması şartı aranmaktadır. 
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Maddenin son fıkrasına bu hükümlerin birinci fıkrada yazılı şahısların mirasçıları anlaşmanın imzası tari

hinde Türk Vatandaşlığında bulundukları takdirde onlara da uygulanacağı yolunda ve anlaşmaya uygun ola
rak hüküm konulmuştur. 

Üçüncü maddesi tazminatın şümulünü tayin etmektedir. Buna göre tazminat ancak Romen Hükümetince 
alman tedbirlerden 22 . 6 . 1965 tarihine kadar zarar görmüş mal, hak ve menfaatler için bahis konusu olup, 
Romen Hükümetince hiç bir tedbire tabi tutulmamış mal, hak ve alacaklar tazminat talebinin kabulünü ge
rektirmez. 

Bu maddenin a-h fıkraları, tazminatın şümulü dışında kalan mal, hak ve menfaatleri ayrıca belirtmek
tedir. 

Şöyle ki, 
Anlaşma 22 . 6 . 1965 tarihine kadar zarar görmüş mal, hak ve menfaatlere taallûk ettiğinden, bu tarih

ten itibaren zarar gören mal, hak ve menfaatlerin, 
Romen parasının harp içinde kıymetini çok kaybetmesi, 1947 ve 1952 stabilizasyon tedbirlerine (ki 1947 

de halk elindeki paranın muayyen bir kısmı 1/20 000 nispetinde ve bu suretle değiştirilen Ley'de tekrar 1/200 
nispetinde yeni Ley'le değiştirilmiştir.) rağmen adeta sıfıra müncer olması sebebiyle, bankalardaki paralarla 
bankınotların ve tahvillerin (hisse senetlerinin), 

Stabilizasyon tedbirleri ile birlikte esasen kıymetini kaybetmiş, zamanında değiştirilmemiş ve muayyen 
bir limit dahilinde ödenip bakiyesi vergi addedilen dahilî istikraz tahvillerinin, 

Romen Hükümetince el konulan mal, hak ve menfaatlerin tazmininin bahis konusu olması ve bunun dı
şında kalması itibariyle ikinci dünya harbinde, harpte zarar gören malların, 

Romen mevzuatına göre emeklilik müessesesinin sosyal yardım müessesesi olması, bundan faydalanma
yanların haklarının Devlete intikal etmeyip diğer iştirakçilerin faydalanması, harice giden, ölen ve memur
luktan ayrılanların bu müesseseden faydalanmaması sebebiyle emeklilik primlerinin. 

Anlaşmaya ilişkin mektupta, vatandaşlarımızın Romanya'da özel mülkiyetlerinde bulunan mallar üzerinde 
Romen mevzuatına göre Romen vatandaşları ile aynı haklara sahip bulunduğunun teyit edilmiş olması sebe-r 
biyle, 22 . 6 . 1965 tarihinde özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, 

Tazminatın dışında kaldığı ve bunlar için ödeme söz konusu olmadığı, ayrıca zikredilmiştir. 

Dördüncü maddede hakların ispatı bakımından ibrazı zarurî belgeler sayılmıştır. 
Beşinci maddesi dördüncü maddeye bir istisna teşkil etmekte, Romen Hükümeti ile yapılan müzakerelerde, 

Türk heyetince düzenlenen fiş ve tutanaklarda Romen Hükümetince millîleştirildiği veya buna benzer kanunî 
ve idarî diğer tedbirlere tabi tutulduğunun kabul edildiği yazılı mal, hak ve menfaatler için ayrıca dördüncü 
maddenin (C) fıkrasında bahse konu belgelerin aranmaması prensibi getirilmektedir. 

Altıncı maddesi, anlaşmanın ihtiva ettiği hükümler yönünden vukuu muhtemel haksızlığı önlemeye, hak sa
hiplerinin tespitini ve dağıtımın kısa zamanda yapılmasını temine ve hak düşümü müddetine ait hükmü ihti
va etmekte ve tasarının sevk sebeplerinden başlıcasını teşkil etmektedir. Maddeye göre; 

Evvelce Dışişleri Bakanlığınca yapılan ilân üzerine müracaat edenler, kendilerine yapılacak tebligatı müte
akip belli süre içinde 4 ncü maddede yazılı belgelerden istenilenleri ibraz etmedikleri takdirde talep hakları 
düşmüş olacaktır. Bununla beraber veraset belgesinin ibrazı için ayrı bir hüküm konulmuştur. 

Yedinci maddesinde, hak sahiplerinin tespit ve tazminat miktarını takdir işlerinin bir komisyon tarafından 
yapılmasına ve komisyonun bu konudaki çalışmalarına ait hükümler yer almaktadır. 

Sekizinci maddesi ile, tazminat olarak alınan para ve onun gelirleri toplamının dağıtıma esas olacağı hük
me bağlanmıştır. 

Dokuzuncu maddesi kıymet takdirine müteallik hükümleri ihtiva etmektedir. 
Yukarıda ifade edildiği üzere, müzakerelerde her dosya için ayrı ayrı tazminat tespit edilmemiştir. Bu iti

barla götürü olarak alınan tazminatın, zarara uğrayan mal, hak ve menfaatlerin kıymetine göre dağıtılması 
zaruridir. 

Onuncu maddesi, tazminatın ödenmesiyle ilgilidir. 
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Hak sahibi olmadıklarına karar verilenlerle tazminatın azlığından dolayı itiraz edenler için, tazminattan bir 
miktarı bu itirazlar neticesine kadar dağıtım dışı bırakılmaktadır. 

Onbirinci maddesi komisyon kararlarına yapılacak itirazlarla ilgili bulunmaktadır. 
Komisyon kararlarına aynı komisyon nezdinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakkı tanınmış ve bu 

suretle muhtemel hataların idarî kaza mercilerine gidilmeden kısa zamanda ıslah imkânı verilmiştir. 
Onikinci maddesi, 7 nci maddede bahse konu yönetmeliğin Maliye Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe ko-; 

nulmasını temin gayesine matuftur. 
Onüçüncü ve ondördüncü maddeleri yürürlük ve yürütme ile -ilgilidir. 
Tasarının kanunlaşması halinde, Romen Hükümetinden alınan tazminatın hak sahiplerine dağıtımı imkân 

dahiline girecektir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 26 . 2 . 1975 

Esas No. : 1/200 
Karar No. : 31 

Yüksek Başkanlığa 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri veya Buna Benzer Kanunî ve Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş 
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıl-
malarıyle, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapüan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar Komisyonumuzca da 
uygun mütalaa edilmiş, ancak, tasarının 7 nci maddesinin 1 nci paragrafında hak sahiplerine verilecek taz
minatı tespit yetkisine sahip «Takdir ve Tevzi Komisyonu» nun, 1135 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
fıkrasında belirtilmiş bakanlıklarla birlikte herhangi bir bankanın değil, Merkez Bankası temsilcisinin katılma-
siyle kurulması uygun görülerek, banka kelimesinin kaldırılıp, «Merkez Bankasınca» kelimelerinin eklen
mesi, yine aynı maddenin sonuna «yönetmelik 2 ay içinde hazırlanır ve büro bu süre içinde teşkil olunarak 
çalışmaya başlar» hükmünün eklenmesine, tasarının 10 ncu maddesinin 3 ncü pragrafınm son cümlesinin «ih
tilaflı dosyalar için, mevcut paranın % 30'u bloke edilir ve % 70'i avans olarak hak sahiplerine verilir» 
şeklinde değiştirilmesine, tasarının 12 nci maddesine de yönetmelik kelimesinden sonra «2 ay zarfında» ifa
desinin eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bu değişiklik ve eklerle Komisyonumuz tasarının gerekçesine uygun olarak tevziat yapacak büronun 
ve çıkarılacak yönetmefcğin sürüncemede kalabilmesi ihtimalini bertaraf edebilmek, hak sahiplerine yıllardır» 
kavuşamadıkları haklarının % 70'nin avans olarak dağıtılmasına imkân vererek de yıllardır devam eden 
mağduriyetlerine kısa zamanda son verebilmek umudunu taşımıştır. 

Yapılan bu değişiklik ve eklerle tasarının kabul edilmesine, Komisyonumuzun 19 Şubat 1975 günü 
yaptığı toplantısında karar verilmiştir. 

Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
-Başkan Başkan vekili s SÖZCÜ 

Zonguldak Zonguldak İstanbul 
C. Karakaş M. Z. Okur R. Ülker 

Ankara Bursa istanbul 
S. Selek C. Külahlı C. Suer 

Manisa Manisa Nevşehir 
A. Balkan N. Özgür R. Üner 

imzada bulunamadı. 
Urfa Ankara 

N. Aksoy N. Evliyagil 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 9.6. 1975 

Esas No. : 1/200 
Karar No. : 60 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Romanya'da Millileştirme Tedbirleri veya buna benzer kanunî ve 
idarî diğer tedbirlerden zarar görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi hakkında Kanun tasarısı», 
Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü. 

Hükümetimiz ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 . 6 . 1965 taıftinde; Bükreş'te im
zalanan «askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti arasında Anlaşma» 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunda onaylanmıştın 

Anılan anlaşma ile, Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Türk uyruklu hakikî ve hükmî şahısların, Ro
men Hükümetince alınmış millileştirme ve benzer tedbirler neticesinde zarar görmüş hak ve mal sahipleri 
için Hükümetimize 275 bin Amerikan dolarlık bir meblâğı toptan ödemeyi kabul etmiş ve tazminatın öden
mesi ile de, bu durumdan doğan bütün talep ve isteklerin ibra edilmiş sayacağını belirtmişti. 

Ancak, götürü meblağın dağıtımı; çok karışık bir durum yaratmaktadır. Gerçekten, tazminata - hak ka
zananların tespiti, zarar gören mal, hak ve menfaatlerin kıymetlerinin takdiri, tazminatın ne suretle ve ne 
ölçüde dağıtılacağı büyük bir sorun olarak karşımızdadır. 

4. Ocak 1961 tarihinde gazeteler aracılığı ile Romanya'da taşınmaz mal ve diğer alacaklara sa
hip vatandaşlarımızın ellerinde bulunan belgelerle birlikte 'başvurmaları duyurulmuştur. Bütün çabalara 
rağmen isteklerin tümünü birer belgeye istinat ettirmek mümkün olamamıştır. 

Düzenlenen dosyalar üç katagoriye ayrılmıştır. 
a) Bütün belgeleri tam olup, Romen Hükümetine dermeyan edilebilecek talepleri içeren dosyalar, 
b) Belgeleri tam olmamakla beraber bir talep konu olabilecek dosyalar. 
c) Belge noksanlığı dolayısıyle dermeyan edilemeyecek dosyalar. 
İlk iki katagorideki dosyalar Romanya'ya götürülmüş, üçüncü katagorideki dosyaların götürülmesinde 

bir fayda görülmemiştir. 
Ancak, üçüncü katagorideki talep ve istekler haklı ise, talep sahiplerine tazminat ödenmesi yeniden ola

caktır. 
Zarar görme iddialarının hukukî bir mesnede oturtulması gerekmektedir. 
Yukânda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan bu tasarı, Komisyonumuzca da yerinde bulun

muş ancak görüşmelerde Dışişleri Komisyonunun tasarı üzerinde yapmış olduğu değişiklikler esas alınmıştır. 
Tasarının, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 11 nci maddeleri aynen, 
Dışişleri Komisyonunun 7 nci maddesi aynen, 10 ncu maddesinin son kelimesi olan «Verilir», «ödenir» 

şeklinde değiştirilerek «Yönetmeliğin düzenlenmesi» matlaph 12 nci maddesi metinden çıkartıldı ve sonra gelen 
madde numaralan buna göre teselsül ettirildi. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili tasarının 12 ve 13 ncü maddeleri de aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Aydın Adıyaman Kayseri 

/. Sezgin A. Unsal H. Nakiboğlu 

Ankara Aydın Giresun 
H. T. Toker M. Ş, Koç O, Yılmaz 
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Gümüşhane 
T. Yücel 

İçel 
7. Göktepe 

istanbul 
A. -N. Ölçen 

istanbul 
M. Parlar 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C, Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kütahya 
Mi Ersoy 

Malatya 
M. Delikaya 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
H._ Okçu 

Manisa 
G. Sevilgen 

Niğde 
H. Özalp 

Samsun 
D, Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoglu 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri Veya Buna Benzer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş 
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı 

I) Konu: 

MADDE 1. — Romanya'da alınmış olan millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanunî ve idarî diğer 
tedbirlerden zarar görenler için, 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince 
Romen Hükümetinin ödediği tazminat, hak sahiplerine bu kanunda yazılı esaslar dairesinde dağıtılır. 

II) Tazminattan istifade edecekler : 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tazminattan, Türk Devleti ile Türk uyruklu hakikî ve hükmî şa
hıslar istifade eder. 

Ancak, Türk uyruklu şahısların, Romen Hükümetince millîleştirme veya buna benzer kanunî ve idarî di
ğer tedbirlerin alındığı anda Türk vatandaşı olup, Anlaşmanın imzası tarihi olan 22 . 6 . 1965 tarihinde de 
Türk vatandaşı olması ve 5 . 7 . 1963 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığına müracaat etmiş bulunması şart
tır. 

Bu hükümler, Türk uyruklu şahısların mirasçıları, Anlaşmamn imzası tarihinde Türk vatandaşlığında bu
lunduktan takdirde, onlara da uygulanır. 

III) Tazminatın şümulü : 

MADDE 3. — Tazminat, ikinci maddede yazılı şahısların 1 . 12 . 1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tas
dik olunan Anlaşmanın imzalandığı 22 . 6 . 1965 tarihine kadar, Romen Hükümetince alman tedbirlerden za
rar görmüş ve aşağıda yazılı olanlar dışında kalan mal hak ve menfaatleri karşılığıdır: 

a) 22 . 6 . 1965 tarihinden itibaren alınmış tedbirlerden zarar görmüş mal, hak ve menfaatler, 
b) Bankınotlar, 
c) Bankalardaki paralar, 
d) Tahviller, 
e) Dahilî istikraz tahvilleri, 
f) Harpte zarar görmüş inallara müteallik tazminat, 
g) Emeklilik primleri, 
h) 22 . 6 . 1965 tarihinde özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar. 

IV) Hakkın ispatı; 

a) İbrazı mecburî belgeler : 

MADDE 4. — Tazminat verilmesini talep edenler, haklarını aşağıda yazılı belgelerle tevsike mecburdur
lar. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerinden verilen ve vatandaşlığımızı ne suretle ve hangi tarihte iktisap 
ettiklerini belirten belgenin aslı, 

b) Mal, hak ve menfaatlerin Romen Hükümetince alınmış millîleştirme tedbirleri veya buna benzer ka
nunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar gördüğünü belirten ve tedbirin alındığı tarihi de gösteren Romen res
mî makamlarınca verilmiş her çeşit belge asılları veya örnekleri ile noterden tasdikli Türkçe örnekleri, 

Bu belgelerin asıl veya örneklerinin bulunmaması halinde tazminat verilmesini talep edenlerin taleplerinin 
tetkiki ve bu belgelerin Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile temini için; 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 187) 



— 9 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

RomanyaULa Millîleştirme Tedbirleri veya Buna 
Benzer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar 
Görmüş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Taşanımı 1 nci maddesi aynen 

TasacHun 2 nci madde» aynen 

MADDE 3. • 
kabul edilmiştir. 

Tasaemm 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Romanya'da Millîleştirme Tedbirleri veya Buna 
Benzer Kanunî ve İdarî Diğer Tedbirlerden Zarar 
Görmüş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

1 - Konu : 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

// - Tazminattan istifade edecekler : 

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

/ / / - Tazminatın şümulü : 

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

IV - Hakkın ispatı - a) İbrazı mecburu belgeler : 

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 187) 
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(Hükümetin teklifi) 

Taşınmaz malların tapu senetleri veya mülkiyeti ispat eden sair belgelerin asılları veya örnekleri, 
Taşınmaz mallar ile varsa 3 ncü maddenin a - h fıkrasında yazılı olanlar dışında kalan sair hak ve men

faatlerin mahiyet ve miktarını belirten belge asılları veya örnekleri, 
Veya mal, hak ve menfaatlerin mahiyetini, kimlere ait olduğunu, miktar ve cinsini ve bunların tesbiti-

ne yarar sair bilgileri ihtiva eden beyannameyi, 
c) ibraz veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile temin olunan ve mal hak ve menfaatlerin millîleştirme 

tedbirleri veya buna benzer kanun ve idarî diğer tedbirlere tabi tutulduğunu gösterir belge ve yazılarda ma
lik olarak gösterilen kişi hayatta değilse, mirasçılarını gösterir veraset belgesi, 

b) Millileştirme belgesi aranmayacak haller-: 

MADDE 5. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan ilân ve tebligat üzerine belge ibraz edenlerden Ro
men Hükümeti ile Bükreş'te yapılan müzakereler sıra sında, Türk Heyetince düzenlenen tutanaklarda ve fiş
lerde Romen Heyetince millîleştirildiği veya buna ben ser kanunî ve idarî diğer tedbirlere tabi tutulduğunun 
kabul edildiği yazılı mal, hak ve menfaatler için, dör düncü maddenin (b) fıkrasında yazılı belgeler aranmaz. 

Diğer belgelerden noksan olanlar talep edilir. 

V) Hakkın düşümü : 

MADDE 6. — Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan ilân ve tebligata rağmen belge ibraz edemeyen
ler ile belgeleri noksan olanların, kendilerine verilecek süre içinde de istenilen belgeleri ibraz etmedikleri 
takdirde tazminat talep hakları düşer. 

4 ncü maddenin (c) fıkrasında yazılı, veraset belgesi için, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde yetkili 
mahkemeye başvurulmuş ve kesinleştiği tarihten itibaren de aynı süre içinde ibraz edilmiş olması şarttır. 

7 nci maddede yazılı komisyonca verilecek süre, üç aydan az, olamaz. Gerektiği takdirde 3 aylık bir süre 
daha verilebilir. 

Tebligat 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

VI) Hak sahiplerini ve verilecek tazminatı tespit yetkisi : 

MADDE 7. — Tazminat verilmesini talep edenlerin hak sahibi olup olmadıkları, hak sahibi olanlara 
verilecek tazminat miktarı, 17 .3 .1969 gün ve (1135) sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasında yazılı 
bakanlıklar ve bankaca tayin olunan temsilcilerin iştirakiyle kurulan «Takdir ve Tevzi Komisyonu» tarafın
dan tespit ve takdir olunur. 

Komisyon faaliyetine yardımcı olmak üzere, Maliye Bakanlığı personeli arasından ayrıca bir büro teşkil 
eder. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile, büronun teşkil tarzı, tazminatın hak sahiplerine ödeme şekil Ve usul
leri tutulacak defterler, komisyon başkan ve üyelerine ve büroda görevlendirilen memurlara verilecek ücret
ler yönetmelikle tespit olunur. 

Millet \kvlıs : (S. Sayısı : 18?) 
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(Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

VI - Hak sahiplerini ve verilecek tazminatı tespit 
yetkisi : 

MADDE 7. — Tazminat verilmesini talep eden
lerin hak sahibi olup olmadıktan, hak sahibi olan
lara verilecek tazminat miktarı, 17 . 3 .1969 gün 
ve (1135) sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fık
rasında yazılı bakanlıklar ve Merkez Bankasınca 
tayin olunan temsilcilerin iştirakiyle kurulan «Takdir 
ve Tevzi Komisyonu» tarafından tespit ve takdir 
olunur. 

Komisyonun faaliyetine yardımcı olmak üzere, 
Maliye Bakanlığı personeli arasından ayrıca bir büro 
teşkil edilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile, büronun teş
kil tarzı, tazminatın hak sahiplerine ödeme şekil ve 
usulleri, tutulacak defterler, komisyon başkan ve üye
lerine ve büroda görevlendirilen memurlara verilecek 
ücretler yönetmelikle tespit olunur. Yönetmelik 2 ay 
içinde hazırlanır ve büro bu süre içinde teşkil oluna
rak çalışmaya başlar, 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

b) Millîleştirme Belgesi aranmayacak haller : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

V - Hakkın düşümü : 

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

VI - Hak sahiplerini ve verilecek tazminatı tes
pit yetkisi : 

MADDE 7. — Dışişleri Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 187) 
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(Hükümetin teklifi) 

VII) Tazminat olarak dağıtılacak para : 

MADDE 8. — Hak sahiplerine dağstslacak para, 1.12.1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik olunan 
anlaşma gereğince Romanya Halk Cumhuriyetinin ödediği 275 bin Amerikan Doları tutarı olan ve iki millî 
bankaya yatırılmış bulunan Türk parası ile, bunun faiz ve ikramiye gibi gelirlerinin toplamıdır. 

Ancak, kesin dağıtıma başlandığı anda bankalardaki mebiâğı faiz getirmeyen bir hesaba nakle Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

VIII) Kıymet takdiri: 

MADDE 9. — Hak sahibi olduklarına Takdir ve Tevzi Komisyonunca karar verilen kişilere ödenecek 
tazminat, tazminatın şümulüne giren mal, hak ve me nfasilerin, 

a) Tapu senetleri veya mülkiyeti ispat edici belgelerle Romen resmî makamlarınca verilen diğer belge
lerde yazıh kıymetleri, 

b) ilgili dış temsilciliklerimiz vasıtasiyle yaptırılacak tetkikat ve tahkikatla vasıf ve müştemilât, mevki 
ve yüz ölçümlerine göre tespit edilen kıymetleri, 

c) (a) ve (b) fıkralarına göre kıymetlerinin tespiti mümkün olmayanlar için emsallerinin kıymetleri, 

Gözönünde tutulmak suretiyle aynı komisyonca takdir olunur. 

IX) Tazminatın ödenmesi: 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sahiplerinin tamamı tespit edildikten ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat tutarı bulunduk tan sonra ödemeye başlanır. 

Hak sahipleri için takdir olunmuş tazminat tutarı, 3 nci maddede yazılı dağıtılacak tazminattan fazla ol
duğu takdirde, her hak sahibi için takdir olunan tazminattan gerekli oranda indirme yapılır. 

Ancak, gerek hak sahibi olmadıklarına karar verilmesinden, gerek hale sahibi olduğuna karar verilmekle 
beraber takdir olunan tazminatın azlıgmdan dolayı itiraz edenlerin bulunması halinde, buların taleplerinin 
karşılanabilmesi için, dağıtılacak tazminat tutarının °/0 30'u indirildikten sonra kalan miktar, dağıtıma esas 
tutuhu-j 

ttiraz edenlerin haklarının ispatiyle ilgili ilâmlarda veya komisyon kararlarında yazıh miktarlar, kendile
rine ödenecek tazminatın hesabında esas olur. 

Hakların ispat edilememesi halinde, dağıtım dışı bırakılmış meb!âğ, diğer hak sahiplerine istihkakları 
nispetinde ödenir. 

X) Komisyon kararlarına itiraz •' 

MADDE 11. — Tazminat verilmesini talebedenîer, Takdir ve Tevsi Komisyonunca hak sahibi olmadıkları 
hakkındaki kararlara; hak sahibi oldukları kabul edilenler ödenecek tazminatın hesabına esas olacak kıymet 
takdirine müteallik kararlara tebliğ tarihini takibeden günden itibaren 30 gün içinde ve bir defaya mahsus ol
mak üzere aynı komisyon Hezelinde itiraz edebilirler. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 187) 
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(Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi aynen 

IX - Tazminatın ödenmesi : 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonunca 
hak sahiplerinin tamamı tespit edildikten ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat tutan bulun
duktan sonra ödemeye başlanır. 

Hak sahipleri için takdir olunmuş tazminat tu
tarı, 8 nci maddede yazılı dağıtılacak tazminattan 
fazla olduğu takdirde, her hak sahibi için takdir olu
nan tazminattan gerekli oranda indirme yapılır. 

Ancak, gerek hak sahibi olmadıklarına karar ve
rilmesinden, gerek hak sahibi olduğuna karar veril
mekle beraber takdir olunan tazminatın azlığından 
dolayı itiraz edenlerin bulunması halinde, bunların 
taleplerinin karşılanabilmesi için, ihtilaflı dosyalar 
için, mevcut paranın % 30'u bloke edilir ve % 70'i 
avans olarak hak sahiplerine verilir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

VII - Tazminat olarak dağıtılacak para : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

VIII - Kıymet takdiri : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

IX - Tazminatın ödenmesi : 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonunca 
hak sahiplerinin tamamı tespit edildikten ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat tutan bulun
duktan sonra ödemeye başlanır. 

Hak sahipleri için takdir olunmuş tazminat tu
tan, 8 nci maddede yazdı dağıtılacak tazminattan 
fazla olduğu takdirde, her hak sahibi için takdir olu
nan tazminattan gerekli oranda indirme yapılır. 

Ancak, gerek hak sahibi olmadıklarına karar 
verilmesinden, gerek hak sahibi olduğuna karar ve
rilmekle beraber takdir olunan tazminatın azlığından 
dolayı itiraz edenlerin bulunması halinde, bunlann 
taleplerinin karşılanabilmesi için, ihtilaflı dosyalar 
için, mevcut paranın % 30'u bloke edilir ve % 70'i 
avans olarak hak sahiplerine ödenir. 

X - Komisyon kararlarına itiraz : 

MADDE 11. — Tasannm 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

XI) Yönetmeliğin düzenlenmesi: 

MADDE 12. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelik Maliye Bakanlığınca düzenlenerek yürürlüğe konulur. 

XII) Yürülük ve yürütme : 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı 

O. Eyüboğlu 

15 . 7 . 1974 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı V. 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

İmar ve İskân Bakam 
A. Topuz 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç ve Spor Bakanı V. 
O. Birgit 
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(Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

XI - Yönetmeliğin düzenlenmesi : 

MADDE 12. — Bu kanunda sözü geçen yönetme
lik 2 ay zarfında Maliye Bakanlığınca düzenlenerek 
yürürlüğe konulur. 

MADDE 13. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesi aynen 

Tasarının 14 ncü maddesi aynen 

(Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

XI - Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

t>m<i 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 189 
Toplantı : 2 
Ülkemiz Lehine Yararlı Hizmetlerde Bulunan Naci Tahir Nuri'nin 
Eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 

(1 /105) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı ' — 11. 4.1974 

Sayı : 71 - 1684/2173 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 4 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Ülkemiz le
hine yararlı hizmetlerde bulunan Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Ülkemiz lehine büyük ölçüde yararlı hizmetleri geçen ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci Tahir 
Nuri'nin yaşlı ve muhtaç durumda bulunan eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması; Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığınca olumlu karşılanmış ve adı geçenin mai
şetinin temini gayesiyle bu Kanun tasarısı hazırlanmıştırH 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

- Esas No. : 1/105 ' 12.6.1975 
Karar No. : 62 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan ^Naci Tahir Nuri'nin eşi 
Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasarısı» Maliye Ba
kanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşül
dü : ' 

Ülkemiz lehine büyük ölçüde yararlı hizmetleri geçen ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci Tahir Nu
ri'nin yaşlı ve ihtiyaç içinde bulunan eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması ye
rinde bir davranış olacaktır. Bu konuda Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığının olumlu 
görüşü alınarak hazırlanan tasarı komisyonumuzca olumlu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 



__ 2 — 
î nei maddede yer akn (500) lira aylık, günün ekonomik koşulları gözönünde tutularak 1 000 liraya yük

seltilmesi şeklinde değiştirilmiş, 
Yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü maddeler aynen k^bul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

içel 
1. Göktepe 

İmzada Bulunamadı. 

İstanbul 
M. Tüzün 

İmzada Bulunamadı. 

Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada Bulunamadı. 

Manisa 
G. Sevilgen 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

İmzada bulunamadı. 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Giresun 
O. Yılmaz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
1. Ersoy 

İmzada Bulunamadı. 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada Bulunamadı. 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
V. Bozatlı 

Tokat 
H. Abbas 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 189) 

Sözcü-. 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada Bulunamadı. 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakır oğlu 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci 
Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 

Vatanî Hizmet tertibinden aylık Bağlan
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetler
de bulunan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rusçuk - 1901 doğumlu 
Emin kızı Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet 
tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci 
Tahir Nurfnin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 

Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde 
bulunan ve bu uğurda ölüme mahkûm edilen Naci 
Tahir Nuri'nin eşi Rusçuk - 1901 doğumlu Emin kızı 
Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden 
(1 000) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

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

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Millî Savunma Bakanı 
H. İşık 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. K. Doğru 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Köy İşleri ve K. Bakanı 
M? Ok 

Gençlik ve 
M. Y 

10 .4 .1974 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

İçişleri Bakanı 
O. Asil t ürk 
Maliye Bakanı 

D. Baykal 
Bayındırlık Bakanı 

E. Çevikçe 
Sağ. ve S. Yar. Bakanı 

S. Ci'zrelioğlu 
Gıda T. ve Hay. Bakanı 

K. Özal 
Çalışma Bakanı 

Ö. Sav 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

C. Kayra 
İmar ve İskân Bakanı 

A. Topuz 
Orman Bakanı 

A. Şener 

Spor" Bakanı 
Mete 
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MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 190 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, Ali Oğlu Asım Güleşken'e 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

ve Plan Komisyonu Raporu (2/297) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ali oğlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifimle gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

14.11.1974 

Artvin Milletvekili 
Sabit Osman Avcı 

GEREKÇE 

Milletimizin bağımsızlığı yoluna, yurdumuzun kurtarılması uğruna can ve kanlarıyle hizmet verenleri 
hiçbir zaman ihmal etmeyen Devletimiz, bu kahramanlarını maddeten ve manen mükafatlandırmıştır. Bu 
amaçla binlere yaklaşan vatanî hizmet kanunları çıkararak maaşlar bağlanmış ayrıca yüz binleri aşan şeref 
aylıkları bağlanmıştır. 

Bunlardan biri de Kore dağlarında savaşan Ali oğlu 1929 doğumlu Asım Güleşken'dir. Halen çalışamaya
cak derecede malul ve sefalet içinde bulunan bu vatandaşımıza Yüksek Meclisimizin atıfet ellerini uzatması 
amacıyle ilişikteki kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 12 . 6 . 1975 

Esas No. : 2/297 
Karar No. : 64 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, Ali oğlu Asım Güleşken'e 
Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel 
Müdrülüğü temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Milletimizin bağımsızlığı yolunda kan ve canlarını seve seve akıtan kahramanlarımızı Devletimiz hiçbir 
zaman unutmayarak, madden ve manen ödüllendirmiştir. 

Bu amaçla binlerce vatanî hizmet kanunları çıkararak maaş bağlamış, ayrıca yüzbinleri aşan şeref aylık
ları ödemektedir. 

Kore dağlarında savaşan Ali oğlu 1929 doğumlu Asım Güleşken bunlardan biridir. Halen çalışamayacak 
derecede malul olan bu vatandaşımıza, vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması görüşüyle hazırlanan bu 
teklif komisyonumuzca olumlu mütalaa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Döneni : 4 
Toplantı : 2 
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Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 1 000 lira aylık bağlanmasını düzenleyen teklifin 1 nci mad 

desiyle yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

îçel 
t. Göktepe 

imzada Bulunamadı. 

İstanbul 
M, Tüzün 

İmzada Bulunamadı. 

Kocaeli 
S. Akay 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada Bulunamadı. 

Manisa 
G. Sevilgen 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

İmzada bulunamadı. 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kars 
K, Okyay 

Kütahya 
1. Ersoy 

İmzada Bulunamadı. 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada Bulunamadı. 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
V< Bozatlı 

Tokat 
H. Abbas 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada Bulunamadı 

İstanbul 
M, Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
Mi Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
A. Karaaslan 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 190) 
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ SABİT OSMAN 

AVCI'NIN TEKLİFİ 

Ali oğlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kore savaşlarına katılan ve halen 
hasta ve muhtaç bulunan Ali oğlu 1929 doğumlu 
Asım Güleşken'e hayatta bulunduğu sürece Vatanî 
Hizmet Tertibinden 1 000 lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takibe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

Ali oğlu Asım Güleşken'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklif in 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

»>-«« 
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Dönem : 4 MİLLET MECLİSİ S, Sayısı : 191 
Toplantı : 2 . 

C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Anka Ajansı Muhabir
lerinden Şehit Adem Yavuz'un Annesine Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Ra

poru (2 /293) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 9 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü. 
Sayı : 2342 - 4461 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün Adem Yavuz'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanmasına dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Âdem Yavuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifimi gerekçesi ile birlikte sunu
yorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

GEREKÇE 
20 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs Rum Çete Örgütüne esir düşerek, ağır surette yaralanan Anka Ajansı Muha

birlerinden Âdem Yavuz, bütün tıbbî müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. (26 Ağustos 1974) 
Tarihte, dünyanın hiç bir yerinde eşine rastlanmamış olan Rum vahşetine kurban giden Âdem Yavuz'un an

nesine bağlanacak aylığın, ailesinin kaybını telâfi etmesi elbetteki düşünülemez. Ancak bu hareket, Yüce Türk 
Milletinin evlâtlarına karşı duyduğu sevgi takdirlerinin bir işareti olacaktır. 

Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi, Âdem Yavuz'un annesine 1 000 TL. şehit maaşı bağlanmasını öngörmek
tedir. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 12 . 6 . 1975 
Esas No. : 2/293 
Karar No. : 63 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüseyin Öztürk'ün Anka Ajansı Muhabir
lerinden şehit Adem Yavuz'un annesi Elif Yavuz'a vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda 
incelendi ve görüşüldü : 
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20 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs Rum Çete Örgütüne esir düşerek, ağır surette yaralanan Anka Ajansı Muha
birlerinden Adem Yavuz, bütün tıbbî müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Ağustos 1974 tarihinde şehit 
olmuştur, 

Tarihte, dünyanın hiç bir yerinde eşine rastlanmamış olan Rum vahşetine kurban giden Adem Yavuz'un 
annesine bağlanacak aylığın, ailesinin kaybını telâfi etmesi elbetteki düşünülemez. Ancak, bu hareket, Yüc« 
Türk Milletinin evlâtlarına karşı duyduğu sevgi ve taktirlerinin bir işareti olacaktır. 

Yukarıda izaha çalışılan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan teklif Komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Şehit Adem Yavuz'a vatanî hizmet tertibinden. 1 000 (Bin) lira aylık bağlanmasını düzenleyen teklifin 1 nci 
maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkan V. 
Adıyman 
v4. Unsal 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 
Giresun 

O. Yılmaz 
Gümüşhane 

T. Yücel 
İmzada bulunamadı 

İçel 
İ. Göktepe 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

İstanbul 
M. Tüzün 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. Akay 

Kütahya 
İ. Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
G. Sevilgen 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
V. Bozatlı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 191) 



C SENATOSU SİVAS ÜYESİ HÜSEYİN 
ÖZTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
Annesine Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 20 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs-
ta vurularak şehit olan Anka Ajansı muhabirlerinden 
Osmanoğlu 1945 doğumlu Adem Yavuz'un annesi 
Elif Yavuz'a hayatta kaldığı müddetçe 1 000 lira va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Eylül 1974 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, neşri tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

3 — 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
Annesine Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 191) 





Dönem : 4 
ToPiantı2 M t L L E T M E C Lİ S1 S. Sayısı:201 
Yozgat MiUetvekili lliıamâ Çetin'in, 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka

nun Teklifi ve Han Komisyonu Raporu (2/70) 

15 . 1 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü Dönemde görüşülemeyerek kanunlaşamayan «1/828 sayıh Kanun tasarısı <5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kairan Tasarısı) nm yeniden ihya edilerek mua
meleye konulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Milletvekili 

İlhamı Çetin 

T. a 
Başbakanlık 9.4. 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-162613442 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bafranfcçınm hanrlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 7.4.1973 
tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı g«ffî«M1WM» Geçici Bir Maâde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygryle arz ederim. 
Fertd Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 8 . 7.1975 tarihli ve 1425 sayılı Kanunun yürürlüğünden ön
ce ya$ lıaddi, malullük gibi sebeplerle emekliye ayrılanlarla ölenlerden, hizmet süreleri,, emekli ikramiyesi öden
mesine müsait olmayanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunca, lütuf ve atıfet olarak emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda kararlar ittihaz olunmaktadır. 

Ancak, bu yolda ittihaz edilen kararlar, Emekli Sandığı Kanununun ikramiye ödenmesi hakkındaki hüküm
lerine uygun olmadığından, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce ve Kurumlarca tatbikinde tereddüt edil-> 
mektedir.; 

Emekli ikramiyeleri, 788 sayıh Memurin Kanunu hükümlerine göre en az fiilen 30 yıl hizmet ifa edilmesi 
şartı yanında ayrıca 65 yaşın doldurulması halinde verilebilmekte idi. 

Daha sonra kabul edilen 1683 sayıh Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu uyarınca da, bu Kanunun yürürlükte 
bulunduğu (1930 -1950) 20 yıllık süre esnasında en az 30yıl hizmeti olanlara ikramiye verilmiştir. 
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1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile; evvelâ 30 yıl fiilî hiz

met şartı muhafaza edilmiş, sonradan bu Kanuna ek olarak yürürlüğe giren 6122 sayılı Kanunla, 25 ve 30 
yıl arasında fiilî hizmeti bulunanlara da (25 yıllık fiilî hizmet süresinin tamamlanmasından sonra geçen yıl 
kesirlerinin 6 aydan fazla kısmının tam yıla iblâğı, 6 aydan eksik kısmının da tenzili suretiyle) ikramiye ve
rilmesi kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunca ilk defa, yukarda sözü geçen 6122 sayılı Kanundaki, 6 aydan fazla yıl kesirle
rinin tam yıla iblâğı hakkındaki hükme dayanılarak, fiilî hizmet süreleri 25 yılın altında ve fakat 24 yıl 6 ay 
veya yıl kesri 6 aydan fazla olanların, yıl kesirleri tama iblâğ edilmek suretiyle, 25 yıl üzerinden ikramiye ve
rilmesi hususunda kararlar ittihaz olunmuştur. 

Bu kararlar, 6122 sayılı Kanunun, yukarda açıklanan hükmüne uygun bulunmadığı gibi, esasen 7.2.1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile; 1 .3 . 1969 tarihinden itibaren yıl kesirlerinin tam yıla iblâğı 
hakkındaki hüküm kaldırılmıştır. 

Bu hükümlere rağmen, Dilekçe Karma Komisyonunca, son defa alınan kararlarda, 24 yıl 6 ayın altında, 
hatta 23 yıl hizmeti olanlara da 25 yıl üzerinden ikramiye verilmesi kabul edilmekte ve bu hususta kararlar it
tihazına devam olunmaktadır. 

Her ne kadar, son defa yürürlüğe giren 8.7.1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla, haklarında emeklilik 
hükümleri uygulananlara, hizmet süreleri ne olursa olsun, her tam fiilî hizmet yılı için yarım maaş tutarında ik
ramiye verilmesi kabul edilmiş ise de, bu hükümlerin, sözü geçen Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
uygulanması mümkün olup, eski muamelelere teşmiline imkân bulunmamaktadır. 

Ancak, 1425 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, Dilekçe Karma Komisyonuna yapılan müracaatlar 
gittikçe artmaktadır. Bu dilekçelerin de nazara alınması halinde ise, eski hükümlere göre istikrar bulmuş mua
melelerin yeniden ele alınması gerekecek, ayrıca eski tarihlerde yaş haddi, malullük, ölüm gibi sebeplerle 
haklarında emeklilik işlemi uygulanıp, ikramiye alamamış olanlardan müracaat edemeyen veya bu imkânı kay
betmiş bulunanlar aleyhine bir eşitsizlik doğmuş olacaktır. 

Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının, adlî veya idarî bir kaza kararı vasfında olmadığına, Danıştay Ge
nel Kurulunca (30.4.1965, 7.6.1966 tarihli 1965/33-1965/76, 1966/191 - 1966/203 sayılı kararlarla) karar ve
rilmiş bulunduğundan, bu kararlar idareleri bağlamamaktadır. 

Diğer taraftan, Dilekçe Karma Komisyonu Kurulması hakkındaki 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(I) işaretli kısmının (d) fıkrasında bir kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiren dilekçelerin, Dilekçe 
Karma Komisyonunca görüşülemeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Yukarda etraflı olarak arz ve izah olunan nedenlerle, T. B. M, M. Dilekçe Karma Komisyonunca ikrami
ye verilmesi hususunda 140 sayılı Kanuna aykırı olarak alınan ve alınacak olan kararların uygulanmasına im
kân görülememektedir. 

Ancak, Dilekçe Karma Komisyonunca bu konuda ilk defa ittihaz edilmiş olan kararlardan bir kısmının 
uygulanmış olması dikkate alınarak, bugüne kadar aynı konuda alınmış bulunan kararların da, bir defaya mah
sus olmak üzere, yerine getirilmesi uygun görülmüş ve bunu sağlamak amacıyle ilişik Kanun tasarısı hazırlan
mıştır., 

Tasarının 1 nci maddesi ile, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi öngö
rülmüştür. Geçici madde, bu tasarının kanunlaştığı tarihe kadar emekli ikramiyesi verilmesi hususunda Dilek
çe Karma Komisyonunca 140 sayılı Kanuna aykırı olarak ittihaz edilmiş olan kararların yerine getirilmesi hak
kındadır. 

tkinci ve üçüncü maddeler, yürürlük ve uygulamaya dair bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 26 . 6 . 1975 

Esas No. : 2/70 
Karar No. : 68 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Yozgat Milletvekili îlhami Çetin'in 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü: 

Geçen dönemde Hükümet tarafından tasarı halinde Parlamentoya (Çok ivedi) kaydıyle sunulmuş olmasına 
rağmen, dönem içerisinde görüşmek olanağı bulunamamış ve hükümsüz sayılmış olan tasarı, bu defa iç
tüzüğün 78 nci maddesi uyarınca Yozgat Milletvekili îlhami Çetin tarafından yenilenmiş ve teklif halinde 
Komisyonumuza intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek getiren 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden önce yaş haddi, malûllük gibi sebeplerle emekliye ayrılanlarla ölenlerden hizmet süre
leri emekli ikramiyesi ödenmesine müsait olmayanlar hakkında T. B. M. Meclisi Dilekçe Karma Komisyo
nunca lütuf ve atıfet olarak emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda kararlar alınmıştır. 

Ancak, bu yolda alınan kararlar Emekli Sandığı Kanununun ikramiye ödenmesiyle ilgili hükümlerine uygun 
olmadığı düşüncesiyle, gerek Emekli Sandığı ve gerekse kurumlarca tatbikat için tereddütler meydana gel
miştir. 

5434 sayılı Kanunun kabulünden önce gerek 788 ve gerekse 1683 sayılı kanunlarda 30 yıl fiilî hizmet esası 
tatbik edilmişti, ilk önce 5434 sayılı Kanunda da bu durum muhafaza edilmiş ancak sonradan 6122 sayılı 
Kanunla yapılan bir değişiklikle 25 yıllık hizmet süresini dolduranlara emekli ikramiyesi verilmeye başlanmıştır. 

6122 sayılı Kanundaki yıl kesri 6 aydan fazla olanlar tam yıla iblâğ olunur, hükmü gerekçe alınarak 24 yıl 
6 ayı geçmiş hizmet sürelerinin de 25 yıla iblağ edilmesinin yerinde olacağı ve ikramiye verilebileceği şeklinde 
anlaşılmış ve Dilekçe Karma Komisyonunca bu istikamette kararlar alınmıştır. Aslında 7.2.1969 gün ve 
1101 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 1 . 3 . 1969 dan itibaren yıl kesirlerinin tama iblâğı hakkındaki hükmü 
kaldırmıştır. 

Hal böyle iken, Dilekçe Karma Komisyonunca 23 yıl hizmeti olanlara da ikramiye verilmesi istikametinde 
kararlar çıkmıştır. Bu kararların idareyi bağlamayacağı hakkında Danıştay Genel Kurulunun kararları bulun
ması da dikkate alınarak bir çok kararda idare ile Yasama Organı karşı karşıya gelmiştir. 

Yukarıdaki gerekçeler muvacehesinde gerek idare ile Yasama Organını karşı karşıya getiren ve gerekse te
reddütlere yol açan engellerin ortadan kaldırılması için hazırlanmış olan kanun teklifi, Komisyonca da olumlu 
mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında verilen bir önergenin kabulü ile teklifin kapsamı genişletilmiş ve 1 nci 
maddeye bağlı «Ek Geçici Madde, 4 geçici madde olarak yeniden düzenlenmiş ve 1 nci geçici madde ile 
1 . 1 . 1950 ile 1 . 3 . 1971 tarihleri arasında hesap edilecek emekli ikramiyeleri, 

2 nci geçici madde ile, 1 . 1 . 1950 den önce fiilî hizmet süreleri 25 yılı doldurduktan sonra ölenler, 
emekli veya malûl olanlar ve aylık bağlandıktan sonra ölenlerin ikramiyeleri, 

3 ncü geçici madde ile hiçbir şekilde emekli ikramiyesi ödenmeyecek olanların kimler olacağı, 

4 ncü geçici madde ile de T. B. M. Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının uygulanabilmesi hususu 
ayrı ayrı hükümlere bağlanmış. Ayrıca kanun başlığı buna uygun olarak değiştirilmiş, 
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Teklifin 2 nci maddesi «Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer» şeklinde ve «Yürütme» ile il
gili 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Ankara 
H. T. Toker 

Giresun 
O. Yılmaz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İsparta 
A. İ. Balım 

İçel 
/. Göktepe 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
G. Sevilgen 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tekirdağ 
Y. Al patlan 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 201) 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ İLHAMI ÇETİNİN 

TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekti Sandığı Kanununa geçici bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir. 

Ek geçici madde — Emekli, adî malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlandığı veya toptan 
ödeme yapıldığı tarihlerdeki hükümlere göre, hizmet 
sürelerinin müsait bulunmamasından dolayı, kendile
rine emekli ikramiyesi verilememiş olanlara, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunca görülen lüzum 
ve zarurete dayanılarak veya lütuf ve atifet olarak 
emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ittihaz edilmiş olan 
kararlar,, ilgililerin emekliye ayrıldıkları, malul kal
dıkları veya vefat ettikleri tarihlerdeki emeklilik ke
seneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanmak sure
tiyle uygulanır. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici 
Dört Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici dört madde eklenmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Daha önce herhangi bir 
sebeple emekli ikramiyesi ödenmemiş olmak şartiy-
le, 1 . 1 . 1950 - 1 . 3 . 1971 tarihleri arasında yaş 
haddi veya malullük sebepleri ile görevlerinden ay
rılıp emekli veya malullük aylığı bağlanmış olanlar
dan halen bu aylıkları alanların kendilerine, bun
lardan aylık bağlandıktan sonra ölmüş olanlar ile 
1 . 1 . 1950 - 1 . 3 . 1971 tarihleri arasında iştirakçi 
iken ölenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
aylığa müstehak durumda olan dul ve yetimlerine, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 8 . 7 . 1971 
tarihli ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı mad
de hükmüne göre hesap edilecek emekli ikramiyesi 
ödenir. 

Emekli ikramiyeleri, ilgililerin yaş haddine uğra
dıkları, malul kaldıkları veya vefat ettikleri tarih
lerdeki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üze
rinden hesap edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 . 1 . 1950 tarihinden ön
ce, fiilî hizmet süreleri 25 yılı doldurduktan sonra : 

A) Ölenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte aylığa müstehak olan dul ve yetimlerine, 

B) Emekli veya malili olanlardan halen aylık al
makta olanların kendilerine, 

C) Emekli veya malûl olup aylık bağlandıktan 
sonra ölenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te aylığa müstehak olan dul ve yetimlerine, 
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Teklif 

MADDE 2, 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

îmar ve iskân Bakanı 
T. Toker 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Daha önce, kendilerine veya dul yetimlerine, emek
lilik ikramiyesi ödenmemiş olmak şartıyle, geçici 
birinci madde hükümlerine göre hesap edilecek emek
lilik ikramiyesi ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre hiçbir şe
kilde emekli ikramiyesi farkı verilmeyeceği gibi, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aylık almakta 
olan (Müstehak olup da almayan veya alamayanlar 
dahil) dul ve yetimi bulunmayanlar için kanunî mi
rasçılarına veya sonradan aylığa hak kazanacak dul 
ve yetimlerine emekli ikramiyesi ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Malullük, dul ve yetim 
aylığı ile ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonunca alınmış ve bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesinleşmiş ka
rarlar, başkaca bir hüküm aranmaksızın uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Millî Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

7 , 4 s 1973 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Tarım Bakanı 
/. Karaöz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Kodamanoğlu 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 56ncı Maddesinin Tadiline Dair Kanun 

Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu (2 /183) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin Tadiline Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile 
birike ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Aydın Trabzon 
N. Menteşe Ö. Çakıroğlu 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

G E R E K Ç E 

1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevi esnasında malul kalan subay ve astsubaylar, sakatlıklarına göre 
1 ve 6 derece üzerinden maluliyetleri tespit edilerek emekliye sevkedilirler. Emekli maaşlarına da 1 .nci dere
ce için % 60 ve 6 ncı derece için de % 15 malülüyet zammı ilâve edilir. 

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silâh altında bulundukları esnada veya celp ve terhisleri için vazi
feli olanların gözetimi altındaki şevklerinde ve Yedek Su bay Okulu öğrencilerinin gerek okulda ve gerekse okul
dan önceki hazırlık kıtasında vazife malûlü olmaları halinde kendilerine, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desine göre ^ 

TL. 

1 nci derece vazife malûlü için : 75 
2 nci » » » » : 65 
3 ncü » » » » : 55 
4 ncü » » » » : 50 
5 nci » » » » : 45 
6 ncı » » » » : 40 T.L. aylık bağlanmakta idi. 

2. Sonradan çeşitli kanunlarla yapılan zamlarla' birükte bu aylıklar : Altıncı dereceden başlamak sure
ti ile maluliyet derecelerine göre; 126,90. - 142,76 - 158,62 - 174,48 - 206,21 - 237,94 liraya çıkarılmış olup, 669 sayılı 
Kanunun yürürlük tarihi olan 1 . 3 . 1966 tarihine kadar er aylıkları bu şekilde ödenmiştir. 

Bilâhara, 669 sayılı Kanunla, alt sınır aylıkları ihd ıs edilerek, emekli, âdi malullük, vazife malûllüğü, dul 
ve yetim aylıklarının 250, liradan aşağı olmayacağı hükme bağlanmış ve 8 . 7 . 1971 günlü 1425 sayılı Kanunlada 
emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının alt sınırı 539, l'ira olarak tespit edilmiştir. 

Bu suretle, bir ilâ 6 ncı derece arasında malul kalan erlere, maluliyet dereceleri dikkate alınmadan sey
yanen aynı miktar aylık bağlanmakla, erlerin derece 'üzerinden emekliye ayrılmalarının anlamı kalmamıştır. 

Görev esnasında, iki gözünü, iki kolunu,.iki bacağını veyahut aklını kaybederek çalışma kabiliyetlerini 
yüzde yüz yitirmiş olanlar (ki bunlara tarla bekçiliği dahi verilmemektedir.) parmağındaki arızadan dolayı 
6 ncı dereceden malûl olan erler arasında fark gözetil memesinin hakkaniyet ve adalet anlayışı ile bağdaşma
yacağı gayet açıktır, 
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3. Ayrıca görev malulleri için tespit edilmiş olan alt sınır aylığı da bugünkü şartlara göre normalin 

altındadır. Saniyen, aile ocağından, köyünden sapasağlam teslim alınıp, bir parmağı dahi olsa sakat olarak 
iade edilen vatan evlâdının, emekli veya adi malul ile aynı muameleye tabi tutulması, sosyal adalet prensip
lerine, Anayasa ve insan haklarına saygılı devletimizin prensiplerine de aykırıdır. Harbin bir görev olduğu 
halde, harpte malul kalanlara evvelâ görev malulü aylığı bağlandığı gözönünde tutulursa, görev malulü
nün diğerlerinden biraz daha farklı olması açıkça belirir. 

Ayrıca, evvelce vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylık için, 500 lira ölçü alınmış iken, bu miktar günün 
şartları gözönünde tutularak; 1960 yılında 1 500 liraya ve 1971 yılında ise 1 800 liraya .yükseltilmiştir. 

Bugün asgarî işçi saat ücreti Ankara'da 23.50 liradır ki, aylığı 30 gün üzerinden 705 liradır. Buna göre, 
görev malulleri erlerinde aylıklarının alt sınırının, yani 6 ncı derece görev malulü erin aylığının 700 lira ol
ması zaruridir. 

Memur emeklilerin maaşları 1425 sayılı Kanunla kat sayısı esasına göre ayarlanmakta, dul yetimlerinin 
dahi istikballeri garanti altına alınmıştır. Bundan böyle hayat pahalıhğından veya paranın iştira gücünü kay
betmesinden dolayı mutazarrır olmayacaklardır. Malul erler ise, bu gibi hallerde, yeni bir kanunla maaş
ları tespit edilinceye (kadar bir kat daha sefalete sürükleneceklerdir. 

Erler her ne kadar iştirakçi değiller ise de, kendilerine bağlanan aylık sadaka olmayıp, görevleri esnasın
da kaybettikleri uzuvlarının karşılığı ve vatan uğruna gösterdikleri cesaret ve fedakârlığının mükafatıdır. 

Bu vatan evlâtlarını kısmen olısun sefaletten kur.armak ve onore etmek için görev malullüğü alt sınır 
aylığının en az 700 lira olarak tespit edilmesi zaruridir. Ayrıca, bu alt sınır esas tutularak malûllük dere
celerine göre bağlanacak aylıkların memur ve emekliler gibi kat sayısı esasına göre tespit edilmesi ile, hem 
görev malilileri arasındaki fark gözetilecek ve hem de, ileride alt sınırın değiştirilmesi zorunluğunda kalınma
yacak ve dereceler arasındaki fark da daima muhafaza edilebilecektir. 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 26 . 6 . 1975 

Esas No. : 2/183 
Karar No. : 69. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline dair Kanun teklifi», Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı 
temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev esnasında malul kalan Subay ve Astsubaylar, maluliyetlerinin tespitinden 
sonra emekliye sevk edilmektedirler. Bu durumda olanların emekliye şevkleri sırasında bağlanan emekli ma
aşlarına, 1 - 6 derece arasında değerlendirilmesi yapılan maluliyetlerine göre % 60 - % 15 maluliyet zammı 
ilâve edilmektedir. 

Diğer taraftan muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin gerek silâh altında bulundukları sırada ve gerekse celp 
ve terhisleri için vazifeli olanların gözetimi altındaki şevklerinde, Yedek Subay öğrencilerinin okulda ve ha
zırlık kıt'asında vazife malulü olmaları halinde kendi'erine 5434 sayılı Yasanın 56 ncı maddesi ile 1 ve 6 ncı 
dereceler arasında 75 - 40 lira aylık bağlanmaktaydı. 

Başlangıçta 75 ve 40 lira olarak tespit edilen aylık tutar, sonradan çeşitli yasalarla günün koşullarına uy
gun duruma getirilmeye çalışılmış ve 1 . 3 . 1966 talihinde yürürlüğe giren 669 sayılı yasaya kadar bu mik
tara 126.90, 142.76, 158.62, 174.48, 206.21, 237.94 lira olarak ödenmiştir. 

1 . 3 . 1966 tarihinde yürürlüğe giren 669 sayılı Yasa bu tarihe kadar tatbik edilen 1 -6 derece ara
sındaki maluliyet derecelerini kaldırmış ve yerine alt sınır aylıkları ihdas edilmiştir. 
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Buna göre; emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının 250 liradan aşağı olmayacağı 

hükme bağlanmış, daha sonra çıkarılan 1425 sayılı yasaya göre bu miktar 539 liraya çıkarılmıştır. 

Ancak, son olarak 1971 yılında tespit edilen 539 liranın bu günkü hayat şartları ve geçinme endekslerinin 
çok altında kaldığı bir gerçektir. Bununla beraber maluliyet derecesi dikkate alınmayan ve iki gözü kör olan 
iki ayağı kesilehle bir parmağı arızalanan kimsenin aynı ölçülerde değerlendirilmesi hak ve adalet ölçüleri 
ile bağdaşmamaktadır. 

Söz konusu teklif hem maluliyet derecelerini, yeniden tespit etmekte ve hem de bu gün bir işçinin alaca
ğı asgarî ücret ölçüsünde, 700 lira taban tespiti esasını getirmektedir. Katsayı 9 olduğuna göre bu günkü 
karşılığı 160 X 9 = 1440 lira taban tespit edilmektedir. 

Bir haksızlığın giderilmesi açısından hazırlanarak komisyonumuza intikal etmiş olan teklif komisyonu
muzca da uygun mütalaa edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında verilen bir önergenin kabulü ile yapılacak ödemelerin daha esaslı kural
lara bağlanması, açısından değişiklik yapılmış ve bir nevi echell - mobule sistemi getirilmiş, Geçici Madde, 
Geçici Madde 1 olarak aynen, ayrıca bu kanundan ya -adanacakların müracaat sürelerinin 1 yıla kadar uzatıl
masını teminen Kanuna Geçici 2 nci maddenin ilâvesiyle, 

Yürürlük ve Yürütmeyi düzenliyen teklifin 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Ankara 
H. T. Toker 

Giresun 
O. Yılmaz 

Gümüşhane 
T. Yüce! 

İsparta 
A. 1..Balım 

İstanbul 
M. Parlar 

İçel 
/. Göktepe 

Kars 
K. Okyay 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Kütahya 
/. Er soy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
/ / . Okçu 

Manisa 
G. Sevil gen 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Samsun 
D. Kitaptı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Tokat 
H. Ab bas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ NAHİT MENTEŞE 

VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 7236, 1101 ve 1425 sayılı kanun
larla değişik 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin; 
silâh altında bulundukları esnada veya celp ve terhis
leri için vazifeli olanların gözetimi altındaki şevklerin
de, Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda, 
gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malu
lü olmaları halinde, kendilerine derecelerine göre, 
aşağıdaki göstergede yazılı miktarlarda er vazife ma
lûlü aylığı bağlanır. 
Derece Er Vazife Malulü Aylığı Göstergesi 

1 160 TL. 
2 150 TL. 
3 130 TL. 
4 120 TL. 
5 110 TL. 
6 100 TL. 
Ve bu göstergedeki er vazife malulü aylığı, 1425 

sayılı Kanuna göre, her yıl Bütçe Kanununda kat sa
yısı olarak gösterilen rakamla çarpılarak ödenir. 

Askerlik vazifesini başkasının yerine yaptığı anla
şılanlara aylık bağlanmaz. 

Bağlanan aylıklar ödendikçe, faturası karşılığı Ha
zineden alınır. 

GEÇİCİ MADDE.— 1 . 1 . 1959 tarihinden evvel 
bağlanan vazife malullüğü aylığı alan erlerle, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre vazife ma
lullüğü aylığı bağlanan erler de bu kanun hükümle
rinden istifade ederler. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı 
maddesinin tadiline ve bu Kanuna 2 Geçici Madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu Kanuna aşağıdaki 2 Geçici Madde ilâve edil
miştir. 

Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüM erlerin si
lâh altında bulundukları esnada veya celp ve terhis
lerinde (serbest şevkler dahil) şevkleri sırasında, Yedek 
Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okul
dan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları 
halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesin
de tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, 
daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan 
kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas 
aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının 
üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablo
sunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının, 
% 70'i üzerinden aylık bağlanır. 

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet dere
celerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam 
yapılır. 

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini 
başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 1 . 1 . 1959 tarihinden ev
vel bağlanan vazife malullüğü aylığı alan erlerle, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre vazife ma
lullüğü aylığı bağlanan erler de bu kanun hükümle
rinden istifade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 49 
ncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat 
edememiş olmaları nedeniyle aylık bağlanamamış bu
lunan muvazzaf, yedek ve gönüllü erler ile, Yedek Su
bay Okulu öğrencilerine veya bunların dul ve yetim
lerine vazife malûllüklerinin 5434 sayılı Kanunun il
gili maddesine göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde T. C. 
Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde, müra
caat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağ
lanır. 
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MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

— 5 — 
Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

..>... »-©-« •<-
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Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 Arkadaşının, Gecekondu 
Kanununda Bazı Değişiklikler Yapdması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci Maddesi Uyarmca Gündeme Alınma Önerisi 

(2 /388) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkındaki) 2/388 sayılı kanun teklifimiz, havale 
edilmiş bulunduğu İçişleri Komisyonunda 45 gün geçmesine rağmen gündeme alınamamış ve görüşüleme
miştir. 

Sözü geçen kanun teklifi ile, esasen malî sıkıntı içerisinde bulunan belediyelerimizin 775 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (c) bendi gereğince teşkil edilen Gecekondu Fonuna, yıllık giderlerinin yüzde birinden az 
olmamak üzere ödenek ayırmalarını mecbur tutan hüküm değiştirilmekte ve bunun belediyelerce diğer belde 
hizmetlerinde kullanılmasına imkân verilmektedir. 

Ayrıca, 1966 yılından bu yana yapılmış gecekonduların hukukîleştirilmeleri ve bu gecekondularda otur
makta olan vatandaşlarımızın da kamu hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. 

Yurdumuzdaki bütün belediyeleri, milyonlarca vatandaşı ve yüzbinlerce yoksul ve dar gelirli aileyi ilgi
lendiren bu kanun teklifimizin, biran önce kanunlaşma sının sağlanması maksadiyle, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
38 nci maddesi gereğince, doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
25 . 6 . 1975 

Kütahya Milletvekili İstanbul Milletvekili Bursa Milletvekili 
/. Ersoy t. H. Tekinel K. Önadım 

Denizli Milletvekili İzmir Milletvekili İstanbul Milletvekili 
R. Gençoğlu A. Demir t. (Toksan 

Bursa Milletvekili 
A. Türkel 

5.5. 1975 

Konu : Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20 . 7 . 1966 günlü ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun 
teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

İçtüzük hükümleri uyarınca gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

İlhan Ersoy (Kütahya Milletvekili) 
İ. Hakkı Tekinel (İstanbul Milletvekili) 
Cemal Tercan (İzmir Milletvekili) 
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Kasım Önadım (Bursa Milletvekili) 
Yiğit Köker (Ankara Senatörü) 
İhsan Toksan (İstanbul Milletvekili) 
Rıza Gençoğlu (Denizli Milletvekili) 
Ahmet Özmumcu (Kütahya Senatörü) 
Adil Demir (İzmir Milletvekili) 
Ahmet Türkel (Bursa Milletvekili) 
Fuat Avcı (Denizli Milletvekili) 

GEREKÇE 

Memleketimizde, özellikle büyük şehirlerimizle gelişme merkezlerimizde, pek çok dış ülkelerde olduğu gibi, 
aşağı yukarı otuz yıldan bu yana, başlayan, gelişen ve gün geçtikçe büyüyen gecekondu problemi, zamanında 
çözüm yolları bekleyen büyük bir problem olmasına rağmen, zaman zaman yetersiz zabıta tedbirleri veya 
çeşitli kanunlarda, konunun, derinliğine inmeyen basit hükümlerle çözülmek istenmiştir. 

Ancak, 20 Temmuz 1966 gününde çıkarılan 775 sayılı Gecekondu Kanunu, ilk defa açıkça ve cesaretle, 
gecekonduyu bir vakıa olarak kabul etmiş ve gecekondu problemine, bu Kanunun gerçekçi esprisi ve hükümle
ri içinde hakikî çözüm yolları aranmıştır. 

Zira, adı geçen Kanun, iyice tetkik edildikte, mevcut gecekonduların ıslâhı, yenilerinin yaptırılmaması 
ve yeniden gecekondu yapılmasını gerektiren sebeplerin mümkün mertebe ortadan kaldırılması gibi üç ayrı 
hususu gerektiği şekilde değerlendirdiği, polisiye tedbirlerden çok, sosyal ve ekonomik tedbirleri öngör
düğü, bunların bir kısmını beraberinde getirdiği kolayca görülmektedir. 

Esasen sözü geçen Kanunun bazı maddeleri, başlı başına bir kanuna konu teşkil edecek kadar geniş çap
ta tedbirler manzumesi getirmektedir. 

Hal böyle iken, gecekondu gibi çok büyük bir problemin etraflı bir şekilde çözülmesi yolunda ve bir 
bütün halinde ilk ve ciddî adımın hukukî mesneti olan Gecekondu Kanunu da elbette diğer kanunlar gibi 
son on yılın hızlı gelişmeleri ve uygulamada görülen bir kısım aksaklıklar dikkate alınarak, revizyona 
tâbi tutulacak, gereken düzeltmelerle daha faydalı duruma getirilecektir. 

Bu arada, gerek gecekonduların ve sahiplerinin, gerekse bu büyük problemin çözümünde asıl söz sa
hibi durumunda bulunan belediyelerin, bugünkü şartlar altında bir defa daha incelenip değerlendirilmesi 
faydalı olacaktır. 

Şu halde her şeyden önce 775 sayılı Kanunun hangi hususlarda aksaklıklar meydana getirdiğini ve bun
lardan hangilerinin gelip geçici veya devamlı olduğunu tespit etmek gereklidir. Kanaatimizce bunları şu iki 
grupta toplamak mümkündür : 

1. Belediyelere bu Kanunla yüklenen bir kısım mükellefiyetler çeşitli sebeplerle yerine getirilememiş
tir. 

2. Gerek tespit çalışmalarının zamanında ve istenen ölçüde yapılamaması, gerekse diğer bazı sebepler 
gecekondu yapımının önlenmesine mani olmuştur. 

Özellikle, normal yollardan yapı yapmak isteyen vatandaşlara gösterilmesi gereken kolaylıklar yerine, 
karşılaştırıldıkları güçlükler, vatandaşı normal yollardan uzaklaşmaya şevk etmektedir. Uygulamada bu 
aksaklıkların giderilmemesi halinde gecekonduları ve belki de daha sonra başka isimlerle anmak durumun
da kalacağımız yeni yeni kaçak yapı furyasını önlemek gün geçtikçe daha da zorlaşacaktır. Bu itibarla, 
Devletin ve belediyelerimizin özellikle bu konu üzerine iyice eğilmeleri ve ülkeyi bir yasaklar diyarı ha
line getirme istidadı gösteren, neticesi düşünülmeden alınmış kararlardan ve bu kararların vatandaşı bizar 
eden uygulama tarzından kurtarmaları lâzımdır. Bunlar, kanun hükümleri değil, kanun hükümlerinin yan
lış uygulanmasının neticeleridir. 

İşte bu kanun teklifi, bu aksaklıkları gidermek maksadıyle hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 



— 3 — 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Kanun Teklifinin 1 nci maddesi, Belediyelerimizin, özellikle gecekondu probleminin hiç görülmediği, belde
lerimizin belediyelerinin esasen çok dar ve kifayetsiz olan bütçelerinin zorlanmasını ve kullanılamayan bir 
fon teşkili suretile diğer belde hizmetlerinin büyük ölçüde aksamasını meydana getiren bir mecburiyeti kal
dırmak gayesine matuftur. 

Belediyeler, kendi bölgelerindeki gecekondu probleminin ciddiyetine ve malî imkânlarına göre bu konu 
ile ilgili fon'a para ayırmakta serbest bırakılmaktadırlar. 

Teklifin 2 nci maddesi, 775 sayılı Kanunda yeralan 5 Geçici maddeye 3 yenisini eklemeyi öngörmektedir. 

Bunlardan birincisi, Kanun Teklifinin 1 nci maddesine paralel olarak getirilmiş ve aynı gerekçeye dayan
maktadır. Bir kısım Belediyelerimizin 775 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile kurulan fona, belediye bütçelerin
den aktarılan ve kullanılmaz halde bekleyen ödeneklerinin kullanılabilmesi bu maddenin kanunlaşması halin
de mümkün olabilecektir. 

İkinci Geçici madde ise, mükellefiyetlerini yerine getirememiş belediyelerin durumu hükme bağlamakta
dır. 

Üçüncü olarak getirilen ve Kanunda Geçici Madde 8 olarak yer alacak olan madde ile 12 . 4 . 1975 gününe 
kadar yapılmış olan gecekonduların da, 775 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30 Temmuz 1966 gününden ön 
ce yapılan gecekondularla aynı işleme tabi tutulması öngörülmektedir. Esasen çeşitli sebeplerle yapımı önle
nememiş olan bu gecekonduların bir nevi affı söz konusu olmaktadır. Anayasamızla teminat altına alınmış bu
lunan mülkiyet hakkına tecavüze imkân vermemek üzere, aynen 775 sayılı Kanundaki espriye sadık kalınarak, 
özel mülkiyete konu teşkil eden arazi ve arsalar üzerinde yapılan gecekondular bu affın kapsamı dışında bı
rakılmışlardır. 

Gecekondu yapımının önlenmesine çeşitli sebeplerle gidilememiş olması, Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönü
mü gibi büyük bir günde, hemen hertürlü suç ve cezanın affı yoluna gidilmiş bulunması ve hattâ Yüce Mec
lislerin bir atıfet olarak çıkardığı Af Kanunlarının hükümlerinden faydalananların bir kısmının, bu faydalan
ma miktarının yeniden bir Kanun çıkarılmasına dahi lüzum gösterilmeden Anayasa Mahkemesi kararı ile artı
rılması veya hiç yoktan affın kapsamı içine alınması gözönünde tutulursa, gecekonduların ve gecekondu sa
hiplerinin de bu aftan niçin faydalandırılmadıklarının cevabını vermek elbette güç olacaktır. 

Yıkımı durdurulabilecek gecekonduların, benzerleri gibi, 775 sayılı kanunun diğer hükümlerine de tabi tu
tulacakları muhakkaktır. 

Ancak, bu Kanun Teklifinin kanunlaşmasından önce haklarındaki karar yerine getirilmiş ve yıkılmış bu
lunan gecekondulara ve bunların sahipleri ile içinde oturanlara, bu değişiklikten dolayı yeni bir hak veril
mesinin düşünülemiyeceği de açıktır. İlgili Geçici maddenin son fıkrası bu hususu hükme bağlamaktadır. 

Kanun Teklifinde, yürürlük tarihinin esas alınması ve yıkım işinin bu tarihe kadar yapılmış gecekondula
ra teşmili, bir teşvik unsuru olacağı düşüncesiyle yerinde görülmemiş ve Milletçe benimsenen yeni bir Hükü
metin güven oyu aldığı tarih maddelerde bu yüzden yer almıştır. Teklifte kullanılan kelimelerin 775 sayılı Ka
nunun diline uydurulmasına özellikle dikkat edilmiştir. 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İLHAN ERSOY VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Gecekondu Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20 . 7 . 1966 günlü ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 12 nci maddesinin (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Belediye Meclislerince gerekli görülen hallerde, belediye bütçelerine konacak ödenekler,» 

MADDE 2. — 20 . 7 . 1966 günlü ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler eklen
miştir. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — 12 nci madde ile teşkil edilmiş bulunan Fon'a 12 . 4 . 1975 gününden önce, adı 
geçen maddenin (c) bendi gereğince belediye bütçesinden intikal eden ödenekten henüz harcanmamış olanla
rı, belediye meclisi kararı ile ve belediyenin diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere fon'dan geri alınabilir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — 12 nci maddenin (c) bendi gereğince, belediye bütçelerinden fon'a aktarılması 
gerekli görülen ödenekleri intikal ettirememiş belediyeler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. 

Ayrıca, Gecekondu Kanununun çeşitli maddelerinde sözü geçen yükümlülükleri 12 . 4 . 1975 gününe ka
dar yerine getirememiş olan Belediye sorumluları hakkında ceza hükümleri uygulanmaz.» 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Belediyelere ait olan veya Gecekondu ÎCanunu uyarınca belediyelerin mülkiyeti
ne geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde 12 . 4. 1975 gününden önce yapıldıkları tespit edilen gecekondular 
hakkında da sözü geçen Kanunun 21 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu gecekondulardan haklarında yıkım kararı alınmış ve fakat bu karar henüz yerine getirilmemiş olan
larının yıkımı durdurulur. 

Haklarındaki yıkım kararlan, daha önce yerine getirilmiş bulunan gecekondu sahipleri, bundan dolayı her
hangi bir hak talep edemezler.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • » • • — > • • « 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 269 

Konya Milletvekili Şener Batt&Fın, î . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı 
Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanuna Ek Kanun Teklifi ve 

Millî Eğitini Komisyonu Raporu (2 /505) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı Kanuna ek Kanun teklifim ekte 7 nüsha olarak takdim kılınmıştır. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

22 . 1 . 1976 
Konya Milletvekili 

Şener Battal 

GEREKÇE 

1873 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan üniversitele in 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun öngördüğü 
şekilde fiilen birer üniversite olarak kısa zamanda faaliyete geçebilmeleri için kuruluşlarını kolaylaştırmak 
ve mevcut kanundaki boşluğu bu maksatla doldurmak amacıyle bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 28 , 2 . 1976 

Esas No. : 2/505 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyıulan «Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1 . 4 . 1975 
tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanuna ek Kanun teklifi» Teklif sahibi ve ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Teklifte, 1873 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine eklenen fıkranın, vuzuha kavuşturulması nede
niyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

«Geçici madde 3. — Üniversitelerarası kurul, benzer iki fakültenin aylıklı profesörlerinden göstereceği 
ikişer aday arasından, her yeni üniversite için bir kurucu rektör, benzer fakülteler de birer kurucu dekan se
çerler. Kurucu rektör ve kurucu dekanlar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerince izinli 
ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler. 

Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri, bu üniversitelerin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı ve 
organlarını seçtiği anda sona erer.» 

Teklif, 1873 sayılı Kanunla kurulması kesinleşen dört üniversiteden kurulmamış olanların biran evvel ku
rulmasını sağlamaktır. 

Dönem : 4 
Toplantı : 3 
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Bu nedenle 1873 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde dört üniversiteden sadece 19 Mayıs, Fırat ve 

Bursa üniversiteleri zikredilmiş, Konya'da kurulacak Selçuk Üniversitesinden bahsedilmemiştir. Komisyonu
muz bu açıklığı kapamak için bu teklife yeni bir madde ilâve ederek, 1873 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve teklifteki madde numaralarının buna göre düzenlenmesine karar 
vermiştir. 

«Geçici madde 12. — 19 Mayıs, Fırat, Bursa ve Selçuk üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama ya
pılıp çalışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler muhasebe ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe, 
Ankara ve İstanbul üniversitelerince yürütülür.» 

Teklif bu yapılan değişikliklerle beraber Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve. bu rapor için Sözcü 
Adana 

M. Hulusi Özkul 

Başkan V. 
Bolu 

Abdi Özkök 

Kâtip 
Antalya 

Faiz Şarlar 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Balıkesir 
Ahmet Akçeel 

Bolu 
Harun Aytaç 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

istanbul 
Mustafa Parlar 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN 
TEKLİFİ 

1.4. 1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite 
Kurulması Hakkında Kanuna Ek Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı 
«Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanunun» 
Geçici 3 ncü maddesine aşağıda fıkra eklenmiştir. 

Geçici madde 3. — Üniversitelerarası Kurul, ben
zer iki fakültenin aylıklı profesörlerden göstereceği 
ikişer aday arasından her yeni üniversite için bir ku
rucu rektör seçer. Kurucu rektör ve kurucu dekan
lar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniver-
sitelerince izinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler 
Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptir* 

Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri; bu 
üniversitelerin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı 
ve organlarını seçtiği anda sona eder. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

1.4, 1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite 
Kurulması Hakkında Kanuna Ek Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı 
«Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» un 
Geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Geçici madde 3. — Üniversitelerarası Kurul, ben
zer iki fakültenin aylıklı profesörlerinden gösterece--
ği İkişer aday arasından, her yeni üniversite için bir 
kurucu rektör, benzer fakülteler de birer kurucu de
kan seçerler. Kurucu rektör ve kurucu dekanlar 
Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversite-
lerince izinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler 
Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler. 

Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri, bu 
üniversitelerin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı 
ve organlarım seçtiği anda sona erer. 

MADDE 2. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı 
«Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» ün 
geçici 12 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Geçici madde 12. — 19 Mayıs, Fırat, Bursa ve 
Selçuk üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama ya
pılıp çalışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler mu
hasebe ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe, 
Ankara ve İstanbul üniversitelerince yürütülür. 

MADDE 3, — Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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