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SUNUŞLARI 519 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 519 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağ-

h'nın, Adalet Partisi Genel Merkez binasının 
bombalanması hakkında gündem dışı konuş
ması. 519:520 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal 
Aykurt'un, sön günlerde yoğunluk kazanarak 
Ordu mensuplarına kadar uzanan anarşik olay
lar konusunda gündem dışı konuşması. 520:522 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 522 

1. — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Baş-
kanvekili ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 10 milletvekilinin; emniyet teşkilatını taraf
sız yönetemediği, karakollarda vatandaşlara iş
kence yapılmasına gözyumduğu ve işkence ya
pıldığım tespit eden tabip raporlarını değiştiren 
görevliler hakkında takibat yaptırmadığı id-

Sayfa 
diasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınh hak
kında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi. (11/9) 522:523 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 523 
1. — 11/9 esas numarah gensoru önergesi

nin gündeme alınıp alınmaması konusundaki 
görüşmelerin tarihine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi. 523:526 

Ç) Tezkereler ve Önergeler 526 
1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Orhan Alp'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/371) 526 

2. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakam Mehmet Çan'a Devlet Bakanı Sa
lih Yıldız'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/375) 526:527 

3. — Görevle yurt dışına gidecek olan Baş
bakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik 
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Sayfa 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/372) 527 

4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Gündüz ökçün'e, Milli Savunma 
Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/373) 527 

5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakam Hikmet Çetin'e, Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/374) 527 

6. — Uzun Vadeli Kalkınma Planının, Mec
lislerin tatili sırasında TBMM'ne sunulması ha
linde, Plan Karma Komisyonunun tatil sırasın
da çalışabilmesine dair Plan Karma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi. (3/376) 527:528 

V. — SEÇİMLER 528 
1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim 528 
VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 528, 

550 
1. — Kayseri Miletvekili Turhan Feyzi-

oğlu ve 10 arkadaşının, Kayseri Üniversitesi 
kurulmasına ilişkin kanun teklifi. (2/143) (S. 
Sayısı : 125) 528,550,556:559 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 528 
1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 

Samsun Milletvekili tlyas Kıhç'ın, 1487 sayılı 
Boğaziçi Üniversitesi adıyla istanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı mad
deler eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (2/137) 
(S. Sayısı : 78) 528:534 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon' 
da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu ra
poru. (2/141) (S. Sayısı : 55) 534:542 

3. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biber-
oğlu'nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/521) (S. Sayısı : 100) 542: 

545 

Sayfa 
4. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen eski Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Mil-
vekili Memduh Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürün
leri Kanununun 24 ncü maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İç
işleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) (S. Sa
yısı : 71) 545:547 

5. — istanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 
12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/546) (S. Sayısı : 72) 547 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip 
Gül ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 ge
çici madde ile 1 ek madde eklenmesi hakkın
daki 2012 sayılı Kanunun geçici maddelerinin, 
ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/512) (S. Sayısı : 118) 547:550 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 550 
A) Yazılı sorular ve cevapları 550 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-

lu'nun, memur ve işçi tayin ve nakillerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Kıhç'ın yazılı cevabı. (7/158) 550:551 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu' 
nun, TÜS - DER adlı Derneğe Bakanlık bütçe
sinden ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan' 
m yazılı cevabı. (7/248) 551 

3. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, 
Kastamonu İlinde Devlet Malzeme Ofisi bölge 
müdürlüğü kurulmasına ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/250) 552:553 

4. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Ti-
murağaoğlu'nun, Mardin ve Kızıltepe ovaları
nın sulanmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan
larından sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakam Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/255) 553: 

554 
5» — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 

Kars ilinde ekmeklik buğday tahsisi uygulama
sına ilişkin sorusu ve Gıda - Tanm ve Hayvan
cılık Bakam Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. 
(7/277) 554:555 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesine ye bu kanuna bazı 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasan 
ve teklifleri (1/92, 1/123, 2/436, 2/439, 2/449, 2/451, 
2/454, 2/462, 2/464, 2/472, 2/477, 2/478, 2/480, 
2/482, 2/484, 2/498, 2/542) (S. Sayısı : 127) ile, 

1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye
leri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa ek ka
nun tasarısı (1/136) (S. Sayısı : 129) kabul edildi. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 10 arka
daşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına ilişkin ka
nun teklifinin de (2/143) (S. Sayısı : 125) maddeleri 
kabul edildi, tümünün gelecek birleşimde açık oya su
nulacağı bildirildi. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun 
Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi Üni
versitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurulma
sı hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin 
kanun teklifinin (2/137) (S. Sayısı : 78) tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlandı. 

27 Haziran 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19.08'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Denizli 

M. Şevket Doğan Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 6 . 1978 Cuma 

No. : 78 

Teklifler 
1. — C. Senantosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üyesi Şerif Tüten'in, doğayı koruma ve milli park
lar kanunu teklifi. (2/612) (Adalet, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'nin, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri hakkın
daki 6559 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine mütedair kanun teklifi. (2/613) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

3. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ile 17 ar
kadaşının, 1425 sayılı Kanunun ek birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/614) 
(Ptyn Komisyonuna) 

Rapor 
1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 

saydı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) (GÜNDEME) 

C. Senatosundan Dönen İş 
Tasarı 

1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. (1/94) (Plan Komisyonuna) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 

memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

3. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

5. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış-' 
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

6. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in «Top

lumsal kalkınmada gençlik projesi» ne ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/296) 
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2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlak dı
şı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/297) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Bursa 
Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuruna 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/298) 

4. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, İstan
bul'un su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/299) 

5. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'mn, 
Cide Mahkemesince verilen beraat kararma ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/300) 

6. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 19 
Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi. (7/301) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum' 
un, 193 saydı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/302) 

8. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt' 
un, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur Alaca-
kaptan'ın, askerlik durumuna ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/303) 

9. — Rize Milletvekili İzzet Akçaİ'ın, Rize - İkiz-
dere Belediyesi ile Rüzgârlı köyleri arasındaki yay
la ihtilafına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/304) 

Raporlar 
1. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 

yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Dağıt
ma tarihi : 23 . 6 .1978) (GÜNDEME) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbanka bağlı Sivas Çimento Müessesesinin T. Çi
mento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun teklifi 
ve Sanayi ve Teknöİojli ve Ticaret ve Plan Komisyon
ları raporları. (2/3718) (S. Sayısı : 135) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 , 1978) (GÜNDEME) 

3. — Balıkesir MİIIervdkfli Sadullalı Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'ımı, Basın yolu ile 
İşlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (12/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 , 6 .1978) (GÜNDEME) 

4. — Urfa Mfliet)vekÜ Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'm, özel affına dair kanun teklifi 

10. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
m POL - DER eski Başkanının Atatürk öğrenci 
Yurdunun aranmasmdaki davranışına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/305) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

kadaşının^ ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclîsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ndi maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Aratırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

Gensoru Önergesi 
1. — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Başkanve-

kili ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 miî-
letvekih'nin; emniyet teşkilatını tarafsız yönetemedi
ği, karakollarda vatandaşlara işkence yapılmasına 
göz yumduğu ve işkence yapıldığım tespit eden tabip 
raporlarını değiştiren görevliler hakkında takibat yap
tırmadığı iddiasıyla İçişleri Bakam İrfan özaydınh 
hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyannca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/9) 

No. : 79 

ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) (GÜNDEME) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şiimşek'in, 
657 saydı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanon teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978 (GÜNDEME) 

6. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 
1<897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlü, Ankara 
Milletvekili 1. Hakkı Köylüoğlü ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'mın, Hâkim, Savcı, Anaya
sa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana-

27.6.1978 Salı 
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yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
söztiMi Ve başyardımcılan ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun tek
lifleri ye Adalet ve Plan komisyonları raporları. (1/161, 
2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 6 .1978) (GÜNDEME) 

7. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı hakkında C, Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu M. 
Meclisi : 11/94; C. Senatosu : 1/561) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 104'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 793) 
(Dağıtma tarihi: 27, 6 .1978) (GÜNDEME) 

»>•••<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Ali Fuat Eyttboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Nizamettin Çoban( Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 163 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

geçiyoruz. 

Sonradan gelen saym üyelerin bir tezkere ile Baş
kanlığa müracaatlarını rica ediyorum. 

Gündem dışı söz istekleri vardır; iki arkadaşımızın 
gündem dışı söz isteğini yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞA GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
Adalet Partisi Genel Merkez binasının bombalanması 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adalet Partisi binasma yapılan bom
balı saldırı konusunda Adana Milletvekili Sayın Ha
lit Dağlı, buyurun efendim. 

Sayın Dağlı, konuşma süreniz 5 dakikadır ve konu 
içerisinde kalınız efendim. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Saym 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri:' 

Altı aydan beri ülkeyi yöneten Hükümet, her mese
lede olduğu gibi, anarşi karşısında da mağlup olmuş
tur. «Bir günde anarşiyi durdururuz», «Başka ülke
lerde bir kişi ölse, hükümet derhal istifa eder», «Ace

lemiz var, çünkü gözü yaşlı annelerin ıstırabı çekil
mez hak geldi» gibi büyük iddilarla hükümet olanla
rın, anarşi karşısında aciz kaldıkları gerçeği meydana 
çıkmıştır. 

Anarşik ortam, ülkemizi yaşanmaz hale getirmiş, 
Ordumuzu, tüm anayasal kuruluşlarımızı ve siyasi 
partilerimizi hedef almıştır. Vatandaşın can ve mal 
güvenliği ortadan kalkmış, vatandaşlar akşam karar
madan evlerine girmekte ve gece evlerine hapsedil
mektedirler. Güpegündüz büyük şehirlerde mağaza
lar, arabalar ve evler soyulmaktadır. Hiç kimse, dev
letin görevlileri dahil, yarınından emin değildir. Anar
şi, bu kadar çok yönlü ve korkunç şekilde ortalığı ka
vururken, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının aczi ve 
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beceriksizliğinin tescili demek olan vurdumduymazlı
ğı ülkemizin geleceği bakımından endişe vericidir. 

DeğerM arkadaşlarım, geçen 6 aya yakın zaman 
içerisinde 2 821 olay olmuş, 400'e yakın vatandaş öl
müş, 3 bine yakın vatandaşımız yaralanmış, devletin 
güvenlik kuvvetleri 125 defa saldırıya uğramış ve 188 
soj'gun olayı olmuştur. Eskiden aylık alınan vukuat 
raporları bu Hükümet zamanında günlük olmuş, bila-
hara da saatlik vukuat raporları alınmaya başlanmış
tır. 

Bu oîayları yapanlar nerede? Hiçbirisinin failleri 
yakalanmamıştır. Ümraniye vahşetinin failleri meç-
lıuMür. İstanbul Üniversitesi olayının failleri meç
huldür. Malatya Belediye Başkanı Merhum Hamit 
Fendoğlu'nun cinayetinin failleri meçhuldür. Polise 
kurşun sıkanların çoğu meçhuldür./ Ankara'da dev
letin veznesini soyanlar kaybolmuşlardır. 20 Mart gü
nü Ankara işgal edilmiş, bu hareketi Hükümet sade
ce seyretmiştir. 1 Mayısta.. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, Sayın Dağlı, Adalet 
Partisi binasına yapılan bombalı saldırı üzerinde 
durun efendim, lütfen. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — 1 Ma
yısta Taksim meydanını kızıl meydan haline getirmek 
isteyenler, Hükümet tarafından tebrik ve taltif edil
miştir. 

Devletin bağımsız yargı müesseselerine bombalar 
atılmış, Danıştay bombalanmış, Meclis Başkanının 
evi kurşunlanmış, Meclis, solcu talebeler tarafından iş
gal edilmeye kalkışılmıştır. Türkiye'nin birtakım yer
leri kurtarılmış bölge olarak ilan edilmiş sıkıyönetim 
mahkemelerinde görev yapan savcı ve hâkimler öldü
rülmüş, bir kısmına da tehdit mektupları gelmeye baş
lamıştır. 

Bütün bu hadiseler karşısında Hükümet ve onun 
Sayın İçişleri Bakanı; «Anarşi sağdan da gelse, sol
dan da gelse karşısındayız» demekten başka hiçbir 
tedbir ve çare getirmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, anarşi öyle hale geldi ki, 
Anayasamızın, demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
olarak kabul ettiği siyasi partilerin genel merkezlerine 
varana kadar bombalı saldırılar oluyor. 23 Haziran 
Cuma günü güpegündüz Ankara'nın göbeğinde, Kı
zılay'da, Yüksel Caddesiyle Selanik Caddesinin ke
siştiği yerdeki Adalet Partisi Genel Merkezi • bom
balanmıştır. Bina hasar görmüş, Allaha şükür ki can 
kaybı olmamıştır. Adalet Partisi binasına atılan bom
ba elbette binada tahribat yapmıştır. Ancak asıl tah
ribat demokratik nizama, parlamenter rejime ve Ana

yasamızın demokratik rejimin vazgeçilmez unsurla
rı olarak kabul ettiği siyasi partilerimize, dolayısıyla 
Anayasamıza yapılmıştır. Yaşar Değerlfye, Naci 
Gür'e, Cihangir Erdeniz'e sıkılan kurşunların, Devlete 
sıkıldığı gibi. 

Devlet kendisine hizmet edenleri, kanunları hâkim 
kılmaya çalışanları koruyamazsa devlete kim hizmet 
edecek, kim güvenecektir? Devlet bu cinayet şebe
kelerinin kökünü kurutmaya mecbur ve muktedir
dir. Bugünkü Hükümetten bunu yapmayı beklemenin 
nafile olduğunu Yüce Milletimiz anlamıştır. Kim ön
leyecek bu olayları? 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Dağh. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Polisi kurşunlayan yaralı anarşisti hastanede ziya
ret eden İçişleri Bakanı mı, yoksa bütün bu olayları 
görmemezlikten gelip, «Artık Türkiye'de anarşiden 
söz edilemez» diyerek, gülünç duruma-düşen Sayın 
Başbakan mı? Bu Hükümetin yapacağı tek şey istifa 
etmektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, son günlerde yoğunluk kazanarak Ordu men
suplarına kadar uzanan anarşik olaylar konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Son günlerde kesafet kazanan ve Or
du mensuplarına kadar uzanan anarşik olaylarla ilgi
li olarak AP Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Ke
mal Aykurt. 

Buyurun Sayın Aykurt. (AP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Günden güne büyüyen, Devletin varlığını hedef 

alan, demokratik parlamenter rejimi yıkmayı amaç
layan anarşik olaylar artık hepimizi aynı çizgide bu-
luşturmalıdır. Komünist doktorin ve tatbikatının mü
meyyiz vasfı komünizmin öngördüğü ve ondan ayrıl
ması imkânsız olan ihtilal yolu ile ve cebir şiddet kul
lanarak devleti ele geçirmesidir. 

Komünizmi tehlike saymama daletinde ısrar eden 
Hükümetiniz döneminde, bu tehlike çok ciddi boyut
lara ulaşmış ve bugünkü noktaya erişmiştir. Yurdu
muzun her yerinde, her gün Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerini ihlal eden olaylar cere
yan etmekte; fakat bu hükümler Hükümetinizce iş-
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letilmemektedir. Çünkü, 141 ve 142'ye hayır kam
panyasını yürüten kuruluşlara henüz borcunuz öden
memiştir. 

Sayın milletvekilleri, öyle görülüyor ki, bundan 
sonra gelecek günler, geride bıraktığımız 170 kara 
günden daha iyi olmayacaktır. 170 günlük tablo kap
kara günlerle doludur. 400 vatandaşımızın katli, sayı
sı bilinmeyen soygun, bombalı saldırı, dayanılmaz ha
le getirilen hayat pahalılığı, fırınların önünde uzayıp 
giden ekmek kuyruğu, Tekelin önünde sigara kuy
ruğu, kömür kuyruğu, kendi topraklarımızda yaban
cı kuvvetlerin çarpışması, egemenlik hakkımızın ih
lal edilmesi, Doğu'da bölücülük, Batı'da tedhiçcilik 
hareketleri, 1 Mayısta komünist gösterileri, 15-16 Ha
ziranda Kızıldere olaylarının kutlanması, kalelerimize 
kızıl bayrak asılması gibi tarihte eşi emsali görülme
yen olaylar 170 günün içine sığdırılan utanç belge
leridir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin olaylara seyirci 
kalması, bölücülüğü, anarşik eylemleri özgürlükçü de
mokrasinin gereği sayması, anarşistlere kuvvet ve ce
saret vermiştir. Yıllardır masum öğrenci ilan ettikleri 
TtKKO, Türkiye İşçi - Köylü Komünist Partisi, 
DEV-GENÇ, THKP-C gibi kanun dışı örgütler, şim
di milletimizin gözbebeği Silahlı Kuvvetler mensupla
rını hedef almışlardır. 

Vatan ve millet düşmanlarını yargılayan askeri 
hâkimler ölüm listelerine alınmışlardır. Hâkim Albay 
Naci Gür, Mahir Çayan'ın yargıladığı için; Yarbay 
Cihangir Erdemir, bir rehineyi komünistlerin elin
den kurtardığı için hunharca katledilmişlerdir. Hâkim 
Biribaşı.. 

ÎHSAN TOKSARI (İstanbul) — Şerafettin Elçi' 
yi de yargıladığı için. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Silahlı Kuvvetlere ait G-3 tüfeklerini çalan TİKKO' 
cuları yargıladığı için kundaklanmıştır. 

Şimdi aynı örgüt mensupları, Kızıldere olaylarına 
el koyan Binbaşı Yaşar Çakmak'ın peşindedir. Emek
li Binbaşı Yaşar Çakmak; «Onlardan, ailemi öldür
memelerini istiyorum» diyor ve ekliyor, «Ben sadece 
görevimi yapmıştım; ama davalan, beni öldürmekle 
halledilecek ise,, ben intihar ederim.» Gazeteler yazdı, 
Hürriyet Gazetesinde var. 

Sayın Milletvekilleri, bu beyan hepimizi, Devlet 
Reisi dahil, Genelkurmay Başkanı dahil, bu memleket
te görev alan, en üst düzeyden en alt kademeye ka
dar, hepimizin iliklerini ve vicdanlarım titretmelidir. 
(AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Ben intihar ederim» diyor. «Eğer benim yok 
olmam, onların davalarını halledecekse, ben kendimi 
feda edeceğim» diyor, Hükümete sesleniyor. Bu söz
lerini gazeteler yazıyor. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Akyurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Binbaşı Yaşar Çakmak'ın bu feryadı biı teslimiyet 
midir, yoksa, bir avuç satılmışlar karşısında bir aczin 
ifadesi midir?.. Hayır.. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, 
vatanı için, milleti için şerefle görev yapmış hiçbir as
kerin üçbuçuk vatan haini karşısında, şartlar ne olur
sa olsun teslim olacağını kimse düşünemez. Kendi 
hayatı, yavruları ve eşi ölüm tehdidi altında tutulan 
bu asker, anarşiye esir olmuş bir Hükümetin hâlâ gö
rev başında kalışını çok acı bir tebessümle ve ibretle 
dile getirmektedir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aykurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Artık bu Hükümet, kendilerine görev verilen, yaptık
ları görev için kendi hayatları, eşi ve yavruları ölüm 
tehdidi altında tutulan Silahlı Kuvvetler mensupları
na da sahip çıkamamaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin anarşistlere 
ödeyeceği borçlar henüz bitmedi diye milletin daha 
fazla beklemeye, bekletilmeye artık tahammülü kal
mamıştır. (AP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bütün bu olaylar devam edip giderken Hükümet 
Başkanı seyahatte, İçişleri Bakanı Hipodromda at ya
rışlarında, Hükümet üyeleri açılmış tesislerin kurdele
lerini kesme yanşındadır. Bazıları benzin istasyon
larım tesis zannedip açılış merasimi yapmakta, bazı
ları dozerlerin trene bindirilmesinin merasimini yap
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, lütfen bağlayınız. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Gene bütün bu olaylar sıra sıra devam edip gider
ken, milletin içi kan ağlarken, sokaklarda her gün 
oluk oluk kan akarken, sorumlu kişiler, sanki göz
leri körmüş, sanki kulakları sağırmsş gibi anarşinin 
bittiğinden bahsetmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, son ikazı yapıyorum, 
bağlayınız. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Gazetelerin birinci sayfasının bir köşesinde ölüm 
haberleri, ölüm resimleri; bir köşesinde Hükümet men
suplarının «Artık kimse anarşiden bahsedemez» gibi 
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milleti hafife alan, milletle alay eden gülünç beyan
ları... 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, sözünüzü kesiyorum, 
son cümlenizi lütfen. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Dün defnedilen Yarbay Erdeniz'in cenazesine ne bir 
temsilci, ne bir çelenk gönderebilmiştir. Erdeniz, 
milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kucağında, 
kendisine yakışır bir şekilde büyük bir merasimle top
rağa verilmiştir. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Aykurt. Son 
cümlenizi söyleyin. İkaz ettim 3 defa, lütfen. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Böyle bir merasime Hükümetin katılmayışı, kimlerin 
kimlerle beraber olduğunun en güzel belgesidir. 

1. — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Başkanve-
kili ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 mil
letvekilinin; emniyet teşkilatını tarafsız yönetemedi
ği, karakollarda vatandaşlara işkence yapılmasına 
gözyumduğu ve işkence yapıldığını tespit eden tabip 
raporlarını değiştiren görevliler hakkında takibat yap
tırmadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özay dinli 
hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/9) 

IBAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmında, Milli
yetçi Hareket Paritîsi Grupu Baçkanvekifi İhsan Ka
badayı ve 10 milletvekili tarafından verilmiş bir Gen
soru önergesi vardır. Gensoru önergesi bastırılıp sa
yın üyelere dağıtılmıştır. Gensoru önergesini okutu
yorum : 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Konyalda 4 Mayıs günü vurulan bir gencimizin 

katillerini tespit amacıyla polisin yürüttüğü arama faa
liyetleri dayak ve işkence ile yürütülmüştür. Evlerin
den arama kararı olmaksızın toplanan gençler dayak 
ve işkence ile zorla işlemedikleri suçu yüklenmişler
dir. Gençlerin müracaatı üzerine, Hükümet tabibi 15 
gün'ük rapor vermiştir. Rapor polis tarafından İmha 
edilmiş ve hastaneden dayak izi olmadığına dair ra
por alınmıştır. 

Bu dört genç vatandaşımızın hayatından endişe 
duyan ana babaları emniyete gitmişler. Aynı şekilde; 
iCemal Erkoç, Hüseyin Avni Yağcı, Hasan Kıvrak, İs
mail Karataşı perişan eden zihniyet ve tutum çocu
ğunu arayan Seyit Ali Yağcı da 15 kadar polis tara-

Sayın Sükan, konünizmin nefesini ensenizde du
yabiliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, bitirmeye mecbur mu
sunuz? Lütfen son cümlenizi söyleyin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bir zamanlar kitap yazıp eserler veren Sayın Feyzioğ-
lu. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, sözünüzü kestim efen
dim, lütfen. Yüce Meclise saygınızı sunun, kesin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — ... 
Kendinizi ateş çeıriberinden kurtarınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme Geçiyoruz. 

MECLİS ARAŞTİRMA ÖNERGELERİ 

fından insafsızca dövülmüştür. Doktordan rapor al
mıştır. Bütün doktor raporları eklidir. Polis, rapor
ları imha etmiştir. Hiçbir kanuni takibat yapılma
mıştır. 

Bugüne kadar bütün şikâyetlerimize rağmen, 10 -
15 gün yetkili kanuni merdi olan Hükümet tabibi
nin raporuna rağmen sorumlu, Suçlu polisler hakkın
da hiçbir işlem yapılmamıştır. Bütün zalimler İçişleri 
Bakanının gölge ve himayesindedir. 

Anarşistler Konya'da bir polisi kurşunlamışlar
dır. Olayın tahkikatına siyasiler müdahale etmiş ve 
emniyet tahkikatı kapatılmıştır. 

Vafan'daşın meskenini basan, insafsızca karakolda 
(işkence eden, Hükümet raporunu yırtan polisleri ko
ruyan İçişleri Bakanı İrfan ÖzaydımVnra tutum ve 
icraatım Anayasayı çiğnemekte, memleketi tehlikeli 
bir yöne götürmektedir. 

İçişleri Bakanlığını ve Emniyet Teşkilatını huzur
suzluğa götüren, ehliyet ve dürüstlükle hizmet gören
leri süren, işkencecileri kilit noktalara götüren, devlet 
yıkıcılarına karşı aciz düşen İçişleri Bakanı İrfan öz-
aydınh hakkında Yüce Meclisin gerekli işlemi yapmak 
üzere Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddesi uyarınca bir Gensoru açılmasını say
gılarımızla arz ve talep ediyoruz. 

9.6.1978 
Konyd Konya 

İhsan Kabadayı A. Oktay Güner 
Çorum Sivas 

Mehmet Irmak Aü Gürbüz 
Kahramanmaraş Ankara 
M. Yusuf Özbaş (Necati Güitekin 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VI 
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İstanbul Kayseri 
Turan Kocal Mehmet (Doğan 

(Niğde Gaziantep 
Sadi Somırocuoğlu Cengiz Gökçek 

Tokat 
Faruk Demirtola 

•BAŞKAN — Okunmuş bakman Gensoru öner
gesiyle HgiK bîr Danışma Kurum önerisi vardır. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 11/9 esas numaralı Gensoru önergesinin gün
deme alınıp alınmaması konusundaki görüşmelerin 
tarihine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

'BAŞKAN — Danışma Kurulu önerMnü okultup 
onayınızı alacağım. Önce her Ükj öneriyi birlikte, 
sonra ayrı ayrı okutup onayınızı alacağım efendim. 

No : 22 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun bugün yaptığı toplantıda; 
27.6.1978 tarihli 163 ncü Birleşimde okunacak 
Gensoru önergesinin Gündeme alınıp alınmaması 
konusundaki görüşmeler için belirlenen iki ayn gö
rüşün, iki ayrı Öneri olarak Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 
Millet Meclisi Başkam V. CHP Grupu Başkanvekili 

Memduh Ekşi Altan öymen 
AP Grupu Görevlisi MSP Grupu Görevlisi 

Tevfik Koraltan Şener Battal 
MHP Grupu Başkanvekili 

İhsan Kabadayı 
Öneriler : 
1. (AP, MSP, MHP Gruplarının önerisi) : 
Gensoru önergesinin, Gündemin «Özel Gündem

de Yer Alacak İşler» kısmında yer alması; Gündeme 
alınıp alınmaması konusundaki görüşmelere 29.6.1978 
Perşembe günkü Birleşimde, Kanun Tasarısı ve Tek
liflerinin görüşmelerinden sonra, ancak, kanun görüş
meleri çalışma süresi içinde bitmediği takdirde, çalış
ma süresini uzatmak suretiyle saat 19.90,da başlan
ması önerilmiştir. 

2. (CHP Grepunun önerisi) : 
Gensoru önergesinin, Gündemin, «özel Gündem

de Yer Alacak İşler» kısmında yer alması; Günde
me aba» alınmaması konusundaki görüşmelerin, ve
rilişinden sonraki 3 ncü Birleşim olan, 1 Kasım 1978 
Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan iki öneriden, 
ikinci önerinin «teybinde Sayın İhsan Kabadayı; 
buyurun efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — İkinci önerinin 
lebinde söz istiyorum efendim. 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz daima sözle
rimize bağlı kalan, akitlere, protokollara sadık ka
lan bir teşekkülüz. 

Geçen hafta Grup Başkanvekilimizin de bulun
muş olduğu bir Danışma Kurulu toplantısında Yüce 
Meclise sevk edilip kanunlaşması gereken tasanlar 
tespit edilmiş, protokola bağlanmış ve imza edilmişti. 

Bu arada, huzurlarınızda okunmuş olan, Konya 
mevzuuyla ilgili olarak vermiş olduğumuz bir genso
rumuz vardı. Bu gensoruyu geri çekmek zorunda 
kaldık. Şöyle ki; hadiseleri, mahallen, bir hafta emek 
verip, koşup, didinip çalışan, vesikalarıyla tespit eden 
bizzat naçiz arkadaşımızdır. Dosya haline getirdim, 
tertipledim; ancak bu sırada olağanüstü bir hadise 
oldu, Romanya'ya davetim çıktı, Romanya'ya git
mek zorunda kaldım. Durumu kendilerine arz ettim, 
Grupumun ve Genel Başkanımın muvafakatini al
mak şartıyla, «Çekersiniz, siz oradayken veririz, dö
nüşte konuşulur» dendi. 

Önergenin akmşı herhangi bir obstrüksiyon, kötü 
bir niyete matuf değil; bizzat hadiseyi tahkik eden, 
hazırlayan, çalışan kişinin, Yüce Meclise ciddi, açık, 
sarih bilgi vermesi gayesine matuftu; bundan başka 
hiçbir arka niyet, kötü niyet yoktu. 

Bugün Danışma Kurulu toplantısı başladı; Gen
soru mevzuu Danışma Kurulunun ana mevzuuydu; 
üzerinde konuşmalar cereyan etti. 

Eski arkadaşım Saym Akan öymen'in, vermiş ol
duğumuz Gensoru hakkındaki, bize ve Grupumuza 
matuf zanlı, üzücü tefsirlerini burada maalesef üzün
tüyle beyan etmeye mecburum. Hiçbir kastımız yok, 
kötüye matuf niyetimiz yok. Zarfımızın içindeki 
mektup, niyet, burada konuştuklarımın ta kendisidir. 
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Perde arkasında başka bir tablo, başka bir panorama 
tertiplenmiş, tezgahlamış değiliz. 

Kendileri, «Israr ederseniz, Perşembe gününe ko
nursa, protokola vermiş olduğunuz imzanızı silmiş 
olursunuz. Paketlenen, paketlere alınan kanunlar çık
maz; Meclisin çalışması engellenmiş olur» dedi. 

«1 Kasıma kalması halinde vermiş olduğumuz 
Gensoru da bayatlar, sıcaklığını kaybeder, hedefe 
varma yönünde umduğumuz maksatlar geri kalmış 
olur» cevabını vermişimdir. 

Bunun karşılığında Sayın Şener Battal gayet uz
laştırıcı bir teklif getirdiler; «Kanunlar çıksın, imza
lar yerine gelsin. Ancak perşembe günü saat 19.00 
mesai saatimizin sonu olduğuna göre, saat 19.00'da 
Gensoru gündeme alınsın, konuşulsun. Şayet paket 
kanunlar biterse, daha evvel de konuşulabilsin» dedi. 
«Zanlar kalkar. Yüce Heyetinizde samimiyetle bu 
açıklık kabul bulursa, ben de aym karar ve kanıya 
katılıyorum» dedim. 

Sabahki oturumda, konuşmalarda hemen hemen 
bir anlaşma noktasına, yaklaşım noktasına gelinmiş
ken, öğleden sonra, 14.00'ten sonra yapmış olduğu
muz oturumda Sayın Altan öymen arkadaşım bun
dan rücu ettiler. «Kesin bir anlaşma noktasına var
mamıştık» buyurdular. Ben «1 Kasımda Gensorunun 
konuşulmasında musırrım» deyince Danışma Kurulu
nun toplantısı koptu. Bukete yeni kanunlar konma 
imkânı da böylece kalmamış oldu. Biz vazifemizi 
yaptık. Sözümüze bağlıyız. Protokoldeki kanunlar 
çıksın istiyoruz. Bütün gücümüzle çalışacağız. Ancak, 
ciddi olan bir Gensorunun, vesikalara dayanan bir 
hadisenin de aylar sonrası gibi zamansız, mevsimsiz, 
geçersiz, bayatlamış bir hale gelmesine taraftar de
ğiliz ve bu arada en üzücü, bizi üzen nokta da yine 
Sayın Altan Öymen'in muhalefeti küçümser bir eda 
ile, «3 parti toplanıyor, bunca Gensoru verdiniz, tşin 
ciddiyeti kalmadı. Netice de alamıyorsunuz. 121'e ka
dar düştünüz» dedi. 

Biz muhalefet görevi yapıyoruz. Hükümet düşer 
veya düşmez. O Yüce Meclisin bileceği iştir. Ancak 
bizim bildiğimiz ve daima kovalayacağımız iş de, 
Hükümeti gölgesi gibi kovalayacağız, izim izim izle
yeceğiz, her tozun izini değerlendirip, Yüce Meclise 
getirmeye, Türk Milletine duyurmaya mecburuz. Su 
mermere akar, bir şey yapmaz zannedersiniz; za
man sonra bakarsınız ki, su damlaları dahi bir mer
meri eritmiştir. Siz bu yolda devam edecekseniz, biz 
de sizi izleyeceğiz; güçlü olduğunuzu zannedeceksi
niz, bir gün de göreceksiniz ki, bu Gensoruların ne

ticesinde damla damla dolacak, bardak taşacak, bit
miş olduğunuzu göreceksiniz. 

Saygılar sunarım. 
Birinci maddede ısrar ediyoruz, karar ve kanaa

timiz budur. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Lehte, ikinci önerinin lehinde Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına Sayın Altan Öymen, buyurun. 

CHP GRUPU ADINA ALTAN ÖYMEN (An
kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Benden önce konuşan MHP Grupu Sözcüsü Sa
yın İhsan Kabadayı, her halde bugünkü danışma 
Kurulu toplantısında konuşulanları tam izleyememiş 
olacak yahut da heyecanından olacak bazı yanhş 
şeyler söyledi; ben kısaca durumu anlatmak istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; geçen hafta Da
nışma Kurulu olarak muhalefet partileri temsilcileri
nin ve bizim iştirakimizle toplandık ve Meclisin 4 
Temmuzda tatile girmesi kararıyla birlikte, o zamana 
kadar yapılacak işler hakkında bir protokol hazırla
dık, bir de Danışma Kurulu önerisi hazırladık, bu 
Danışma Kurulu önerisi de Yüksek Heyetinizce ge
çen hafta içinde kabul edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Milli Se
lamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Baş-
kanvekillerinin imzasını taşıyan ve heyetinizce kabul 
edilmiş bulunan bu Danışma Kurulu önerisinde şu 
deniyor: 

«Millet Meclisinin 4 Temmuz 1978 Sah günün
den başlamak ve 1 Kasını 1978 Çarşamba günü saat 
15'te toplanmak üzere tatile girmesi, 22.7.1978 Per
şembe gününden itibaren tatile kadarki süre içinde 
bütün toplantı günlerinde sadece ilişik listede belir
tilen kanun tasarı ve tekliflerinin sırasıyla görüşül
mesi ve Millet Meclisi gündeminde sadece bu konu
lara yer verilerek basılması önerilmiştir.» 

Şimdi burada da görüldüğü gibi uzun süren bu 
Danışma Kurulu toplantıları sonunda muhalefet par
elerinden olan öteki arkadaşlarımızla birlikte biz bir 
çıkmazdan çıkmaya çalıştık. 

Sayın arkadaşlar, biliyorsunuz ki geçen haftalar 
içinde bu Meclis günlerce toplanamamıştır; muhalefet 
partilerinden bir kısmının, bazan da hepsinin oturum
lara katılmaması dolayısıyla çoğunluğun sağlanama
ması yüzünden. Muhalefet partilerindeki arkadaşları-' 
mız buna gerekçe olarak bazı kanunların görüşülme
sine karşı çıktıklarını beyan etmişlerdir. Burada görü-
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şülmesini istemedikleri kanun taşanları; vergi adale- ı 
tini sağlayacak olan yatsa tasarısı ile savurganlığı ön
leyecek olan yetki kanunu tasarısı ve bir de madenle
rin devletleştirilmesiyle ilgili taşandır. 

Bu tasanlar, hepimizin bildiği gibi Hükümetçe ! 
Meclise sevk edilmiş, Meclisin ilgili komisyonlannda 
Anayasa ve İçtüzük gereğince görüşülmüş ve gündeme 
girmiş bulunmakta Mi. Ama bütün bu Anayasa ve 
İçtüzüğün gereği olan usuller uygulandıktan ve gö
rüşmeler yapıldıktan sonra Meclise geldiği halde, ar
kadaşlarımız bunların burada gülüşülmesini istemiyor
lardı; 

Millet Meclisi Sayın Başkam Cahit Karakas'ın 
başkanlığında yapılan bir Danışma Kumlu toolnnh-
sında gene bir uzlaşmaya varmaya çalıştık. Hükümet 
yetkilisi arkadaşımız dedi ki; «Bu engellediğiniz ka- | 
nunlan size bir kere daha anlatmaya çalışalım, belkü 
bazı noktalarda siz de bu kanunlann gereğini kabul 
ederseniz ve o surette Meclisi yeniden çalışır hale ge- i 
tirmeye çalışırız.» 

Bir süre geçtikten sonra muhalefet patisi temsil
cileri bu önerimizi kabul ettiler Ve 3 tane çalışma 
grupıı kuruldu bu çalışma gruplannda şu sırada bu 
kanunlar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Adalet 
Partisinden, Milli Selâmet Partisinden ve Milliyetçi j 
Hareket Partisinden, Cumhuriyet Halk Partisinden ar-
kadaşlanmız buraya katılıyor. Hükümet yetkilileri, 
bakan Ve uzmanlar arkadaşlarımıza izahat veriyor- | 
lap. | 

Şimdiye kadar benim edindiğim izlenim şu ki, bu 
görüşmeler olumlu geçiyor ve bir anlayış içinde yü
rüyor, bazı noktalarda çeşitli partilerin temsilcileri Hü
kümet taşanlarının bir bölümüne hiç olmazsa hak ve
riyorlar. Biz bu görüşmelerin sonucunu bekliyoruz. 

O Danışma Kurulu toplantıları sırasında vardığı
mız karara göre bunu protokole de geçirdik - eğer 
bu 3 yasa tasansından herhangi birisi, yahut birkaçı 
üzerinde görüş birliğine vanhrsa, bir uzlaşmaya va
rılırsa bunlar gene Meclis tatile girinceye kadar bu 
gündeme girecek ve burada görüşülecek idi. 

Bunun dışında da o müzakereler devam ederken, I 
birleşimler boş geçmesin diye bazı yasa tasarılannı 
burada görüşmeyi kabul etmiş - bulunuyoruz. Bunla- I 
rın da listesini çıkardık. Bunlar gündemi oluşturdu. 
Bu gündemdeki maddeleri görüşürsek, daha bazı ta-
sanlan ki - o sırada komisyonda îdi - onları da gö- j 
rüşmek üzere gene protokole geçirerek bir karar al- I 
dik. 

Şimdi arkadaşlar, durum bu safhada iken Milliyet- I 
çi Hareket Partisi, daha önce, 9 . 6 . 1978 tarihinde | 

I vermiş olduğu bir Gensoru önergesini geri almıştı. Bu 
I protokole uygun olarak geri almasının nedenini de 
I oraya katılan arkadaştanmız beKrrirlerken şu durum 
I ortaya çıktı: 4 Temmuza kadar, yani Meclis tatile gî-
I rinceye kadar biz sadece bu protokolde veya Danışma 

Kurulu kararında yazılı olduğu gibi, sadece bu ka-
I nun taşanlarım görüşeceğiz. «Çarşamba günü yapı-
I lan denetimi de kaldınyoruz» diye karara varılmış

tı. Buna bütün arkadaşîarmı şahittir. 

Bu şekilde haftalar ve aylar süren bir Meclis içi 
gerginKk havasından sonra, partiler arası iyi münase
bete geçilmiş ve nihayet bazı kanunlann çıkması sağ
lanmışken, birden baktık ki, Milliyetçi Hareket Par
tisi kendi verdiği Gensoru önergesini, birden tekrar 
Meclis Başkanlığına vermiş, 

i Bu durumda, Anayasanın 89 ncu maddesine gö
re, önergenin burada okunuşundan sonraki 3 birleşim 
içinde görüşülmesi gerekiyor. Fakat şöyle bîr durum 

i ortaya çıkıyor; bugün salı, yann çarşamba, öbür gün 
perşembe. Büz daha önce 4 partinin imzası ile aldığı
mız Danışma Kurulu kararma göre, bugün, yann ve 
öbürgün bazı kanunları görüşeceğiz. Bunun alfana im-

| za atmışız. Bu Gensoru önergesi bu günlerden bir ta-
nesine girerse, yani çarşambaya veyahut perşembeye 
girerse o zaman bu kanunlardan bir kısmını görüşme-

Bu, atılan imzalara aykın bir davranış oluyor. Ni-
I tekim öteki partilerden arkadaşlarımız da, bu durumu 

dikkate alarak, başka bir öneriyi kabul etme eğilimini 
gösterdiler. 

Sayın Milli Selâmet Partisi sözcüsü; «Gene bu iki 
| günden bir tanesinde, Perşembe günü görüşelim, ama 

saat 19.00'dan sonra görüşelim» dedi. 

O da, büsbütün hem tatbik kabiliyeti az olan bir 
şey, saat 19.00'a kadar kanun görüşülecek, birden ka-

| nunların yansında müzakere kesilecek, Gensoruya 
başlanacak, vakit gecikmiş hem de, gene, eğer uzatma 

I imkânı olacaksa orada sonuncu kanunu falan görüş-
i mek biraz daha iyi olabilir sanıyoruz. 
! Şimdi, bize Gensoru önergesi, hele şimdiye kadarki 

tatbikatı açısından konuya baktığımız zaman, biraz da, 
yani bir yasak savma hali gibi görüldü. Gensoru öner
gesi verildi, görüşülsün, ama Perşembe günü, Meclisin 
son günü 19.00'dan soma görüşülsün... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Öymen, lüt
fen efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Topluyorum efen
dim. 

Arkadaşlanm, Gensoru önergesi Anayasanın 89 
ı ncu maddesine göre Hükümeti düşürme, bakanlann bi-
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rini yahut birkaçını düşürme amacını da taşıyan, bu 
amacı gerçekleştirebilecek olan ciddi bir önergedir. 

Şimdiye kadar 8 defa Gensoru önergesi verilmiş 
bulunuyor son 3,5 ay içinde ve buna karşı ilginin ne 
kadar düşük olduğu, özellikle muhalefet partisindeki 
arkadaşlarımız tarafından gösterilen ilginin ne kadar 
düşük olduğu şuradan meydanda: Başlangıçta, bu Hü
kümet kurulurken oyların karşılaştırılması şöyle idi; 
218'e karşı 229'la bu Hükümet işbaşına geldi, sonra, 
bu, 218'den 193'e 190'a, 191'e kadar düştü; son Gen
soruda ise, Gensorunun gündeme alınması yolunda oy 
kullanan muhalefet milletvekillerinin sayısı 121'e düş
müştü. Hatta, bu 121'e düşmesi bir yana, burada mu
halefet partisindeki arkadaşlarımız kendi verdikleri 
Gensoruyu birkaç defa da engellediler, burada ekseri
yet yapmamak suretiyle. 

Gensoru, artık, sözlü sorudan da daha çok kullanı
lan, her vesile ile, her hafta kullanılan bir şey haline 
geldi. Bir de, bunu Perşembe günü, Meclisin son günü 
saat 19.00'daıı sonra, yasak savma kabilinden bir şekil
de görüştürmek yerine, biz, Anayasanın 89 ncu mad
desinin gereği olan yolu benimsedik. 89 ncu madde 
diyor ki, «Okunduktan sonraki 3 birleşim içinde...» 
Çarşamba, Perşembe'den sonraki birleşim de 1 Ka
sıma rastlıyor, o zaman görüşürüz, dedik. Meselenin 
özeti budur. 

Sayın Kabadayının bugünkü görüşmeleri anlatır
ken söylediği şeylerin çoğu, kendi anlayışıdır. Bun
lar sabahtan beri gene bir uzlaşmaya varılmak için 
yapılmış görüşmelerdir. Biz de, sonuçta bu öneriyi 
yapmış bulunuyoruz. Önerimizi yüksek tasvibinize 
arz ederiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi her iki öneriyi ayrı ayrı okutup onayınıza 

sunacağım efendim. 
Birinci öneriyi okutuyorum. 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ulaştırma 
Bahanı Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Orhan Alp'in- vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/371) 

BAŞKAN — 5 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır; okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağını. 

16.6,1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevle yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Güneş öngüfün dönüşüne kadar, Ulaştırma Ba-

Öııeriler : 
İ . Adalet Partisi, Milli Selâmet Partisi, Milliyet

çi Hareket Partisi gruplarının önerisi : 
Gensoru önergesinin, gündemin, özel gündemde 

yer alacak işler kısmında yer alması. 
Gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüş

melere, 29 . 6 . 1978 Perşembe günkü birleşimde, ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmelerinden sonra 
ancak, kanun görüşmeleri, çalışma süresi içinde bit
mediği takdirde, çalışma süresini uzatmak suretiyle 
saat 19.00'da başlaması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Bir Adalet Partili Divan Üyesi ar
kadaşımı rica ediyorum. Lütfen... 

Divanı tamamlayalım efendim. Adalet Partisinden 
Divan Üyesi arkadaşun yoksa, Cumhuriyet Halk 
Partisinden bir Divan Üyesi arkadaşı rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Balta, buyurun efendim. (Rize 
Milletvekili Yılmaz Balta Başkanlık Divanındaki ye
rini aldı) 

1 nci öneriyi okutmuş bulunuyorum. Şimdi ona
yınıza sunacağım. 

1 nci öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 nci öneri kabul edilmemiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun önerisi : 
«Gensoru önergesinin, gündemin, Özel Gündem

de Yer Alacak İşler kısmında yer alması; gündeme 
alınıp alınmaması konusundaki görüşmelerin, verili
şinden sonraki 3 ncü birleşim olan 1 Kasım 1978 Çar
şamba günkü ıbirleşimde yapılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — 2 nci öneriyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 2 nci öneri kabul edilmiştir efendim. 

Alınan karar gereğince, Gensorunun gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler, Genel Ku
rulun 1 Kasım 1978 Çarşamba günkü birleşiminde 
yapılacaktır. 

kanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in 
vekillik etmesinin Barbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görevle yurt dışına gidecek olan Adalet Ba

kanı Mehmet Çan'a Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/375) 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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20 . 6 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevle yurt dışına gidecek olan Adalet Bakanı 
Mehmet Çan'ın, dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görevle yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcı
sı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/372) 

20 . 6 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan Bü
lent Ecevit'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüıboğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/373) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet Ba

kanı Hikmet Çetin'e, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lunun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/374) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
• Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakam 

Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Uzun Vadeli Kalkınma Planının, Meclislerin 

tatili sırasında TBMM'ne sunulması halinde, Plan * 
Karma Komisyonunun tatil sırasında çalışabilmesine 
dair Plan Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/376) 

BAŞKAN — Plan Karma Komisyonu Başkanlığı
nın, İçtüzüğün 26 ncı maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetçe hazırlanmakta olan Uzun Yadeli Kal

kınma Planının, Meclislerin tatili sırasında Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması olasılığı göz önün
de bulundurularak, Millet Meclisi İçtüzüğünün 26 ncı 
maddesi uyarınca Plan Karma Komisyonumuzun ta
til sırasında çalışabilmesinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Plan Karma Komisyonu 

Başkam 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Plan Karma Ko
misyonunun teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.., 

Karıştı efendim; yeniden oylayacağım. 
Efendim, İçtüzüğün 26 ncı maddesini okuyorum : 
«Hangi komisyonların tatil ve ara verme sırasın

da çalışacağı, Başkanın teklifi üzerine Genel Kurul
ca tespit edilir.» deniliyor. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım, önergemi anlamadılar; 
önergem üzerinde de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Komisyon olarak verdi
ğimiz... 

Saym Başkan, arkadaşlarım dinleyecek hale gel
sinler de konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, rica ediyorum, Sa
yın Bakan, saym üyeler, lütfen oturunuz ve Genel 
Kurulun çalışma imkanmı veriniz efendim. 

Buyurunuz efendim. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAMI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 
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Verdiğimiz önergenin amacı, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planının görüşülmesini sağlamaktır. 
Bilindiği gibi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Plan Karma Komisyonunca görüşülmüş, Hükümete 
geri verilmesine karar verilmiş idi. 

Şimdi, plan stratejisinin görüşülmekte olduğu ve 
kamuoyuna açıklandığı bilinmektedir, öyle sanıyo
ruz ki, Meclisimiz tatildeyken, Plan, Meclis Baş
kanlığına sunulacaktır. 77 sayılı Yasa gereğince, pla
nın, Meclis Başkanlığına sunulduğu tarihten itibaren 
24 saat sonra görüşülmesi gerekir. Ekim ayında veya 
Eylül ayında Plan Meclis Başkanlığına sunulduğu za

man, görüşük bilmesini sağlayabilmek için, Komisyo
numuzun, Meclis tatili sırasında görüşülmesine oyla
rıyla sayın milletvekillerinin karar vermeleri gereki
yor. 

Önerimiz bundan ibarettir efendim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerinin mahiyetini bir kere daha Komisyon Baş

kanının ağzından dinlediniz; tekrar oylamaya lüzum 
görmüyorum; anlaşıldığını zannediyorum. 

Oylarınıza tekrar müracaat edeceğim: Öneriyi ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üye

liğe, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca, Uşak Mil
letvekili Sayın tsmail Aydın aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunca, Hakkâri Milletvekili Sayın 
Ahmet Zeydan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Kayseri Milletvekili [Turhan Feyzioğlu ve 10 
arkadaşının Kayseri Üniversitesi kurulmasına ilişkin 

kanun teklifi. (2/143) (S. Sayısı : 125) (1) 
BAŞKAN — Gündemimizin, oylaması yapılacak 

işler kısmında yer alan 125 S. Sayılı Kayseri Üniver
sitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifinin açık oyla
ması yapılacaktır. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Açık oylamanın, oy kutusunun önce sıralar ara
sında dolaştırılmak, sonra kürsü önünde bekletilmek 
suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenlere. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları. (2/137) (S. Sayısı: 78} (2) 

BAŞKAN — Kanun tasan ve tekliflerinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

(1) 125 S. Sayılı basmayazı 22. 6.1978 tarihli 
162 ncî Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 78 S. Sayılı basmayazı 22 
162 ne i Birleşim tutanağına eklidir, 

6 . 1978 tarihli 

Gündemlimizin, «kanun ve tasarı ve teklifleriyle 
komisj'onîardan gekn diğer İşler» kısmının 1 nei sı
rasında yer aîan, 78 S. Sayılı, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi Adıyla İstanbul'da 'Bir Üniversite Ku
rulması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin de-
ğ'şüMlmesi ve bu Kanuna ibazı maddeler eklenmesi
ne Rişkün kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın Komfoyon?.. Yerinde. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler geçen birle
şimde tamamlanmış ve maddelere geçilmesi kabul 
edilm'işfi. 

Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum : 
1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul' 

528 



M. Meclisi B : 163 27 . 6 . 1978 O : 1 

da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun »un 
Bezi Maddelerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

'Maddeler Eklenmesine Dalir Kanun Teklifi 
OVfad'de 1. — 1487 sayılı Kanunun 1 nci mad

desinin başlığı «Kuruluş ve Özerklik» olarak değiş
tirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : . 

Gcçrş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversite
si, Ürilversiiteîer Kanununa Italbi, özerk üniversite ha* 
üne getirilmiştir. 

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

1 nci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

ŞENER BATTAL (Konya) — önergemiz var 
Sayın Başkan. 

H. SEMrH ERYILDIZ (Ankara) — Oylamaya 
geçtiniz Sayın Başkan, el kaldırdık. 

'BAŞKAN — Hayır efendim, oylamaya geçme
dim, geçmek üzereyken... 

'Saym Gumahoğlu, Sayın Tomba, Sayın Erdal, Sa
yın Emre, Sayın Şener Battal; «iSıra Sayısı 781de ka
yıtlı kanun teklifinin 1 nci maddesindeki «Boğaziçi» 
kelimesinin «Fatih» olarak değiştirilmesini arz ve tek 
Bf ederiz» diyorsunuz. 

IBu mudur efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet efendim. 
IBAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu

nuz efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. 
Önerge sahibi olarak buyurun efendim; beş da

kika... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; maruzatımı çok kısa olarak arz 
edeceğim, diğer kanunlara görüşme imkânı vermek 
bakımından. 

«Boğaziçi» kelimesi günlük hayatta bazı kullanı
lan eşyanın markası haline kadar gelen bir kelime ve 
eski romantizmini de, marka haline gelince, muhafa
za edemediği kanaatindeyiz. 

fetanibuFun feJtlh hadisesi, çağ açan, çağ kapatan 
bir olaydır; tarihi bir olaydır; bütün dünyanın kabul 
ettiği önemli 'bir olaydır. 

'Bu olayla ilgili olarak, İstanbul'da kurulacak bir 
üniversitenin veya bir düğer üniversitenin, onun adı
na izafe edilmesi, tarihin bize getirdiği önemli bir fır
sattır. 

Bu bakımdan, önergemize iltifat etmenizi, «Bo
ğaziçi Üniversitesi» tabirinin «Fatih» olarak düzen

lenmesi hususunda oylarınızı rica ediyorum. Mesele 
son derece önemlidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka'bul 
edilmemiştir. 

1 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Aynı Kanunun 2 nd maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir : 
«Fakülteler : 
(Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinde İdari Bi

limler, Temel Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri ku
rulmuştur. ön Lisans Yüksekokulu ile Yabancı Diller 
Okuhı Rektörlüğe bağlıdır. Fakülteler bölüm esasına 
göre çalışırlar. 

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

2 nci madde üzerinde değişiklik önergesi vardır. 
Önerge sahipleri, önergelerinde ısrar ediyorlar 

mı? Sayın Battal 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ye-

rJmden bir cümle ile arz edeyim. Deminki beyanla
rımı tekrarlıyorum; «Fatih» olması faydalıdır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — 1 nci maddede zaten bu istediğiniz 

reddedildi; 2 nci maddede de yapmak istediğiniz de
ğişiklik yine aynı yönde oluyor. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz bir cümle ile arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Başkanı. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 1 nci maddeye ilişkin önergedeki, «Fatih» keli
mesi reddedildiğine göre, artık zatıâlinlzin, usul yönün
den, bu üniversitenin, «Boğaziçi» değil de «Fatih 
Üniversitesi» olmasına ilişkin önergeleri lütfediniz, 
işleme koymamanız lazım gelir. Çünkü, üniversite 
adı karara bağlandı 1 nci maddeyle. 

Bu hususu belirtmek istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, ben de aynı işlemi 

yapacağım. Yalnız, arkadaşımın, önergesini geri alıp 
almayacağım kendisine sordum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanınca yapılan açıkla-
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maya mantık bakımından katılıyoruz. Ancak, İçtü
zük tekniği bakımından katılmak tam olarak müm
kün değil. Bu manada önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi, okunduğu şekliyle onayınıza su

nuyorum: Kabul edenleri.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Sözü edilen Kanuna aşağıdaki ek 

1 nci ve ek 2 nci maddeler eklenmiştir. 
Kadrolar: 
Ek Madde 1. — Üniversite öğretim üyelerinin ve 

öğretim yardımcılarının kadrolaıi bu kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. (2) sayılı cetvelde gös
terilenler 1978 mali yılı içinde kullanılmaz. Fakülte
lerin veya doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yük
sekokul, okul ve enstitülerin bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetveldeki kadroları, Üniversite Senatosunun tek
lifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılır. 

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

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, öner
gemiz vardı. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyle mi ilgili efendim? 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Kanu

nunun teklife bağlı cetvellerde idari Bilimler Fakül
tesi kadro cetveli ile icmal cetveUmn aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Sakarya 
llyas Kılıç Hayrettin Uysal 

Ankara Zonguldak 
Kenan Durukan Avni Gürsoy 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

1. tdari Bilimler Fakültesi 

Kadro unvanı 

Profesör 
Doçent 
Doçent 
Doçent 
Asistan 
Asistan 
Asistan 

Derecesi 

! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 sayılı 
cetvel 
adet 

2 sayılı 
cetvel 
adet 

19 
18 
18 
18 
30 
30 
15 

5 
4 
4 
4 

25 
25 
10 

Kadro unvanı 

Asistan 
Okutman 
Okutman 
Okutman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

Derecesi 

8 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 sayılı 
cetvel 
adet 

15 
5 
5 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
2 

2 sayılı 
cetvel 
adet 

10 
3 
3 
3 

193 102 

Teklife bağlı cetveller : 
Boğaziçi Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim 

Yardımcılarının Kadroların İcmali 

Kadro unvanı 

Profesör 
Doçent 
Doçent 
Doçent 

. Kadro unvanı 

Asistan 
Asistan 
Asistan 
Asistan 
Okutman 
Okutman 
Okutman 
Okutman 
Uzman 
Uzman 
Uzman^ 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

1 sayılı 
cetvel 

Derecesi adet 

67 
70 
58 
60 

1 sayılı 
cetvel 

Derecesi adet 

174 
140 
124 
64 
97 
41 
43 
25 
6 
24 
18 
23 
18 
17 
İl 

2 sayılı 
cetvel 
adet 

21 
30 
27 
27 

2 sayılı 
cetvel 
adet 

94 
92 
76 
45 
27 
25 
25 
15 

5 
20 
13 
19 
14 
14 

8 
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hızla gelişmiş bir fakültesidir. Bunun içinde iktisat, 
işletmecilik, sosyal bilimler (sosyoloji, psikoloji) ve 
kamu idaresi bilimlerini içeren bölümler var. Burada 
gerçekte, yapılan yeni bir kadro ilavesinden çok, son 
yıllardaki gelişmesi dikkate alınarak ve üniversite 
rektörlüğü ile yapılan temaslar sonucu, asistan olarak 
önerilmiş kadroların bir kısmının doçent olarak öne-
rilmesinden ibarettir. Toplam değişmiyor, ama geliş
meler karşısında doçent kadrolanna daha çok ihtiyaç 
olduğundan bu şekle sokulmuştur. Üniversitenin ge
lişmesine uygun bir öneridir. Bu bakımdan katılıyo
ruz efendim. 

1 sayılı 2 sayılı 
cetvel cetvel 

Kadro unvanı Derecesi adet adet 

Çevirici 5 4 3 
Çevirici 6 1 1 
Çevirici 7 2 1 
Çevirici 8 1 1 

Toplam 1 088 603 

Gerekçe : Ekonomi, İşletme ve Sosyal Bilimler 
bölümlerinden oluşan Boğaziçi Üniversitesi İdari Bi
limler Fakültesinde mevcut Öğrenci sayısı, bugünkü 
öğretim kadrosu ve ilerideki gelişmeler gözönüne alı
narak söz konusu fakülteye ekli (1) ve (2) sayılı cet
vellerde öngörülen kadrolar hizmetin aksamaması ve 
en iyi şekilde görülmesini sağlamak amacıyla zühulen 
eksik gösterilen profesör ve doçent kadroları artırıla
rak asistan kadroları azaltılmış ve fakülteye tahsis 
edilen toplam kadro sayısı sabit tutulmuştur. Söz ko
nusu değişikliğe uygun olarak da icmal tablosu yeni
den düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Genel Ku
rulun takdirine bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdirine bırakıyor
sunuz. 

Sayın Hükümet?. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs

tanbul) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan... 

. BAŞKAN — Evet efendim. 

AKÜVFT BULDANLI (Muğla) — Şimdi bunlar 
tadil olduğuna göre, Hükümetin getirdiği tasanda 
bunlar yok demektir. Acaba bu kadrolar tasarıda var 
mıdır? Yoksa, bu kadrolaı niçin alınıyor? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Eve i' Sayın Hükümet? Buyurun 
efendim, yerinizden efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Sayın Başkan, bu Boğaziçi Üniversitesinin 
İdari Bilimler Fakültesinde asistan ve doçem diye 
gösterilmiş sayılar var. İdari Bilimler Fakültesinde 
kadroya bakıldığı zaman 35 asistan, 40 asistan, 25 
asistan diye çeşitli derecelerde asistan kadroları var. 
îd? i Bilimler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesinin 

BAŞKAN — Teşekür ederim efendim. 
Komisyon Genel Kurulun takdirine bıraktı, Hü

kümet değişiklik önergesine katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önergeyle değiştirilen şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum efendim : 
Taşınmaz Malların Tasfiyesi : 

Ek madde 2. — Milli Eğitim Bakanlığınca Bo
ğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek 
Hazineye ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu kara
rı ile Üniversiteye tahsis olunur. Vilayet,, Özel İdare 
ve Belediyelere ait taşınmaz mallar, İl Genel Meclisi 
ve Belediye Meclisi karan ile bedelsiz olarak üniver
siteye devredilebilir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Zühul olmuş efendim, o 
«devredilir» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — «Devredilir»... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet efendim, matbaa ha
tası olmuş. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Yanlış basılmış 
Sayın Başkan, «Devredilir» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Efendim, aslında, «devredilebilir» 
denilmektedir. Eğer «devredilir» şeklinde değişiklik 
isteniyorsa, bir önergeyle bunu düzeltmek imkanı var
dır, Sayın Bakan veya sayın üyelerden, verilecek bir 
önergeyle. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben veriyorum efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, 
ihtilâflara yol açabilir. Bu konuda konuşabilir mi
yim?.. 
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BAŞKAN — Gereği yok, siz önergenizi gönderi
niz efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Teklifte «devredilir»; son-
ra, «devredilebilir» olmuş efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir zühul var. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var; okutu

yorum efendim, i 
Sayın Başkanlığa 

Ek madde 2'nin, «devredilebüir» kelimesinin, 
«devredilir» olarak değiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımızla, 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu değişikliği oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu değişik şekliyle, «edilebilir» kelimesi

ni, «edilir» şeklindeki değişikliğiyle tekrar oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Kabul edilmiş bulunan ek 1 ve ek 2 nci maddeler
le birlikte, çerçeve 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 1487 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmış ve bu kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci geçici maddeyi okutuyorum : 
«Seçimler : 
Geçici madde 1. — Üniversiteler Kanununun ön

gördüğü seçimler; bu kanunun yürürlüğe girmesini ta
kiben onbeş gün içinde yapılır. Yeni seçilenler görev
lerine başlayıncaya kadar, eski görevliler görevlerine 
devam ederler.» 

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

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
İntibaklar : 
Geçici madde 2. — Öğretim elemanlarının 1765 

sayılı Üniversite Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile bunların ek ve tadilleri ve bu 
kanundaki mevcut hükümlere göre, intibakları, Üni
versite Senatosunun ilk toplantısında kurulacak inti
bak komisyonunda yapılır. İntibakları yapılmayan 
öğretim elemanlarının ücretleri, 1487 sayıh Kanuna 
ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ücret yönetme
liklerinde belirtilen esaslara göre ödenmeye devam 
olunur, 

Üniversitenin geçiş döneminde, eğitim, Öğretim ve 
yönetim faaliyetlerine katılan ve rektör unvanını taşı
yan öğretim elemanlarının, bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren beş yıl süre ile unvan, görev, 
yetki ve sorumlulukları devam eder. öğretim eleman
ları dışında kalan diğer personel hakkında da yukarı
da belirtilen birinci fıkra hükmüne uygun olarak iş
lem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) —Sayın Başkan, geçici 2 nci 
maddenin 2 nci fıkrasında 2 nci satırındaki «rektör» 
kelimesinin «lektör» olması gerekiyor; bu bir baskı 
hatasıdır. 

BAŞKAN — Evet efendim, yanlış basılmıştır; de
diğiniz şekilde düzeltildi. 

Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz isteyen?» 
Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte görevli olan öğretim üyeleri ve yardımcıları 
(Üniversiteler Kanununa göre geçici olarak görevlen
dirilmiş olan diğer üniversitelere mensup öğretim üye» 
leri ve yardımcıları hariç) ilgisine göre yetkili kurul
ların kararı üzerine, bağlı (1) sayılı ectvelde unvanla
rına ve görev sürelerine uygun kadrolara, rektörler 
ise asistan unvanı ile yine aynı cetvelde görev sürele
rine uygun kadrolara atanmış sayılırlar. 

Birinci fıkradaki esaslara göre atandıktan kadro
ların dereceleri, intibak ettirildikleri aylık derecelerin
den düşük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki 
bir kadroya terfian yükselinceye kadar, 1765 sayılı 
Kanunun intibak hükümleri uyarınca düzenlenmiş 
olan intibak formlarına göre aylıklarım almaya de
vam ederler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — 7 . *7 . 1976 tarihinde Boğaz
içi t Üniversitesinde hizmet akdi ile bağlı olarak tam 
gün esasına göre çalışmakta olan öğretim üye ve yar
dımcılarından durumları intibaka müsait olmayanlar, 
istekleri üzerine ve Senato tarafından uygun görüldü
ğü takdirde, daha önce kendilerine uygulanan Sosyal 
Sigorta koşulları içerisinde, hizmet akdi ile bağlı ola
rak çalışmaya devam edebilirler. Bunlarla yapılacak 
hizmet akitlerinin süresi 5 yılı geçemez. Bunlara veri
lecek ücret ve özlük hakları tutan kıdemleri itibarıyla 
eş durumda olan kadrolu üye ve yardımcılarına maaş, 
tazminat ve diğer ödeneklerinin tutarını geçemez. 

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

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

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Boğaziçi Üniversitesinde istihdam olunanlar
dan Devlet memuru tanımına girenlerin intibakları, 
Üniversite Senatosunca kurulacak intibak komisyo
nunca, Devlet Memurları Kanunu ile ek ve tadillerine 
göre yapılır. 

Memur statüsüne geçmek istemeyenlerin şahısları
na münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun sözleşme hükümlerine göre sözleşme 
ile istihdamlarına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Geçici 5 nci maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 6. — Üniversitede toplu iş sözleş
mesine göre işçi olarak çalışmakta olanlardan Devlet 
Memuru tanımına girenlerin intibakları bu kanun ve 
Devlet Memurları Kanununun ek ve değişikliklerine 
göre yapılır. 

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

Maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kastamonu Milletvekili Sabri 

Tığlı ve Samsun Milletvekili Ilyas Kıhç'ın, 1487 sa
yılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine ilişkin kanun teklifinin geçici 6 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul 
İlhan Biber 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Bursa 
Saffet Ural 

Ankara 
Kenan Durukan 

İstanbul 
İlhan Özbay 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Samsun 
llyas Kılıç 

«Geçici Madde 6. — Üniversitede toplu iş söz
leşmesine göre işçi olarak çalışmakta olanlar statü
lerini devam ettirirler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bu geçici 6 nci madde bir gerçeği yansıtıyor efen
dim. Geçici 6 nci maddeye göre, daha önce Boğaziçi 
Üniversitesinde memur olan ve olmayanlar toplusöz
leşme yapmışlar. Şu anda memur statüsünde olması 
gereken bazı görevliler işçi gibi toplusözleşme kapsa
mı içine alınmışlar. 

Bu geçici 6 nci madde bu aksaklığı önleyip, Ana
yasaya uygun işçi statüsünde olanları işçi, memur 
statüsünde olması gerekenleri de memur statüsüne 
almayı amaçlamaktadır. 

Önerge o olanağı vermemektedir ve Anayasaya 
aykın bir durumu âdeta tescil etmek durumunda ka
lacağız. O nedenle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 

önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Geçici 6 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 7. — Toplu sözleşmeye dahil 

hizmetliler dışında kalan ve bu kanun gereğince in
tibakları yapılacak olan öğretim üye ve yardımcılan 
ile diğer personelin girebilecekleri derece ve kademe
lerde alacakları aylık tutan ile her türlü tazminat, 
yan ödeme, ödenekler toplamı Boğaziçi Üniversite-

533 
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sinde aldıkları ücretten aşağı olduğu takdirde arada
ki fark kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi su
retiyle giderilinceye kadar, kadroya bakılmaksızın, 
tazminat şeklinde ödenir. 

Bu kanun kapsamına giren öğretim elemanları ve 
tüm personelin öğretim kurumlarında sigortalı olarak 
geçen başarılı hizmet yılları ayrıca değerlendirilir ve 
prim ödeme gün sayıları emeklilik sürelerine ekle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Geçici 7 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. -

Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 8. — 1487 sayılı Kanunun geçici 

9, 10 ve 11 nci maddeleri ile bu maddelere dayanı
larak çıkarılmış olan yönetmelikler 1 . 3 . 1979 tari
hinde yürürlükten kalkar. 

(BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilmiş bulunan geçici maddelerle birlikte 
çerçeve 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun 7 . 7 . 1976 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Kanunu tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka

radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 

üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (21141) (S. Sayısı : 55) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmı
nın 2 nci sırasında yer alan, 55 sıra sayılı; Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite 
kurulmasına ilişkin, 6594 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını isteyenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde grupu adına söz isteyen 
üyeler? Yok. 

Şahsı adına Sayın Muammer Aksoy, buyurun 
efendim. 

AI>EM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Konuşma-
san olmaz mı yani? 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz 10 dakikadır. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda o kadar 
az konuşuyoruz ki, «Konuşmasan olmaz mı?» iddia
sı doğru değildir. Hele bir Üniversite mensubu olarak 
dört tane üniversiteyle ilgili kanunların, aşağı yukarı 
kabul edildiği bir zamanda söyleyeceğim bazı husus
lar var. 

Bir kere üç üniversiteyle ilgili (Hacettepe Üniver
sitesi, Kayseri Üniversitesi ve. Boğaziçi Üniversitesi) 
kanunları geçti. Şimdi görüştüğümüz, Karadeniz Üni
versitesiyle ilgili kanun teklifini de olumlu karşılıyo
rum ve bu teklifi getirenleri kutluyorum. Çünkü, Ana
yasanın 120 nci maddesine göre zaten bütün üniversi
telerimizin. özerk olması gerekirken, bazı özel kanun
lardaki hükümlerden dolayı, bazı engellerden dolayı 
Karadeniz Üniversitesi - ki, çok iyi çalışmaktadır -
Özerkliğine kavuşamamıştır. Bu da, yeni getirilen ka
nunla sağlanmış olacaktır. Bu noktadaki hususa ta
mamen katılıyorum ve arkadaşlarımın da kanunu des
teklemesini özellikle salık veriyorum. 

2 nci nokta; Yine bir gerçeği burada dile getir
mek isterim. Özellikle Karadeniz Üniversitesinin 
özerkliğe kavuşması söz konusu olduğunda, Anaya
sa Mahkemesi karannı bile (Şu veya bu hükümetin 
söz konusu olmasına göre) bu duğrultuda veya öteki 

(1) 55 S. sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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doğrultuda uygulayan öğretim üyeleri olmuştur ve 
bu sebeple Karadeniz Üniversitesinin özerkliğe kavuş
masında, bazı öğretim üyeleri engelleme işini görmüş
lerdir. Bunları da burada teçsil ediyorum. Üzerinde 
fazla durmak istemiyorum; çünkü gözden geçirece
ğimiz pek çok kanun var; Meclisin çalışabildiği bir 
zamanda onları engellememek için. Ancak şu kada
rını kaydediyorum ki, 2 fakültede 2 profesörün bu
lunmasını engelleyebilmek için bazı çevrelerce, bazı 
öğretim üyelerinin canına bile kıyılmak istenmiştir. 
Buna rağmen, Karadeniz Üniversitesindeki özveri sa
hibi öğretim üyeleri mücadelelerine devam etmiş ve 
edecektedir. 

Şimdi arkadaşlar, üçüncü noktaya ve esas buraya 
çıkmamın sebebine geliyorum: 

Arka arkaya üniversitelerimizi genişletiyoruz, ye
nisini açıyoruz; ama büyük bir davayı böylece hallet
miş olmuyoruz. Ben gerçekten, eğitim tarihimizde adı-
geçecek bir Milli Eğitim Bakanının zamanında, oldu
ğumuza inananlardanım. Necati heyler gîbi, Reşit Ga
lipler gibi, Hasan Ah" YücePler gibi Necdet Uğurun da 
adının günün birinde çok olumlu olarak anılacağına 
inanıyorum. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Hiç farkı olmadı
ğını biliyoruz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hah buna 
inandığım için, kendisinin de hazır bulunduğu bu top
lantıda, ama her şeye nihayet hükümet değil, Yüce 
Meclisiniz egemen olduğu için, bir nokta üzerinde 
özerlikle durulmasını ve Sayın Milli Eğitim Bakanlı
ğının bu konuyu çözebildiği takdirde, heykeli diki
lecek kişiler arasına geçeceğini dile getirmek isterim. 
O da, eğitim sistemimizdeki fki büyük yanlıştır. Bu 
da belki bir ölçüde kültür emperyalizminin sonucu 
olabilir; ama bugün durum böyledir, o iki büyük yan
lış şudur: 

Tüm okullarımızda (Üniversite dahil), üretime yö
nelik," yaşama yönelik bilgiler verilmez, ön planda ha
yatta hiçbir işe yaramayan birtakım ansiklopedik bil
giler, lüks bilgiler, hatta ukalalık sayılacak bilgiler 
verilir. Bunlar yalnız, olsa olsa bizim TRT'nin ve 
Televizyonun ukalalık yarışmalarında derece almaya 
yarayabilir. Hani, neredeyse, «Napoîyon'un amcası
nın oğlu hangi hastalıktan öldü» bile sorulabilir. Bu
na yakın, garip, lüzumsuz, 3 00,0 sene evvel falan 
devletle falan devletin nerede hangi kumandanların 
komutasında kaç askerle ne şekilde çarpıştığı; Bul
garistan'ın, Arnavuthık'un dağlan; Nikaragua'nın, 
Kostarika'nın merkezleri başkentleri, vesaire. Ama, 

Gönen'in nerede olduğunu sorsanız, çocukların çoğu 
bunu bilmez; çünkü, hayata Türkiye'nin gereksinme
lerine yönelik bilgi verilmez. Bir kere bu ayıklamayı 
gayet ciddi olarak yapmalıdır. 

İnanmayacaksınız, size bir şey söyleyeyim: Anka-
rada bir ortaokulda, hiyeroglifle (yani eski Mısır harf
leriyle) rakamlar öğretilmektedir. O Romen harfleri
nin dışında bir de bunları çocuklar öğrenmektedir. Ço
cukların kafasına yazıktır, mahvedilmektedir; bu lü
zumsuz bilgilerden ayıklamak gereklidir. 

İkincisi: Bütün meslek eğitimi, üniversite teme
line dayandırılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böy
lesine üniversite tutkusu yoktur. Üniversiteden me
zun değil misiniz, hallerin % 99'undan hiçbir meslek 
sahibi değilsiniz ve hatta yaşama yarayan, hayata ya
rayan, topluma yarayan hiçbir bilgi sahibi değilsiniz. 
Çünkü, lisede öğrenilen bilgiler dahi, hayata dolaylı ola
rak ancak üniversite öğrenimi yaparsanız o zaman 
işe yarar. Öğrendiklerimizin çoğu, hiçbir değeri olma
yan kafa hamallığıdır, ezberciliktir. 

O halde, daha ilkokuldan baş'ayarak, köylerde, üç 
yıl eğer genel bilgi elde ediliyorsa, o üçüncü yıldan 
sonraki iki yıl bile ya tarım için ya inşaat için, elekt
rik için, sağlık için, yani (adına bazı arkadaşlar aler
ji göstereceklerdir; ama adına değil de siz onun içeri
ğine balem) bir kelime ile, köy enstitülerinin kabul 
etmiş olduğu sistemi benimsemek lazımdır. Yaşam 
için ve üretim yoluyla eğiiim. İlkokuldan mezun olan
lar, bitirenler hayatta bir meslek sahibi olabilmelidir. 
Ortaokulu bitirenler muhakkak bir meslek sahibi ola
bilmelidir. O anda bıraktımı ortaokulu, ya o tarımcı 
olmuştur, ya sağlıkçı olmuştur, ya tesviyeci olmuş
tur, ya elektrikçi olmuştur, yazıcı olmuştur, bir ma
denci olmuştur; muhakkak bir mesleği yürütür hale 
gelmiştir. 

Az gelişmiş bir memlekette, geri kaîımş bir mem
lekette bugün kabul edilen, yalnız üniversitede meslek 
adamı yetiştirme yolunu kabul eden bir eğitim siste
mi, savurganlığın azamisidir, lüksün azamisidir. O 
halde, derhal - ki, ben hiç şüphe etmiyorum, çeşitli 
konuşmalarından da zaten bu anlam çıkmaktadır -
daha ilköğretimden itibaren mesleğe, yaşama, yani 
mal üretimine, hizmet üretimine yönelik, toplumun 
gereksinmelerini karşılayacak meslek sahibi insanlar 
yetiştirme amacına yönelik bir eğitim sistemi getiril
melidir. Piramit, aşağıda, mesleki bifei veren yönde 
gayet geniş olacak; yukarıda üniversitede dar ola
cak. Bizde ise tam aksinedir; aşağıda ilkokulda, or
taokulda, lisede meslek adamı yetiştirenler gayet dar-
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dır, yukarıda üniversitede yetiştirilenler gayet geniş
tir ; yani piramit tersine, tepetakîakfır bizde. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Aksoy. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Toparlıyo

rum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

O halde, Eğitim Şûrası mı toplanacaktır; bu hu
susta ne yapılacaksa, yeniden bir reformla, okullarda 
ders konusu olarak okutulan ve hayat için önemi 
İkinci, üçüncü derecede olan ne kadar, şey varsa, 
hepsini uzaklaştıran (fosillerin ismini çocuklar ezber
ler hâlâ, tebeşir devrindeki, bizim hocanın tabiriyle, 
hınzırın, domuzun ceddinin «İhtiyozor» olduğunu 
çocuk ezberlemektedir), bunları temizleyen; arkasın
dan da bütün Türkiye'de, yurt sathında her bölgede 
pek çök orta mektep seviyesinde, lise seviyesinde 
meslek eğitimi veren bir sistemini kabul etmek gere
kir. Bu sistem kabul edildikten sonra, üniversiteye gi
receklerin de artık bugün olduğu gibi, bir nevi in
sana işkence teşkil edecek biçimde, «sen eczacı olmak 
istiyordun, maden mühendisi olmak istiyordun, ama 
hukukçu oluyorsun» «Sen doktor olmak istiyordun, 
onunla hiçıbjr alakası olmayan falan mesleğin ancak 
sana yolunu açtık» diyen bu üniversite giriş imti
hanlarına da son vermek lâzımdır. Ama son verebil
mek için o yığını ortadan kaldırmak lâzımdır. Onu 
eritebiÜmenin çaresi, dediğim gibi, ortaöğretimde, or
ta kademede meslek okulları yaratmaktır. Ondan son
ra da isteyenin yüksek eğitimde istediği yere gidebil
mesi ve o fakülteyi okuyabilmesi olanağını sağlamak 
lâzımdır. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs

tanbul) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Milli Eğitim 

Bakanı Necdet Uğur, buyurun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Değerli hocamız Aksoy'un biraz önce buradaki di
le getirdikleri düşünceler, Milli Eğitim Bakanı ola
rak bir süre sonra Yüce Meclise açıklamayı düşündü
ğümüz bazı değişiklikleri hiç olmazsa anahatlaroyla 
size kısaca bildirme imkânını verdiği için kendisine 
şükranlarımı sunarım. 

Türkiye'de milli eğitimin sorunu, bugün sık sık 
Yüce Meclisi işgal eden anarşik olaylar, ya da sürtüş
meler, tartışmalar, politika çekişmeleri değildir ve ol
mamalıda'. Böyle olması büyük bir talihsizliktir. Yal
nız, en kısa zamanda bunu geride bırakacağız. Asıl 
milli eğitim sorunu o zaman başlayacak. Yüce Mec-
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lîsin yardımıyla milli eğitimimizin esaslarını, ilkelerini 
değiştirmek istiyoruz. Bu değişikliklerin ne yolda ola
cağını kısaca söylemek isterim. 

Yapılacak değişikliklerin özü, doğrultusu, ilkesi, 
değerli hocamızın burada ifade ettikleri gibidir. Bir 
başka deyimle, bugün Türkiye'deki eğitim düzeni, üni
versiteye öğrenci vermek için çalışıyor. 11 sene bo
yunca Türkiye'deki bütün eğitim düzeni, çocukları 
ailesinden, üretimden uzaklaştırıyor, 11 sene bir şey
ler verdim sanıyor, ondan sonra üniversiteye girmek 
için, üniversite kapılarına getiriyor. Bir başka deyim
le, 400 bin insanı bir yere girmek için getiriyoruz. O 
yerdeki girecek kapı çok dar bir kapı; 30 bin kişi 
alınacak yere 400 bin kişi getiriyoruz. 360 - 370 bin 
kişiyi o kapının kenarında bırakıyoruz. Böylesine bir 
sistem elbette doğru sistem olamaz. 

Yapılacak şey, Türkiye'nin orta eğitiminde genç
lerimizi giremiyecekleri bir dar kapman önüne getirip 
bırakmak değil; bu gençleri okudukları yılların her 
aşamasında, top'uma döndüklerinde hayatlarını kaza
nabilir hale getirmektir. Bunun için çalışmalar yap
tık; yeni bir çalışma yapacak değiliz. Bir taraftan po
litikanın o kalıntıları, sürtüşmeleri ile uğraşırken, 3-4 
aydan beri Milli Eğitim Bakanlığında yoğun çalışma
lar yapılmaktadır; önümüzdeki dönem başladığı za
man sırasıyla bu çalışmalar huzurlarınıza gelecektir. 

Bunlardan bir tanesi şudur: Biz, Türkiye'de sanat 
ve meslek öğrenimine değer vereceğiz, ortaöğretimin 
ağırlığını büyük ölçüde bu tarafa doğru aktaracağız. 

Bu, şimdiye kadarki alınan bütün Milli Eğitim ka
rarlarında var; fakat uygulamaya yeterince geçmemiş. 
Önümüzdeki yıldan itibaren oldukça geniş ölçüde; 
fima gelecek yıl çok daha büyük ölçüde Türkiye'deki 
ortaöğretimin esası, teknik öğretim olacaktır, mes
leki öğretim olacaktır. 

Bu yıl zaten bir değişiklik yaptık, bazı arkadaş-
larımızca yanlış yorumlandı. Biz, liselerdeki ders prog
ram ve kitaplarını kaldırdık, bunun yerine 74'e gittik 
ve dedik ki, bir sene için bu. 

Bu niçindir? Politik tartışmaları bitirmek içindi; 
fakat 74 program ve kitaplarında kalacak, değiliz; 74 
kitaplarını ve programının yerine yeni bir program ve 
kitap gelecek. 

Nasıl olacak bu kitap: çocuklarımıza hayatların
da bir gün dahi kullanmayacakları bilgilerle zamanla
rım, yıllarını harcatmayacağız. Çocuklarımızı yaşam
larını değerlendirmek için hiçbir zaman ihtiyaç duy
mayacakları birtakım bilgiler yüzünden engellemeye^ 
ceğiz. Kitapların hepinizce çok iyi bilinen bir türlü an-
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luiiisız gelen; ama zorla öğretilen o kuru kısmını, ha
yattan uzak kısmını kaldıracağız. Onun yerine, ço
cuklarımızın kitaplarına hayatta yeterli, gerekli bilgi
leri, sadece bunları koyacağız. 

Başka bir şey daha var: Okullarımızda ta uzun yıl
lar sonrasında bir çocuğun edebiyata yahut fene, ge
nel eğitime, ya da tekıtâk eğitime gideceği belli edilir 
ondan sonra ayrım yapılmaya kalkılır. Fakat o yıla 
kadar çocuklarımız, hayatlarında hiç gitmeyecekleri 
bir alanın birtakım- bilgilerini öğrenmeye zorlanır ve 
bu yüzden örselenirler ve takılırlar. Çocuklarımıza or
taöğretimin ilk yıllarından itibaren çok sınırlı genel 
bilgi, yine çok sınırlı teknik bilgi vereceğiz, ortasını 
onun seçimine bırakacağız. İlerde nereye gidecekse, 
hangi sahaya gidecekse, çocuk baştan itibaren o sa
hanın bilgilerini alacak. Nasıl bilgilerini? O alanda 
kullanabileceği bilgileri alacak. 

cuğumuzu başardı yapmak, o dalda hizmet eder ha
le getirmek, Çocuk bir yerde zaten çalışıyor, belirli bir 
bîr teknik kesimde. O kesimde elektriği öğrenmiş, 
tornayı öğrenmiş, her şeyi öğrenmiş. Aslında bu ço
cuğun belki teorik bilgiye ihtiyacı var. Bizim bugün
kü sistemimiz, o bilgilerin yarısını öğrenmiş çocuğa 
not vermiyor; okulda ona bir değer vermiyor da, mese
la tarihten, coğrafyadan, biyolojiden yüksek not al
mış çocuğu alıyor, ötekini almıyor.' İşyerinde edinil
miş tecrübelere kredi vereceğiz, değer vereceğiz, sınıf 
geçmede temel yapacağız. 

Sanat okullarındaki çocuklarımızın teorik birta
kım formüllerle kafalarını doldurmayacağız; onun 
ayrı bir yeri var, ayrı bir değeri vardır. Ama biz sa
nat okullarındaki çocuklarımızı belki bir yıl fabrikaya 
göndereceğiz, iş alanına göndereceğiz; oradaki edin
diği bilgileri sınıf geçmek İçin yeter sayacağız. Böyle
ce bu okullardan çıkmış çocuklar birgiin iş hayatına 
döndüklerinde; zaten o iş aüanında ustalık noktasına 
gelmiş olacaklar. Çünkü orada çalıştırmışız, bir de 
o çocuğa teorik bilgi eklemişiz. 

Sayın Hocamın söylediği gJbi, bizim bundan son
ra sizin desteğinizle ve tasviplerinizle oluşturacağınız 
yeni okul biçiminden mezun olan çocuklarımız üni
versite kapılarını zorlama ihtiyacını duymayacaklar
dır. Toplumda layık oldukları yeri ve geçim düzeyi
ni bulacaklardır. 

Bu fırsatı verdiği için değerli Hocama teşekkür 
ederim. 

Bunun yanında Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
biraz sonra oylarınızla geçecek bu maddesiyle ilgili 
olarak bir şeyi daha söylemek istiyorum. Üniversi
telerin kapısına 370 bin kişiyi yığan bir sistem hasta 
bir sistemdir; ama, başka bir sistem de sağlıklı değil
dir. 400 bin kişinin 30 binini alan, o 400 bin yığılmay
la gerektiğinde sağlıklı bağlantılar kuramayan yük
seköğrenim sistemi de sağlıklı sayılamaz. Bunun da 
üzerindeyiz. 

Bir yüksek öğrenim ki; üniversiteler var, yeni ku
rulan üniversiteler var, akademiler var, yüksekokullar 
var; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullar 
var; hepsi bir arada birbirleriyle çelişerek bulunuyor
lar; birbirlerini destekleyerek ve tutarlı bir bütün ola
rak değil, birbirlerini - neredeyse diyeceğim ki - verim 
düşürerek bulunuyorlar, buna son vereceğiz. 

önümüzdeki yılbaşında üniversite için, yükseköğ
renim için yeni bir çerçeve yasası getireceğiz. Bu çer
çeve yasasında bütün bunlar tümüyle ele almacaktır. 
Çağdaş bir üniversite anlayışı olacaktır. Özerklikte ol-

Biz, ortaöğretimden üniversite kapılarına kadar 
çocukları getirip yığmak için zaman sarf etmeyeceğiz. 
Biz, ortaöğretimde çocuklarımızı topluma, toplumda 
iş alanlarına üretime dönük yapmak için uğraşacağız; 
bunun hazırlıklarını yaptık. 

Teknik öğretimi de artık sadece dersliklerde öğ
retmeyeceğiz çocuklarımıza. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Karadeniz Teknik Üniversitesini konuşuyoruz, 
ikaz etsenize. 

(BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın üye, zatıâîiniz Başkan mısınız, 
yoksa değilmisiniz? 

BAŞKAN — Sayın üye, tasarının tümü üzerinde 
eîbette Sayın Bakanın izahındaki bu hususlar tama
men tasarı ile ilgilidir ve tümü üzerinde, lütfen. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devanda) — Buraya gelin, dinleyelim sizi; oradan 
dinleyemem. Başkanlık yapacaksanız buradan yapın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, ben muhatap 
oluyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Ama Başkan gibi bana karışıyor. 

BAŞKAN — Evet, sayın üye, Sayın Bakanın tasa
rı üzerindeki konuşması tamamen konu ile ilgilidir, 
lütfen takip ediniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Okullarımızdaki teknik öğretim ve mes
leki öğretim bizce doğru yapılmamakladır. Teknik 
öğretimde amaç nedir? Belirli bir dalda bir 
fen dalında, bir teknik dalda, bir meslek dalında ço-
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ması gerektiği gibi, yani politika karışmayacaktır üni
versitelere; ama üniversitenin içinde bir yönetim, bir 
öz denetim olacaktır. Üniversite siyasal otoriteden 
uzak, bağımsız olacaktır; ama toplumdan uzak ve 
topluma bağımsız olmayacaktır. Tamgünü sadece tıp
ta çalışanlar için değil, üniversitenin bütün kesiminde
ki çalışanlar için getirilecektir. 

Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üye, konu Karadeniz'de bir üniversitenin 

açılması olunca, bir üyenin üniversitelerimizin bugün
kü işievliğinin ve tıkanıklığının nedenlerini belirten ve 
bir ölçüde de, Sayın Bakan'dan bilgi isteyen konuşma
sına karşılık, Sayın Bakanın burada verdiği bilgiler bir 
üniversite kuruluşunda tamamen konu içerisindedir. 
Böyle bilmenizi rica ediyorum. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
Bakan ortaöğretimden bahsediyor. Bunun yükseköğ
retimle ne alakası var. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?.. 

(MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, tümü üzerinde şalhsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. 
Buyurun Sayın Eşrefoğlu. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygılarımla se
lamlarım. 

Tanrının eseri, arzın güneşi, peygamberin eşi ço
cuğun, aile hayatına saadet güneşi gîbi doğması kâfi 
değil, Onun toplum idealine göre, millet idealine ve 
istikbaline göre yetişmesi, yetiştirilmesi, sosyal mana
da çocuğun ikinci bir defa eserleşmesi demektir. 

İşte bu eser, annenin şefkati, ailenin muhabbeti, 
cemiyetin kalbi ve ehedi teveccühünü yoğurarak; çe
şitli kıymet hükümlerini işleyen okulun, ailenin, top
lumun eseridir. 

Sayın Muammer Aksoy hocamız, daha evvel 
okullarımızda lüzumsuz bilgilerin öğretildiği, lüzum
suz görüşlerin milli eğitimin ilkeleri içerisine girdiği
ni söylediler. Sayın Bakanımız da, yeni bir eğitim 
sistemiyle, eğitim sistemindeki bazı ilkelerin değiş
tirileceğini, düzenleneceğini belirttiler. Kanaatimiz 
odur ki, hakikaten milli eğitimin ders programları 
içerisinde bazı lüzumsuz, yetersiz bilgiler ve fantezi 
bilgiler vardır. Bunun aylıklanması gereklidir, buna 
inanıyoruz. 
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Biliyorsunuz ki, miîli eğitim ile ilgili Temel Eği
tim Kanunumuz var. Temel Eğitim Kanununda mil
li eğitimin ilkeleri tespit edilmiştir. Milli eğitimin te
mel ükeleri; birincisi Atatürk inkılapları, ikincisi Türk 
milliyetçiliğidir. 

Bu Atatürk inkılapları ve Türk milliyetçiliği içe
risinde milli eğitimin bazı ilkelerinin değiştirileceği, 
bizi haklı olaraktan şüpheye düşürmektedir. Acaba 
bu Atatürk inkılapları ve Türk milîiyeteçiliği üzerinde 
sayın Bakanımın görüşü nedir? Bunları da değiştire
cek midir, yoksa Atalürk inkılapları ve Türk milîi-
yetçiîiğine sadık kalınacak mıdır? Eğer Atatürk in
kılapları Türk Milliyetçiliğine sadık kalınarak 
Temel Eğitim Kanunumuzdakj ilkeler esas alınarak 
milli eğitimin ilkelerinde değişiklik yapılırsa kendi
sine yardımcı olacağız. 

Milli Eğitim Komisyonuna gelen bugüne kadar hü
kümetin sevk etmiş olduğu tasarılar ve sayın millet
vekili arkadaşlarımın ve senato üyelerinin göndermiş 
olduğu tasarıların hemen hemen % 85'j komisyonu
muzdan geçip diğer ilgili komisyonlara gönderilmiş
tir. ve diğer bir kısmı da gündemimizdedir. 37 top
lantı yaparak, geîen tekliflerin hemen hemen hepsi
ni kaihul etmişiz ve hepsini komisyonumuzdan en 
sHılıatüi bîr şekilde görüşerek geçirmişizdir. 

Bu nedenle söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım. Çıkacak 
Kanun, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun 
derim, (alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, tü
mü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, tümü üzerinde 2 üye
ye söz verdim efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Madde üzerinde. 
BAŞKAN — Maddelere geçildiğinde 1 nci mad

de üzerinde konuşabilirsiniz efendim. 
1 nci maddeyi oktuyorum: 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da 

bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 Sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 6594 Sayılı Kanunun 2 nci madde
sine, 871 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile eklenen 
İkinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir fakültenin kuruluşu, biri profesör olmak üze
re en az yedi öğretim üyesinin, en az iki yıl için gö
revlendirilmiş bulunmasıyla tamamlanmış olur.» 
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BAŞKAN — 1 nci mafdde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Celâl Ertuğ. 
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ, lehte mi konuşuyorsu

nuz? 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Zatıâliniz? 
KASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli üyeîer; 
Bu kanunun içeriği, aslında tartışmayı gerektire

cek bir konu değil; ama bu vesile ile yine bu mad
denin içeriğinde yatan bir kavramın üzerinde durmak 
ve bazı ortak düşüncelerimizi belirtmek gereğini his
settim. 

Değerli arkadaşüanm, Tüıkiye*de son yıllarda sa
yısı herhalde 10'un üstünde olacak kadar çok üniver
site açma hareketi olmuştur. Bu üniversiteleri açma
nın, üniversiteleşmeye veyahut üniversiter öğrenime 
gitme yöntemleri üzerinde biraz ihtiyatlı olmamız ge
rekmektedir. Bakınız, Karadeniz Üniversitesi de 1963' 
te açılmış bulunmaktadır. Bugüne kadar öğretim üye
sini tamamlayamamış, öğretim üyesini şuradan bu
radan, başka yörelerden, «Uçan hoca» deyimini or
taya çıkaracak şekilde, gündelik alarak gelip giden 
öğretim üyeleriyle yürütmüştür. 

Ş^mdi, Sayın Aksoy'un ve Sayın Bakanın da be
lirttikleri gibi, üniversiteden önceki ortaöğrenimdeki, 
ortaöğrenim sistemindeki hatlar yüzünden, yani bir
takım siyasal gerekçelerle, birçok yerlerde henüz ha
zırlığı olmadan lise veya ortaokul açma tutkusuna ye
nilerek, lise öğretim kadrosu veya! lise öğretmen kad
rosu cksjk olan birçok ortaöğretim kademeleriyle 
üniversitelerin kapısında yığılmalar olmuş ve Türk 
toplumunu sarsacak problemler meydana gelmiştir. 

Şimdi, Türkiye'de üniversitede, yükseköğrenim
de, daha doğrusu, «Üniversite» lafını «Yükseköğre
nim» diye geniş kavramlı ele almakta fayda var. 
Benim seçim bölgem Elazığ'da bundan 15 sene kadar 
önce bir mühendislik Akademisi açılmıştır. Açılmış
tır demeyeyim de, yapılmıştır. Çünkü bu, gayet geniş 
ve o zamanın parasıyla 100 milyonu bulan bir büyük 
kampustur; fakat o günden bugüne kadar, yerleşik 
öğretim üyesi bulunmayan bir yükseköğrenim mü
essesesidir. 
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Şimdi, Karadeniz Üniversitesi de gelişememiştir. 
Buna mukabil Orta Doğu Teknik Üniversitesi geliş
miştir. Demek ki* Türkiye kendi yüksek öğreniminin 
modelini bulamamıştır henüz. Orta Doğu Üuniversi-
tesi 10 sene içerisinde 600 civarında öğretim üyesine 
sahip olabilmenin yolunu bulmuştur. Çünkü o ayrı, 
özel bir kanunla kurulmuş ve işleyen bir üniversite
dir. 

Karadeniz Üniversitesinin ismini Trabzon Üniver
sitesi olarak değiştirmekle veya herhangi bir isim 
koymakla üniversiter öğrenimi, daha doğrusu yüksek
öğrenimin başlangıç hareketi öğretim üyesi yetiştir
mekten başka bir şey değildir. Barakada yüksek öğre
nim yapılabilir, fakat öğretim üyesi olmadan katiyen 
yapılamaz. 

Bugün birçok tabela üniversiteleri vardır. Gidiniz, 
Hacettepe Üniversitesinin koridorlarında göreceksi
niz, birtakım yörelerin ismini taşıyan üniversitelerin 
rektörlükleri oradadır. Üniversiteleşmeye, yükseköğ
renim okulları açarak gidilir. En önemli olanı da, 
yükseköğrenime başlamak için öğretim üyesi bul
maktır. Karadeniz Üniversitesi için birçok genç dış 
ülkelere gönderilmek istenmiştir, imtihanlar açılmış
tır; fakat imtihanlara konulan şartlar nedeniyle bu
nun cazipliği ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle genç
ler gitmemiştir, gidenler de geldikten sonra başka yir-
lerde kullanılmıştır. Bugün Karadeniz Üniversitesinin, 
işte burada belirtildiği gibi, 6 profesör ve 17 doçent
ten ibaret bir öğretim kadrosu vardır; düşünün, 
şu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen. Ama Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi, dünyada mevcudiyetini his
settirecek kadar gelişmiş, ilerlemiş, modern teknoliji-
ye ayak uydurmuş, bilimde her aktüaliteyi hızla izle
yecek kişiliğe sahip olmuş bir üniversitedir. 

Şimdi Kayseri Üniversitesi var̂  Kars Üniversitesi 
var, Diyarbakır Üniversitesi var. Ben bu sabah Di
yarbakır'daydım; Diyarbakır Tıp Fakültesinin 11 öğ
retim üyesi kalmıştır. Diyarbakır Ziya Gökalp Üni
versitesinin ismi var, cismi yoktur; Eskişehir Üni
versitesinin ismi var cismi yoktur. Anadolunun br-
çok şehirlerinin üniversitesi vardır. Evet, mutlaka za
ruri bir hareket ve—oluşumdur; ama yöntemler ters 
oluyor. Öğretim üyesinden başlanacağı yerde, b 'a 
yapılmaktadır. Diyarbakır'da Dicle Nehrinin etrafın
da, bilmem kaç yüz milyon lira ödenekle iş gören bir 
bina vardır; ama öğretim üyesi yoktur, öğretim yok
tur. Şu halde, yükseköğrenim politikasında Yüce 
Meclis - çünkü üniversiteler kanunla kurulur - bazı 



M. Meclisi B : 163 27 . 6 . 1978 O : 1 

ilkelerde birîeşmek zorundadır ve savurganlık sını
rına varan bunca harcamaları teksif ederek ve ancak 
öğretim üyeleri hazırlanmış yerlerde üniversite aça-
bUme'idir. Buna rağmen Karadeniz Üniversitesin, ye
ni adıyla Trabzon Üniversitesinin yurdumuz için ha
yırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Oylamaya iştifak etmeyen sayın üyeler lütfen 

oylarını kullansınlar efendim. 
Sayın Dağlı, buyurun. 
ISayın Dağlı, süreniz 5 dakikadır, lütfen aşmayınız. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Bir memleketin üniversitesi, o memlekete ışık tu
tan, o memlekete her yönüyle, bilimsel çalışmalarıy
la, davranışlarıyla örnek o^an bir müessese demektir. 

'Bugün üniversitelerimiz toplumsal bakımdan Türk 
toplumuna gerekli hizmetlerii yapamamaktadır. Bir 
dengesizlik içerisindedir. 

Bugün saibahleyin Cerrahpaşa Tıp Fakültesine uğ
ramıştım. Bir yakın dostum profesörden, başka bir 
profesör, rektör olmak için oy istiyordu. Arkadaşım 
kendfeine şu şekilde hitap etti : «ÜnüverslJteîer Kanu
nuna göre her gün saat 16.30'da ayrılmanız gerekir
ken, siz her gün bu Üniversiteden saat 14.ÜOHe- ayrı
lıyorsunuz ve Devletin iki saa'iKk hakkım çiğniyorsu
nuz. Ben size oy vermem» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, özerklik başıbozukluk de
ğildir. Özerklik, ilmi bir özeıkliktîir. Arkadaşımı tak
dir ettim. 

İkincisi, ünıilversitelerlîmizde bir dengesizlik var
dır. Arkadaşım hayatım ilme vakfetmiş, Farmakolo
ji Kürsüsü Başkanıdır, 3 öğretim üyesiyle kürsüsünü 
yürütmektedir; ama öbür tarafta para kesen Dahiliye 
'Kürsüsü 46 kişiyle yürütülmektedir. Bu sekideki ada-
îetsjz];k ve dengesizlik, hayatını ilme vakfetmiş, Türk 
toplumu için çalışan insanların da çalışma azim ve 
iradesini kırmaktadır. 

O bakımdan, ürtıVersfitelerimizin özerkliği için Yü
ce 'Meclîs gerekli önlemleri almalı, üniversite profe-
söj$£'riııİMi sayılarında, kürsülerde bir denge sağlama
lıdır. 

ikincisi, İstanbul, Ankara gîbi büyük kenltlerimli-
zin üniversitelerinde kürsüler üst üste öğretim üyele-
rliyle doldurlar; ama Doğudaki ünîversitelerümizde öğ
retim üyesi yoktur ve orada yetişen doktorumuz, mü-
hendMmlz Türk toplumu için gerek mesleki yönden, 
gerek sosyal yönden yeterli olmamaktadır. 

I Bir Bakan arkadaşım bana şunu söyledıi : «Orta 
Doğu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu mühen
dis varsa, derimi alırım» dedi. Niye? Çünkü, o üni-

I vers'telerde yeterli öğretim üyeleri vardır, oradan me
zun olanlar yeterli kişilerdir ve onlara kucağım gerek 
özel sektör, gerek Devlet Sektörü açmaktadır; ama 
öbür ünJversÖielerden mezun olanlar yeterli eğitim ve 
öğrctfmi alamadıkları için de, iş bulamamaktadırlar. 
Burnun suçu, o üniversitelerden mezun olanlarda de-

I ğ*l, o üniversitelerimiizıde dengeli ve adaletli bir öğre-
I tim ve eğitim kadrosunu kuramayan bizlerdedir, dev-

MtedCr. Binaenaleyh, bu sorumluluğun idraki içeri
sinde, Karadeniz Üniversitesini açarken, bu sorunla-

I n da gözönünde tutmamız gereklidir muhterem ar-
I kada^'anm. 

O balkımdan, üniversite fiçmak mesele değil; üni-
vert'te'ere, yeteri ve aynı zamanda geçerli, gerekli 
öğretim kadrolarını vermekte fayda vardır. 

Fail - Time Yasasını uyguluyoruz. Karadeniz Tıp 
Fakültesiyîe, yahut da Diyarbakır Tıp Fakültetiiyle, 
İstanbul Tıp Fakültesinde çalışan öğretim üyelerine 
aynı hakkı tanıdığımız zaman, yine hütiüıt yığılmalar 
îsteribısî ve Ankara ünîversiMerlinde olacak; ama 
Doğa'daki üniversitelerin tıp fakültelerinde yine öğ-

I tetlm- üyesi bulamayacağız ve oradan çıkan doktor
lar da, topluma sağlık değil, sağlıksızlık getirecektir. 

'O bakımdan, yeni açılacak üniversitelerimizde bu
nu nazarı itîbare alarak, ünîverslitelerimizin daha ve
rimli haîe gelmesi için Meclisimizin gerekli önlem-

J 1er] almasını diler, Yüce Meclîsi saygılarla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 

-'MİLLİ 'EĞİTİM BAKAM NECDET UĞUR 
'(İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstarJbul) — Sayın Başkan, değeri arkadaşlarım; 

Üniversiteler üzerinde konuşuluyor; üniversite so
rununu çizmek için ve tartışmayı doğru bir yere oiturt-
mak »cin söz aMını. 

Üniversite özerkliği - hem yönetimsel, hem de 
bilimsel özerklik - Anayasayla tanınmıştır. Doğrusu
nu isterseniz, bunu maÜi özerklikle de tamamlamak 
lazımdır. Bir iki deneme oldu, Meclisin verdiği öde
neği kendi ihtiyaçlarına göre kullanabiJen üniversite
ler, toplan ahp kullanabilen ünîversitele'r; ayrı ayrı, 
madde, fasıl gösterilerek alan üniversitelerden daha 

j iyi iş yaptı. Bununla şunu demek İstiyorum : Üniver-
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sitelere sadece yönetimsel ve bilimsel değil, parasal 
özerkîCk de verilirse eğer, dana iyi sonuç aJmabile-
çektir. 

O bakumdan, üniversitelerimizin özerkliğinden, bi
zim ve halkımızın, toplumun bir şikâyeti olduğunu 
saramıyorum; ama üniversitelerin işleyişi mutlakla de 
ahnma'Mır; tıpkı Milli Eğitim Bakanlığının çalışması 
gtfb'; tıpkı okullardaki verimsizlik glîbi. ÜniversfiteJe-
rimi'zde, daha geniş bir deyimle, yükseköğrenim ku
ruluşlarında bir sıkıntı, bir bunalım vardır; bunu mut-
feka ele almak lazımdır. 

Bu sorunu Yüce IMeclMn önüne getireceğiz; bir 
yasayla getireceğiz. Yükseköğrenimdeki bütün sıkın-
tı'lb'rı çözmeye çalışan, biraz önce burada konuşan 
değerli arkadaşlarımın haklı olarak değindikleri ko-
nuCsn daiha başka türlü, daha sağlıklı biçimde düzen
leyen bir tek tasarıyla bunu yapacağız. Eğer bunu 

yapmazsak, bu Yüce Medisin gündemi bütün yıl bo
yunca, bir gün 'bir bademinin, 'başka gün başka bir 
yüksekokulun, ya da bir başka üniversitenlin arka ar
kaya geîen talepleriyle dolu olur. 

IBu taleplerden yakınmamak îazım. Bu, bugünkü 
yükseköğrenimin doğru düzenlenmemesin bir so
nucudur. Eğer yükseköğrenimi hep birlikte, sizin des
teklerinizde bir sistem, bir 'bütün, bir tutarlılık içinde 
yeni haşliaaı düzenlersek, belirli ilkelere bağlarsak, 
lözeıklğin bizim siyasal denetimimizden uzak; ama 
'üniversite içinde mutlaka seçimle gelmiş olanların, 
kendilerini kendilerinin denetlemesi demek olduğu ve 
topluma karşı sorumlulukla birlikte gittiği, mali ko
nularda daha serbestliğin bulunduğu ve tanı gün ça
lışmamın uygulandığı; kürsü yerine daha esnek bir 
uygulamanın geldiği, daha demokratik yönetimli bir 
üniversite modeline gidersek, sanıyorum ki, bu kür
süde üniversiteler hakkındaki yakınmalar azalacaktır. 
Ayrı ayrı, madde madde tıkanıklıktan gelen öneriler 
yine kalmayacaktır. 

Trabzon'un önerisi, bir tıkanıklığın giderilmesi 
'içindir; tümden düzenlemenin gerekliliğini gösterir, 
yoksa onun gereksizliğini göstermez. Bu önerileri ka-
bııî edeceğiz; ama sanıyorum ki kısa 'bir süre «sonra, 
önümüzdeki yasama döneminde tümüyle beraber 
yükseköğrenimi hep birlikte ele alıp, bu türlü sıkın
tıları ve bunalım belirtilerini önlemiş olacağız. 

ıSaygıîar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uğur. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. ^ 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eimeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 noü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler...' Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte «söz isteyen sayın 
üye?.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde lehte sayın Şener 
Battal, buyurunuz efendim. 

Lehinde ve aleyhinde birer sayın üyeye söz vere
ceğim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; söz talebim, oyumun rengini 
gerekçeli olarak belirtmek üzere idi. Oyumun rengi, 
kabul oyudur. Lehte kısaca maruzatımı ifade edece
ğim. 

Esas söz almamın maksadı, yarın ve perşembe gü
nü gündemde 9-10 maddelik teklifleri tamamlama
mız için, söyleyeceklerimizi veciz olarak söylemek 
hususunda arkadaşlarımıza rica ve istirhamda bulun
mak içindir. Çünkü, arkadaşlarımız Türkiye'nin üni
versite meselelerini, üniversite mezunlarının hizmet 
analizlerini ve diğer meseleleri geniş olarak bu kanun 
vesilesiyle ele aldıkları gibi, diğer kanunlarda da aynı 
istikamette görüş beyan ederlerse, bu hazırladığımız 
demetin, sosyal maksatlı bu kanunların bazılarının 
çıkmaması tehlikesini doğurur. Bunu derkenar olarak 
bilgilerinize arz etmek isterim. 

Trabzon, tarihi bakımdan son derece kıymetli bir 
beldemizdir, eski ilim merkezidir ve halen bulundu
ğu bölge bakımından, stratejik bakımından son de
rece ticari, iktisadi ve kültürel merkez vasfında olan 
bir vilayetimizdir. Bu bakımdan, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adıyla Trabzon'da üniversite kurulması 
hakkındaki kanun teklifinin lehinde oy kullanacağı
mı tekrar ifade eder, milletimize ve Trabzonl ;?ara 
hayırlı, uğurlu huzurlara vesile olmasmı temcimi 
eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Tasarı üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 

Yok. 
Tasarıyı tümü ile oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Allah memleketimize hayırlı ve uğurlu etsin. 

3. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğ-
lu'nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : 100) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında bu
lunan Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın Adalet Komisyonu?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum: Okunmamasını isteyenler... 
Okunmasını isteyenler..^ Okunmamasına karar veril
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, tü
mü üzerinde konuşmak için yazılı olarak söz istedim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Adalet Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Biberoğlu ve Sayın Tur
gut Artaç söz istemişler, 2 üyeye söz veriyorum. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Ben de grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; tarafımdan hazırlanmış 
olan bu kanun teklifi üzerinde Adalet Partisi Grupu-
nun görüşlerini de belirtme görevi yine bana verildiği 
için, bu,kürsüden sizlere, kısa bir konuşma ile teklifi 
ve bu teklif üzerinde Grupumun düşüncelerini arz et
mek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Hukukçu olan üye arkadaşlarımın, özellikle tat
bikattan gelenlerin gayet iyi bilecekleri üzere, usul 

(1) 100 S. Sayılı basma yazı tutanağa eklidir. 

Hukukumuzun 275 ve 286 nci maddelerinden oluşan 
kısım, hukuk yargılamalarında bilirkişi, eski tabiri 
ile ehlivukufluk müessesesini düzenlemektedir. 

Bugün meri olan bu maddeler, metni ile dahi tat
bikatın, değiştirme yapmak suretiyle düzeltmeye zo-
rmıiuk duyduğumuz sapması olmasa idi, ihtiyacı kar
şılamaya yeter mahiyette idi. 

Filhakika, Usul Kanunumuzun bu ilgili 275 ve 
müteakip maddeleri, mahkemelere, hakimlere, özel 
ve teknik bilgiye ihtiyaç gösteren konularda bu bil
giyi edinmek üzere bilirkişilerin mütalaa ve oylarına 
başvurma yetkisi vermektedir. Ne var ki, uygulama
da mahkemeler, kanun vazunın bu hükmü sevk et
mekteki amacından esaslı ölçüde ayrılarak, bilirkişi
lik müessesesini âdeta, kendisinin alfabenin A'sı B'si 
gibi bilmeye mecbur olduğu konularda dahi kullan
maya ve meselede bilirkişiden düşünce almaya, oy 
almaya yönelmişlerdir. Bir hâkim şüphesiz, yetiştiği 
dönem itibarıyla, hukuk fakültesinde okumadığı fe-
raiz hükümlerini uygulamak zorunda kalırsa, bu hü
kümleri bilen bir bilirkişinin düşüncesine, bilgisine 
başvurmaya mecburdur. Keza bir hâkim bir mühen
disin, bir doktorun, bir teknik elemanın bilebileceği 
konulan halletmek zorundaysa, bu hususlarda da bi
lirkişiye müracaat edebilir. Ancak bilirkişi müessesesi, 
adından bile anlaşılacağı üzere, o konularda uzman
lık isteyen müessesedir. Oysa bugün mahkemelerimiz 
maalesef büyük ölçüde, mahkemelerin başkâtiplerini, 
stajyer hâkim namzetlerini, mülk sahibi diye haya
tında dikili ağaca sahip olmamış-İnsanları bilirkişi 
seçmektedir ve maalesef, işlerinin çokluğu dolayısıyla 
bilirkişilerden gelen raporları, adeta tescil edercesine 
hüküm haline getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet mülkün temeli 
ise, gerçekten böyle olması gerekliyse, ondan bekle
meye mecbur olduğumuz, haklı olduğumuz temel il
kelerin de kprunması lazımdır. Evvela mahkeme ka
rarlarının adil, eşit, yasalara uygun olması ve bu ka
rarların, zamandan ve paradan tasarruf sağlayarak 
çıkarılması lazımdır. Bilirkişilik müessesesi, arz etti
ğim sapmaya uğradıktan sonra, hem ehil olmayan, 
uzman olmayan bilirkişilerin mütalaaları hüküm hali
ne getirilmek suretiyle adaletten, yasadan, -eşitlikten 
ayrılınmaktadır, hem dosyalar bilirkişilerin elinde 
aylarca bekletilmek, yeniden ek rapor için tekrar 
kendilerine sevk edilmek ve eksik bulunduğu takdir
de o eksiklikler tamamlandıktan, deliller toplandık
tan sonra bir kere daha bilirkişiye havale edilmek 
suretiyle, hem davalar sürüncemede kalmakta, hem 
de davanın tarafları fuzuli masraflara girmektedirler. 



M. Meclisi B : 163 27 . 6 . 1978 O : 1 

Bu mahzurları önlemek için getirdiğim teklifin te
mel esprisi, hâkimlerin, mahkemelerin, ancak özel 
bilgi isteyen, teknik bilgi isteyen konularda bilirkişiye 
başvurabilmelerini; kendi müktesebatları, almış ol
dukları olağan farz edilecek bilgilerle bilmeye mec
bur oldukları, bilme durumunda oldukları hususlar
da bilirkişi yoluna başvurulmasını sağlamak amacı 
güdülmüşüm 

Bu arada Adalet Komisyonunun yaptığı değişik
lik metninde, mesela 277 nci maddenin ilk kelimesi 
«mahkeme» olacak yerde, tabı hatası sonucu «mu
hakeme» olarak geçmiştir. Zannediyorum bu tabı ha
tasından doğan harf hatasının düzeltilmesi için bir 
önergeye gerek yoktur. Sayın Başkanlığın bunu dik
katine arz etmiş oluyorum. 281 nci maddede de «ge
rekçe» sözü «gerekçeyi» olarak «iyi» eki düşmüş 
olarak tab edilmiş. Bunun da, «gerekçeyi» yapılmak 
suretiyle düzeltilmesi öngörülüyor. 

Bir de muhterem arkadaşlar, 275 nci maddeye 
eklenen ikinci fıkra, amacını daha kolay açıklasın 
diye, diğer 4 arkadaşımla birlikte değiştirilerek kabul 
edilmesini maslahata uygun görüyoruz; önergemi ve 
arkadaşlarımın imzasını taşıyan önergeyi, Yüce Baş
kanlığa takdim ediyorum. Maddeler görüşülmeye 
başlandığı zaman, bu değişikliğin dikkate alınması 
ve arkadaşlarımızın oyuna sunulmasını Sayın Baş
kandan istirham ediyorum. 

Grupumun bu teklifler üzerindeki görüşü olumlu
dur, yargılamanın süratlendirilmesi isabeti ve daha 
ucuz sonuç alınması bakımından teklifin kabulü le
hinde oy kullanacağımızı saygılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Biberoğlu. 
Efendim, işaret ettiğiniz, basım hatasından doğan 

hususlar o şekilde değiştirilecektir. 
Oyunu kullanmayan sayın üye lütfen oyunu kul

lansın. 
CHP Grupu adına Sayın Celal Doğan, buyurun. 

Yetkililer yetki belgesini göndersinler efendim. 
CHP G'SUPU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi

antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 nci maddesiyle 
281 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş
lerini arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teklifin içeriği iki aııatemele 
dayanmaktadır. Birisi, bilirkişilik müessesesinin, ada
letin süratle ve seri tecellîsine mani olan bir bağ ol
maktan çıkarılması; ikincisi, bu müessesenin suiisti
malini önlemek için teklifin verildiği görülmektedir. 

Mevcut tatbikata ve yürürlükteki yasaya göre, 
birçok yargıç arkadaşımız, âdeta tembelliği kendisine 
meslek edinircesine, işi kendi üzerinden atıp, bilirkişi
nin vereceği bir raporu kendi kararının gerekçesi ve
yahut da kendi kararı yapma eğilimindedir. 

fkincM ise, bilirkişilik müessesesi, çoğu zaman 
adaletin etkili tesir yapacak süratle tecellisini sağla
mak için bir nevi bağ ve bir nevi engel teşkil etmek
tedir. Uzun süre alarak, adaletin daha kısa zaman
da etkiîerinli doğuracak, seri çözüm getirecek sonuçla
rının etkisini silen bir kurum halinde işletilmektedir. 

Üçüncüsü; Türkiye'de bilir kişilik, bazı kişilerin, 
bazı kurumların bir nevi çıkar kaynağı halinde işletil
mektedir. 

Bu nedenle, değerli arkadaşımız Sayın Mustafa 
Kemâl Blberoğlu'nun, Yasanın 275 ve 281 nci mad-

dir; tatbikattaki bir boşluğu, tatbikattaki bir suiisti
mali, ta'rblkataki bir aksaklığı giderici yöndedir. Biz 
Grup olarak saygıyla katılıyoruz ve olumlu oy verece
ğiz. 

Saygılar sunarım.- (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Grupları adıma söz isteyen başka sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Turgut Artaç, buyurunuz efen

dim, 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşla

rım; 
Savın Kpımâi Fllbero^lu'nun vermiş oMuğu bu tek

lif; yani bilirkişilik müessesesinin ıslahı yolundaki bu 
teklif, haddizatında lüzumlu idi; belki noksanı var
dır, fakat fazlası yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bu müessese haddizatında 
mahkemelerin uzamasına sebep olmaktadır. Ama ben 
SM »»öriişteV'nı ki, sadece bu iki maddeyle, yani bilir
kişilik müessesesiyle duruşmaların uzadığı şeklinde 
lonuea varmak doğru değil. 

-Aslında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunuyla, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarımız yeni baş&an 
gözden geçirilmeli ve yeni baştan düzenlenmelidir. 

Adalet Bakanlığı, ben hukukça olduğum için, o 
mesleğe atıldığım günden beri bu usuller üzerinde 
çalışır, usulleri yeni yöntemlere göre ayarlamak ister, 
ama hiçbir gün bu usuîîeri toplu olarak Meclise ge
tirip yeniden değişik şeklini tedvin etmiş değildir. Gö
nül ister kî, Adalet Bakanlığı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununu yeni baştan tarasın ve değişmesi la
zım gelen hükümlerin tamamını değiştirsin, 
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Değerli arkadaşlarım, bir dağınıklığın mevcut ol
duğunu, ancak sayın üyelerin tekliflerle Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda bazı değişiklerin yapıldığı
nı bugünkü gündemimizde görmek mümkündür. 3 
ncü sırada çok değerli arkadaşımın getirdiği bu de
ğişiklik var, 7 nci sırada da 427 nci maddenin de
ğiştirilmesi yolunda yine bir değişiklik teklifi var. 

Görülüyor ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
numuz günün koşullarına uygun olmadığı için me
selelere ve yönlfeme göre maddeler ayrı ayrı teklif 
halinde meclîse getirilmektedir. Demek oluyor ki, bu 
kanım yeni baştan gözden geçirilmeli ve bizim hukuk 
bünyemlize uygun bir şekle getirilmelidir. 

Bu bakımdan Adalet Bakanlığının yetkililerini bu 
noktada yeniden düzenlemeye gitmelerinde uyarıda 
bulunmayı görev sayıyorum» 

Değerli arkadaşlarım, sadece bilirkişi müessesesi 
değil, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çok es
kiden tanzim edilmiş birçok hükümleri toplu, yani es
ki tabir ile müetemi mahkeme usulüne göre hüküm 
vazedilmiştir. Bunlar tatbikatta birçok zorluklar çı
karmakta, cevaptan tutun, ceva'ha cevapa varana ka
dar mahkemenin zamanını boşuna sarf etmeye mün
cer olmaktadır. Şu halde, sadece bilirkişi de aramanın 
gereği yok, yeni Hukuk Usuîü Muhakemeleri Kanu
nunu hâkimin çalışmasından kalemdeki çalışmaya ka
dar, keşiften bilirkişiye kadar hepsi günün koşulları
na göre değerlendirilmeli ve ona göre getirilmelidir. 

TeM»fi vanan arkadaşımız 275 ve 281 nci madde-
lerdeki biiirkişilîk müessesesiriin bu şekilde, hâkimin 
takdirinin daha çok genişletilmesine cevaz vermesi 
'bence uygundur. Ancak, aynı maddede bir husus na
zarı dikkatimi celfbettli; Savın Komfovon ac*»1^ hu 
hususu inceleyip, yeniden gözden geçirip, değişiklik 
yapmayı kabul ederler mi: 275 nci madde «Mahkeme 
çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hal
lerde bîü'rkîşmiîn oy ve görüşünün alınmasına karar 
verir» demektedir. Buradaki karar verir kelimesi bağ
layıcı bir hükümdür. Bazı noktalarda haklimi serbest 
bırakmanın gereğine inanarak «Karar verebilir» ola
rak değ'iŞMiîmeSinde fayda görülür mü? Bu hususu sa
dece kbmlîsyoniMi takdirine bırakıyorum. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır. 
10186 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

nun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. 

Madde 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şew 
kilde değiştirilmiştir, 

Madde 275. — Mahkeme, çözümü özel veya tek
nik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve 
görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesle
ğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözüm
lenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. 

Tespiti başka delilerin incdenmesiirii gerektiren 
vakıalar, ancak böylece tespit edildikten sonra bilir
kişinin oy ve görüşü alınabilir. 

BAŞKAN — Maddenin değiştirilmesi konusun
da bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
1085 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu

nunun 275 nci maddesi 2 nci fıkrasının, anlaşılması
nı kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep Çorum 
Celâl Doğan Mustafa Kemal Biberoğîu 

Adana Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu Ahmet Topaloğlu 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Madde 275/2. — Bir hususun tespitini ve başka 
debîlerin incelenmesini gerektiren hallerde, ancak bu 
tespit yapıldıktan ve deliller incelendikten sonra bi
lirkişinin oy ve görüşü alınabilir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet, katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI M. SALİH YILDIZ (Van) 
— Katılmıyoruz efendim, gerekçesini şöyle izah et
mek isterim: 

Efendim, 275 nci maddenin 2 nci fıkrasında ya
pılmak istenen değ'şikiikle şu getiriliyor: Hâkim an
cak bütün delilleri topladıktan sonra bilirkişiye baş
vurabilecektir. Bu, bazı hallerde son derecede hak
sız ve davada taraflardan birini mağdur edebilecek 
sonuçlar tevlit edebilir. Hâkimin bilirkişiye ne za
man başvuracağını, hâkimin takdirine bırakmak en 
doğru yoldur. Hâkim gerekebilir ki, davanın orta
sında bilirkişiye müracaat edebilir, başında müracaat 
edebilir, sonunda müracaat edebilir. 

Bir misal arz edeyim: Bir trafik suçu kabul edin. 
Bir trafik suçunun başlangıçta bilirkişi tetkikatmdan 
geçmesi gerekebilir. Ama, bu hüküm getirildiği tak
dirde hâkim, bir şahit yüzünden ki bu şahit icabm-
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da bir sene bulunmayabilir, bu şahidi arayıp ifade
sini alamadığı sürece bilirkişiye başvuramayabilir, vu
ramadığı için de dava sonuçlanamaz, uzun süre bir 
mağduriyete meydan verebilir, haksızlığa yol aça
bilir. 

Onun için bu değişikliğe katsîmıyoruz. 
Bu arada Sayın Başkanım, özür dileyerek bir 

hususu daha arz etmek istiyorum. 
1 nci Miranın «muhakeme» tabiriyle başlayan 

cümlesi yanlıştır, «muhakeme» kelimesinin «mahke
me» olarak tashihi gerekmektedir. Arkadaşlarımdan 
biri bu hususta bir önerge mi verecek, yahut zatı-
âliniz resen mi tashih edersiniz, bunu takdirlerini
ze bırakıyorum. Zira, muhakeme ile mahkeme ara
sında son derece büyük fark vardır. 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOGLU (Ankara) — Bu hususta bir 
açıklama yapmama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın komisyon, siz görüşünüzü be
lirttiniz efendim, gerekçe ileriye sürmeye gerek görme
den katıldığınızı belirttiniz. Başka görüşme yapma
mızın imkânı yoktur. 

Sayın komisyon önergeye katılıyor efendim. Sa
yın Hükümet katılmadığım bildirdi. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın Bakanın açıklamasından sonra 
bir açıklama yapmamız mümkün müdür? Rica ede
bilir miyim? 

BAŞKAN — Mümkün değil Saym Biberoğlu, 
mümkün değil. 

Sayın komisyon önergeye katıldı, fakat Saym Hü
kümet katılmadı. Önergeyi okunduğu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum efendim: («Anlaşılmadı» sesleri) 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 281. — Bilirkişinin beyan ettiği oy ve gö
rüş hemen tutanağa geçirilir. 

Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. 
Görüşme sonucu bildirilen düşünce tutanağa geçiri
lir. 

İşin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini 
yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hâkim, rapo
run kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi belli eder. 
Raporun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çö
zümü ile görevlendirdikleri hususları, gözlem ve in
celeme konusu yapılan maddi vakıaları, gerekçeyi, 
sonucu, bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bunun 
sebebini, düzenlendiği günü ve bilirkişilerin imzala
rını taşıması gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı 
bir rapor verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 nçü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü-. 
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

4. — C. Senatosu .Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ite Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin, 1380 saydı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256 
(S. Sayısı : 71) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer 
alan, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi-

(1) 71 S. sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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len eski Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 24 ııcii maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Timuçin Turan, Milli Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Abdullah Tomba söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Turan. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Sayın Başkan bir hususa değinmek istemiştim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Turan. 
Buyurun Sayın Şener. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz bu kanun 
üzerinde bir açıklamada bulunayım. 

BAŞKAN — Sayın Timuçin Turan ve Sayın 
Tomba'dan sonra zatıalinize soz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Timuçin Turan. 

AP GRUPU ADINA TİMUÇİN TURAN (Er
zincan) — Sayın Başkan, saym arkadaşlarım; 1380 
sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü maddesinin (a) 
fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi konu
sunda Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Değişiklik teklifi kanunun kapsamıyla ilgili 24 ncü 
maddesinin değiştirilerek; daha önce kapsam dışında 
bırakılan Karadeniz kıyılarını da her çeşit trolla, su 
ürünleri istihsali yasaklanan bölgeler arasına dahil et
meyi öngörmektedir. 

7/6719 sayılı Kararnameyle yürürlüğe giren su 
Ürünleri Tüzüğünün 34 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sına göre kıyıdan itibaren 3 mil açığa kadar olan kı
sımda dip trolla su ürünlerinin avlanması; 3 milden 
sonraki kesimlerde de dip trolünün l'den fazla ge
miyle çekilmesi yasaklanmıştır. Ancak trolcülerin bu 
yasaklara uymadıkları, geçimlerini bu yoldan temin 
eden Karadeniz bölgesi balıkçılarının ardı arkası ke
silmeyen şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. 

Trolcülerin yukarıda belirtilen tüzük hükümlerini 
çiğnemeleri sonucu; Orta ye Doğu Karadeniz kıyı 
şeridindeki balık yatakları bozulmakta, imha olun
makladır. Ayrıca kıyı balıkçılarının avlanma araç ve 
gereçlerine de trolcüler motorlarıyla zarar verebil
mektedirler. 

Sonuç olarak neresinden bakılırsa bakılsın, ülke 
ekonomisine devamlı menfi etkileri olan meselenin 

bütün iç ve karasularımızın yasak kapsamına alınma
sı suretiyle, düzeltilmesine ilişkin kanun teklifim Ada
let Partisi Grupu olarak müspet mütalaa etmekteyiz. 
Bu nedenle kanun değişiklik teklifine müspet oy kul
lanacağız. Ancak, burada önemle üzerinde durulma
sı gereken bir kaç noktayı görüşmeden geçemeyece
ğim. 

Kanunun uygulaması sırasında büyük aksaklıkla
rın zuhur etliği bugüne kadarki tecrübelerin ortaya 
koyduğu bir vakıadır. Trolle su ürünü istihsali yasa
ğına rağmen, gerekli müessiriyetin sağlandığı iddia 
olunamaz. Zira, yasakların tatbikattaki geçerliliği İç
işleri Bakanlığının kanunun uygulanabilirliğini sağla
mak üzere alacağı tedbirlerle direkt ilgilidir. Bu ya
sağın uygulanması, kıyı emniyet ve muhafazası ile 
ilgili güvenlik biriminin geliştirilmesi, konunun gerek
tirdiği şekilde teçhizaflandırılması şarttır. 

Bu yapılmadığı sürece bizim burada koyacağı
mız yasak havada kalmaya mahkûm bir yasak ola
caktır. 

Bu konu ile ilgili olarak belediyelere de görev 
verilmesi isabetli olacaktır. Zira, belediyeler trolle 
avlanmsş balıkların satışını menederler; sıkı kontrola 
tabi tutarlarsa, pazarlama sahaları daralan trolcüler 
üzerinde caydırıcı etkileri olur. Belediyelerin hangi 
balığın trolla avlandığını tespit hususunda güçlük çe
keceği düşünülebilir. Ancak, özellikle kıyı kesiminde 
trolla avlanan balıkların gözle görülür birtakım fizi
ki değişiklikler gösterdiği, bu fiziki değişikliklerin de 
Objektif olarak tespitinin rahatlıkla yapılabildiği bi
lindiğine göre, belediyelerin bu konuda görevlendiril
melerinde bir sakınca yoktur. 

İçişleri Bakanlığı bugün üzerinde konuştuğumuz 
teklif kanunlaşırsa, uygulanabilirliğini sağlamak üze
re, biraz önce değindiğim konularla ilgili tedbirleri 
en kısa zamanda almalıdır. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu ve şahsım 
adına Yüce Meclise saygılar sunarını. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Hükümet ve Komisyon yerini almıştır. 

Bu arada Hükümet söz isteminde bulunmuştur. 
Sayın Tomba, sizden önce Hükümetin önceliği 

var, Hükümete söz veriyorum. 
Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Başkan, İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre, 
eğer uygun görülürse - önergeler de verilmiş i kanun 
teklifini daha iyi bir şekilde düzenleyip getirmek üze-

— 546 — 
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re, Sayın Komisyon iştirak ederse, geri verilmesini 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETİN (Bolu) — Efendim, milli ekonomi
nin gereklerine uygun bir tasarı, daha uygun bir ta
san gelecekse Komisyon olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Teklif, İçtüzüğün 89 ncu maddesi
ne göre önergelerle birlikte Komisyona geri verilmiş
tir efendim. 

5. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde, eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) (S. 
Sayısı: 72) (1) 

BAŞKAN — 5 nci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün ve 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti EmekH Sandığı Kanununa geçici mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin görüşülme
sine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını is
teyenler... Okunmamasını isteyenler... Rapor okun
mayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Angı söz istemişler
dir. Sayın Angı?.. Yok. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

Madde 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — 100 ncü madde gereğince evvel
ce kendilerine (son hizmet zammı) bağlanmış bulu
nanlardan; yeniden emeklilik hakkı tanınan vazifele
re tayin edilenler, senatörlük, milletvekilliği, illerin 
daimi komisyon üyeliğine ve belediye başkanlığına 

(1) 72 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

seçilenler, zaman aşımına uğramış olsa dahi (son hiz
met zammı) olarak aldıkları paralan faizsiz olarak 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde toptan veya en çok 12 taksitte Sandığa öde
dikleri takdirde; serbest meslek sahibi olarak geçir
dikleri süreleri genel hükümlere göre borçlanabilir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi okunduğu şekliyle oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi okunduğu şekliyle oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler...* Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen saym üye?.. Yok. Tü
münü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül 
ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek 
madde eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun ge
çici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu madde
lerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/512) (S. Sayısı: 118) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırasında yer alan, 
Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül ile 12 ar
kadaşının, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde 
Eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçici 
Maddelerinin Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddeler» 
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy- I 
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Rapor okunmayacaktır. 

Teklif in tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka- j 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka- | 
•umuna 3 Geçici Madde ite 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Sayıh Kanunun Geçici Maddeleri-
nln, Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 20.5.1976 tarih ve 2012 sayın Ka
munun geçici maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirile
rek ek maddeler haine getirilmiştir. 

Ek Madde 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 sa
yılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerimi borçlanmak suretiyle fiili hizmetlerine 
eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş bulu
nanlardan veya hu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu Kanundan yararlanarak iştirakçi olanlar
dan, 5.3.1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun geçici j 
1 ve geçici 2 nd ve 8.7.1971 gün ve 1425 sayılı Ka- I 
nunun geçici 18 nd maddesine göre müracaat etme
miş bulunanlardan, 1.3.1971 gün ve 1377 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işa
retli fıkrasına eklenen (n) 'bendi ve geçid 1, geçid 
2 nci, 26.8.1971 gün ve 1476 sayılı Kanunun geçid 
4 ncü, 8.1.1972 gün ve 1512 sayıh Kanunun geçid 
15 ve 16 nci maddelerine göre, TC Emekli Sandığın» 
yazı iîe müracaat edenlerin borçlanmaları 3.6.1976 
gün ve 2012 sayılı Kanunun ek maddesinin (d) fık
rasındaki esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Ek 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Ek 1 nd maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2. — Durumları 5434 sayıh Kanunun 
İ2 nci maddesinin (H) işaretli fıkrasına 5951 sayılı 
Kanunla eklenen (L) bendi şümulüne girenlerden, ha
len emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya TBMM I 
üyeliğinde bulunanlarla, bu Kanunun yürürlüğe gir- j 
meşinden sonra bu görevlere girenlerin TC Emekli 
Sandığına yazılı müracaatları halinde Yasanla orga
nı üyeliğinde geçmiş süreleri, hizmetin geçtiği tarih
te yürürlükte bulunan kanun hükümleri dikkate alı
narak tespit edilecek emeklilik keseneğine esas dere
ce aylık tutarları üzerinden, o tarihlerde kesilmesi | 
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gereken emeklilik kesenekleri hesaplanarak adlarına 
borç kaydedilir ve ödenek veya aylıklarından kurum-
krmca tahsil edilir. Bu süreler için hesaplanacak ku
rum karşılıkları ise TBMM tarafından defaten TC 
Emekli Sandığına yatırılır. 

Bu süreler dikkate alınarak, ilgililerin emeklilik 
keseneğine esas aylıkları, 13.6.1968 günlü ve 1046 sa
yıh Kanun esasları daires&ıde yeniden tespit olunur. 

BAŞKAN — Ek 2 nd madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Ek 2 nd maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde 3. — Emekliliğe tabi görevlerden 5434 

sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle 
ayrılanlarla Yasama organı üyeliği sona eren ve tek
rar seçilemeyenlerden, keseneklerini almamış ve al
ma hakkı zaman aşımına uğramamış olup da, borç
landıkları sürelerle birlikte 88 nci maddede yazılı du
ruma girenlerin Sandığa yazılı müracaat tarihlerini 
takip eden aybaşından itibaren borç artıklarını, en 
son emeklilik keseneğine esas derece ve kademe tu
tarı üzerinden % 8 oranında her ay ödemeleri kay
dıyla bollanmaları iptal edilmez. 

BAŞKAN — Ek 3 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Ek 3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddenin içerisine, geçid bir mad
de eklenmesine dair önerge vardır, okutuyorum. 

Başka oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldı
rınız lütfen. 

Önergeyi okutuyorum efendim Î 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3.7.1975 günlü ve 1922 sayılı Kanunla, 5434 sa 
yılı Kanuna eklenen geçid madde ile, 657 sayıh Dev
let Memurları Kanununun 1897 sayıh Kanunla de-
ğşik intibak hükümlerinin uygulanarak 1.3.1970 < 
28.2.1975 tarihleri arasında emekli, adi malul, vazife 
malulü olanlarla, ölenlerin dul ve yetimlerine bağla
nan aylıkların yükseltilmesi ve 1922 sayıh Kanunla 
değiştirilen emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge 
tablosunun tüm emekli ve dul Ye yetimlere uygulan
ması nedeniyle meydana gelen iş hacmini karşılamak 
ve işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak mak
sadıyla çalışma, ücret ve yapünıa şekli TC Emekli 
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Sandığı Müdürler Kurulunca düzenlenmek üzere, 
normal çalışma saatleri dışında 2 yıl süreyle personel 
çalıştırılması öngörülmüş ölüp, 1.6.1976 günlü ve 
2013 sayılı Kanunla, emeklilik İkramiyelerimin 15 
aylık tutarından 30 aylık tutarına çıkarılması ve 
Î.3Jİ970 talihinden önce bağlanmış emekli, adi ma-
lalük, vazife maluMip dul ve yetim aylıklarım yük
seltme istemlerinin zamanında yetiştirilebilmesi için 
bu Kananla 5134 sayılı Kanuna eklenen geçici mad
deyle 1922 sayılı Kanunla 2 yıl olarak saptanan fazla 
çalışma süresi bitim günü olan H.7^1977 gününden 
i'tJbarejı 1 yıl daha uzatılmış bulunmaktadır. 

Normal çalışma saatleri dışında TC Emekli San
dığı personelinin çalıştırılmasına dair öngörülen sü
reler 11.7.1978 tarihinde sona ermektedir. 

Bu nedenle, komisyonunuzda görüşülmekte olan 
5434 sayılı Kanuna 20.5J1976 günlü ve 2012 sayılı Ka-
naiîSa eklenen 3 geçici maddenin değiştirilmesine dair 
kanun, tekl.fi ile Genel Kurulumuzda ve Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurul ve Komisyonlarında bulunan 
aynı nütelkteki kanun tasan ve tekliflerinin kısa sü
rede yasalaşması söz konusu olduğundan ve bir kıs
mı da yasalaştığından (2147, 2149, 2150 sayılı ka
nunlar) bu yasaların getirdiği ve getireceği işlemlerin 
zamanında ve emekli, dul ve yetimlerin sızlanmaları
na meydan vermeden 'bitirilmesi amacıyla, görüşül
mekle olan kanun teklifine aşağıdaki geçici madde
nin eklenmesini ve çerçeve maddenin buna göre dü
zeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Ordu 
M. Yücel Akıncı Günay Yahu 

Ankara Ankara 
Cengiz Şenses Erol Saraçoğlu 

Konya 
Hüseyin KaleK 

Geçici Madde — Bu Kanunun ve 5434 sayılı Ka
nunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili kanunla
rın, TC Emekli Sandığına getireceği işlerin zama
nında yetiştirilmesi amacıyla, TC Emekli Sandığı per
sonel (1, 2 ve 3 ncü" derecede yönetici kadrolarında 
bahmanüar daha) ayda (80) saati geçmemek üzere 
fazla çalışma yaparlar. 

Fazla çalışmanın süresi, yapılma şekli ve ücret 
esası TC Emekli Sandığı Müdürler Kurulunca sap
tan». 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİIİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, öner
geyi tetkik ettik, burada fazla çalışma ile ifeili olarak 
80 saati geçmemek üzere mesai zammı verilmesi ko
nusu, bir teklifin içersine monte edilecek durumda 
değildir kanısındayız. 

Kaldı ki, 5434 Sayılı Kanunla ilgili olarak bir baş
ka Hükümet tasarısı, Komisyonumuzda, altkomis-
yondan geçmek suretiyle gündemindedir. Btı tasarı 
da, Emekli Sandığı personeline fazla mesaiyle öde
necek mesai zammı ayrı bir madde olarak düzenlen
miş bulunmaktadır. Orada aklımda yanlış kalmadıy
sa, hem süre tahdidi vardır ve bir de sadece Müdür
ler Kurulunum kararıyla değil, sanıyorum ki Maliye 
Bakanlığının da teklifiyle falan böyle bir düzenleme 
vardır. Maliye Bakanlığını doğrudan ilgilendiren bir 
konuda, böyle bir öneriyle bu fazla mesaiyi kabul 
etmek Komisyonumuz adına mümkün görülememek
ledir. Kaldı ki, bir başka sorun da, (Sayın uzman 
11 Temmuzda fazla mesai ile ilgili süre bitiyor diyor 
ama) diğer tasarı yetişecek kanısındayım. O tasarıda 
buna çözüm getirebiliriz düşüncesindeyim. 

Bu nedenlerle bu önergeye katılamadığımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Komisyon yeni bir teklif ge-
tiriMıiği İçin, Hükümetin bunu içeren başka teklifleri 
oMuğu için ve Maliye Bakanlığım da ilgilendiren bir 
konu olduğu için, bu teklife katılma imkânı bulama
dığını İfade ediyor. 

Sayın Hükümet siz bu teklife katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI -. BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
TC Emekli Sandığı personelinin kabul buyurulan ya
salarla ilgili bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Ge
çen gün dul ve yetimlerle ilgili bir yasa kabul ettiniz. 
Yalnız o 93 bin kişinin dosyasının elden geçmesini 
gerekli kılar. 

- 11 Temmuzda fazla mesai ile ilgili imkânlar sona 
eriyor, daha evvel kabul edilmiş yasa gereğince ve
rilen imkân sona eriyor. Şunu rica etmek istiyorum : 
Halen Bütçe Komisyonunda bulunan Hükümet tasa
rısını Komisyonumuz süratle yarın lineeleyebilirse, bu 
Hükümet tasarısıdır, olgun bir metilindir ve Sayın Ko
misyon Balkan Yardımcısının söylediği gibi Maliye 
Bakanlığının ve Bakanlar Kurulunun denetimi altında 
bir f»2*1 mesaidir ve partîlerarası protokolde önce
likle konuşulması öngörülmüş tasarılardan birisidir, 
o tasarnun çabuklaştırılması kaydıyla buraya eklen
memesi fikrine biz de kanlıyoruz. Yalnız öbür ta-

http://tekl.fi
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sarının da Önemle, hızlandırılması şartıyla. Bu şekliy
le hükümet tasarısına tam uygun değil efendim, bu 
yüzden katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın (Komis
yon bu öneriye katılımyorlar. önergeyi oylarınızla su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 

1 nci çerçeve maddeyi ekleriyle ibirÜçte oylarını
za sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum 
edilmiştir. 

Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarmıza sunu
yorum : Kabuî edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

Teklifi tümü ile oylarmıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler». Tümü kabul edilmiştir, 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 10 
arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına iliş
kin kanun teklifi. (2/143) (S. Sayısı : 125) 

BAŞKAN — Kayseri Üniversitesi kurulması hak
kındaki kanun teklifi için yapılan oylamaya 182 üye 
iştirak etmiş; 172 üye kabul, 7 üye de ret oyu vermiş
tir. Açık oylama tekrarlanacaktır. 

Salonumuzda zaten çoğunluğun olmadığı anlaşıl
mıştır. Çalışma süremiz de dolmuştur. Gündemde yer 
alan kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile görüşmek 
üzere, 28 . 6 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.50 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
memur ve işçi tayin ve nakillerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazdı 
cevabı. (7/158) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılıgmızı saygıyla arz 
ederim. 21 . 12 . 1977 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

(1) a) Soru cevabına bağlı listeler çokluğu nedeniy
le yayımlanamamıştır. (7/158) esas dosyasındadır. 

b) 22 . 3 . 1978 tarihli 122 nci Birleşim Tuta
nak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. 

Soru : 
1 ve 2 nci Cephe Hükümeti giderayak bugünedek 

görülmemiş memur ve işçi kıyımım yoğunlaştırarak 
sürdürmektedir. 

Sadece son hafta içinde MEB'den 800 öğretmen, 
Sağlık Bakanlığından 100 memur ve Tekel Bakanlığın
dan 50 memur sürgün edilmiştir. 

Kıyılan, sürülen, işine son verilen ve emekliye ay
rılan memur ve işçi sayısı onbinleri bulmaktadır, 

Bu kış günü sokağa atılan onbinlerce memur git
tikleri yerlerde ev, odun ve kömür bulamamakta ço
luk çocuğu ile beraber perişan olmaktadır. 

Bakanlıklar asli görevlerini bırakmışlar memurlar
dan intikam almak için tüm kadrolarım seferber ede
rek, fazla mesai ödeyerek kıyım, sürgün, işe son ver-
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me ve emekliye ayrılma kararnameleri hazırlanmakta 
ve bu kararnameler ilgililere kararları tebligat manga
ları ile tebliğ edilmekte.. Özellikle Sağlık ve Tekel ba
kanlığında kıyıma uğramayanlar ise her akşam bazı 
derneklere devam edenlerle kaydım yaptıranlar ve 
aidat ödeyenlerdir. 

Faşist yöneticiler doktora gidecek memurları gön-
dermemekte; tedavi kurumları tayin tehdidi ile hasta
lara rapor dahi verememektedir. 

1. 1 ve 2 nci MC hükümetleri döneminde; bu
güne kadar; Bakanlıkların merkez ve taşra örgütle
rinde kıyılan, sürülen, emekliye ayrılan, işine son ve
rilen, veya yeniden işe alman Devlet memurları ve iş
çilerin sayılan ne kadardır? Kimlerdir?. 

Bu memur ve işçiler hangi görevlerden alınıp han
gi gerekçelerle nerelere atanmışlardır? Emekliye ay
rılmışlardır? Veya işine son verilmiştir? 

2. Bu ayrılan, sürülen, kıyılan memur ve işçile
rin yerine atananlar : 

Hangi kurumlarda, hangi görevlerden naklen atan
mışlardır? Veya yeniden işe alınmışlardır? Özgeçmiş
leri nedir? 

Yeniden işe alınanların sınavları ne zaman ilan 
edilmiştir, hangi komisyonlarca yapılmıştır. Kaç ki
şi sınavlara katılmıştır. Kaçar puan almışlardır. Söz
lü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular nelerdir? Kaç 
kişi yeniden işçi memur olarak işe alınmıştır? 

3. Müsteşar, yardımcıları, genel müdür, yardım
cıları, daire başkanı yardımcıları, şube müdürü ve 
yardımcılarından kimler merkez ve taşraya sıradan 
memur olarak sürülmüşlerdir? Kıyıma uğramışlar
dır? 

4. Bugüne dek uygulanmayan Danıştay kararları 
hangileridir? 

Uygulanmayan Danıştay kararları için Hazineden 
ödenen tazminat miktarı ne kadardır? 

5. Kıyılan, sürülen devlet memurlarına bütçede 
ödenen ve ödenecek olan yolluk miktarı ne kadardır? 

TC 
Başbakanlık 21 . 6 .1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02902 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 12 , 1977 tarih ve 7/1584099/5362 sa
ydı yazınız. j 

20 , 3 .1978 tarih ve 02162 saydı yazınız. 

Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğhı tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen «Memur ve işçi tayin ve na
killerine» ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil et
mek üzere, bazı Bakanlıklardan alman bilgiler eklice 
sunulmuştur. x 

Diğer Bakanhklardan ahnan bilgiler de geldiğin
de intikal ettirilecektir. 

Bilgilerim' ve gereğini saygı île arz ederim. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğtu'nun, 
T ÜS - DER adlı Derneğe Bakanlık bütçesinden öd--
me yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mete T an'in yazılı cevabı (7/248) 

16 . 5 .1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda arz edilen soruların Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılık etmenizi dilerini. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Başoğhı 

1. BîVkanbğın Bütçelinden TÜS - DER adlı Der
neğe herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? 

2. Yapılmış ise ne miktar, ne amaçla, ne zaman 
ödeme yapılmıştır? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 21 . 6 . 1978 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 14Û9 

Konu : Ankara Milletvekili Mustafa 
Başoğtu'nun önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 23 Mayıs 1978 tarih ve Kanunlar Md.'Kiğ; 

7/2484845/10292 sayılı yazıınz. 
Ankara Mffletveküi Mustafa Başoğhı'nun TÜS -

DER adlı Derneğe Bakanlık bütçesinden yardım ya
pılıp yapılmadığı dorusuna ait cevabım aşağıdadır. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mete Tan 
Sağkk ve Sosyal Yardım 

Bakam 
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3. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kas
tamonu İlinde Devlet Malzeme Ofisi bölge müdürlü
ğü kurulmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/250) 

2 , 5 . 1978 

Mile1* Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım yazdı olarak Maliye Baka
nı Sayın Ziya Müezzİnöğlu tarafından cevaplandırıl
ması hususuna müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Fethi Acar 

Kastanionu Milletvekili. 

1977 yılı içinde Batı Karadeniz kıyı illerinde Ba
kanlığınıza bağlı DM Ofisi Genel Müdürlüğü tara
fından kuruluş kanunu gereği olarak hizmetlerin va
tandaşın yakınına götürülmesi ve hizmetlerin yaygın
laştırılması ilkesinden yenli kuruluşlarla ilgili etütler 
yap^mışiır.1 

Bu etütler ilgili kanunlar gereği verimlilik ve kâr
lılık esası olduğu kadar; hizmetlerin yaygınlaştırılma
sı imkân ve fırsat eşitliği gereği olan Anayasa ilkeleri 
çerçevesi içinde yapılması gerektiği inancındayım. 

Ayrıca yatırımcı dairelerin bölge merkez müdür
lüklerinin Kastamonu'da olduğu yakın gelecekte daha 
çok ve devamlı olan büyük devlet kuruluşlanmn las
tik vs. gibi tüketimlerinin DM Ofisi tarafından temin 
edileceği cihetle sadece Karayolları Bölge Müdürlüğü
nün bir yılda DM Ofisi kanalıyla Zonguldak İl hu
dutları içinde hesapladığınız milyonun bir kaç katı 
alım yapacağı dikkate alınırsa yanlış karar verildiği 
cîhetîe; 

1, 4 Nisan 1978 tarih ve 52350/1147516 sayılı 
yazınızda bildirdiğiniz durumun eksik bir çalışma so
nucu alınmış bir karar olup olmadığının açıklığa ka-
vuş^ıruîması. 

2. Bu duruma göre konunun yeniden incelenme 
gereği doğmaktadır. Bu incelemede Çankırı, Boyabat, 
Ayancık ve Zonguldak hinterlandı dikkate alınması 
lazım geldiği, o zaman ise Zonguldak değil, merkezi 
durumda olan Kastamonu İlinde DM Ofisi Bölge 
Müdürlüğünün kurulmasının daha uygun olup olma
yacağız. 

3.» Yukarıda anlaşıldığına göre DM Ofisinden 
malzeme alımının Devlet kuruluşları tarafından ya
pıldığına göre coğrafi durum ve merkezi durum dik
kate alınarak tüm Devlet kuruluşlarının Kastamonu'da 
kurulmuş olması DM Ofisi Bölge Müdürlüğü ku
rulduğunda bugünkü durumda Zonguldak için belir

tilen miktarın Çok fazlasıyla alım yapılabileceğine 
göre alınan kararda bu önemli durumun neden dikka
te alınmadığı?. 

4. Bu karar alınırken Devlet hizmetlerinlin va
tandaş ayağına götürülmesi prensibinin de dikkate alı
nıp alınmadığı? 

5< Sanayi şehri olan Zonguldak İline bu kurulu
şun büyük fayda sağlamayacağı, halbuki işsizliği ve 
geri kalmışlığı belli olan Kastamonu İline bu kuru
luşun belirgin bir yarar sağlayacağı halde, alınan ka
rarda bu hususun düşünülüp düşünülmediği? 

•TC 
Maliye Bakanlığı 26 . 6 .1978 

Araklara 
HAZMİİT : KKİD (MKŞ) 

Sayı : 52350/11 
3483Ü 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 4 . 4 . 1978 tarih ve 52350/11-17516 

sayılı yazımız. 
b) 24 . 5 . 11978 tarih Ve 7/2504777-9936 sayılı 

yazınız. 
Bilindiği üzere, ilgi (a) da kayıtlı yazımızda Kas

tamonu'da Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü 
kurulmasına ilişkin Kastamonu Milletvekili Fethi 
Acar'ın yazılı soru önergesi hakkındaki görüşlerimiz 
Midir! Imişlir, 

Bu defa ilgi (b) de kayıtlı yazınız eki Fethi Acar' 
m aynı konudaki yazdı soru önergesinde; iîgi (a) da 
kayıtlı yazımızda bildirdiğimiz durumun eksik bir 
çalışma sonucu alınmış bir karar olup olmadığı, bu 
duruma göre konunun yeniden inceleme gereğinin doğ
duğu, bu incelemede Çankırı, Boyabat, Ayancık ve 
Zonguldak hinterlandının dikkate alınmasının ge
rektiği, tüm Devlet kuruluşlanmn Kastamonu'da ku
rulmuş bulunması nedeniyle, adı geçen ilde Zongul
dak ilinden daha fazla satışın yapılacağı, bu karar alı
nırken Devlet hizmetlerinin vatandaş ayağına götürül
mesi prensibinin dikkate alınıp alınmadığı ve işsiz ve 
geri kalmış bir şehir olan Kastamonu iline bu kuru
luşun daha fazla yarar sağlayıp sağlamayacağı sorul
maktadır. 

İlgi : (a) da kayıtlı yazımızda ayrıntılı bir şekilde 
belirtildiği gibi, Ofisçe Zonguldak ilinde Bölge Mü
dürlüğü kurulmasına, yapılan fizibilite etütleri ile 
düzenlenen araştırma raporları sonucuna göre DMO 
Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. 
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Ayrıca, Ofis Yönetim Kurulunun bu kararı 1978 
yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve iz
lenmesine dair 7/14721 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarının 9 ncu maddesine göre Devlet Planlama Teşki-
latının uygun görüşüne sunumuştur. Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Ofis yetküMerî ile yapılan toplantılar so
nucunda makro ekonom'k açıdan da değerlendirilen 
konu hakkında saptanan andan teşkilatın olumlu gö
rüşünün bir örneği ekte gönderilmiştir. 

DeVîet Malzeme Ofisince daha önce Ankara Böl
ge Müdürlüğü hinterlandında olan Kastamonu ili bu 
karardan Sonra hizmetlerin dana iyi götürülmesi ama-
cıyla Zonguldak hinterlandına bağlanmış, ancak An
kara Bölge Müdürlüğü ile de bağlantılarının kesilme
mesi kabul edilmiştir. 

Söz konusu kararla ilgili olarak; Devlet hizmetle
rinim vatandaş ayağına götürülmesine özen gösteril
mesi yanında, Zonguldak ili sınırları içinde diğer ku
ruluşların dışında olan Ereğli Kömür tşîetmeîeri, Ereğ
li Demir - Çeîılk Fabrikaları TAŞ, Türkiye Demir 
ve Çelik tşîetmeîeri, Çaycuma Kâğıt Fabrikası gibi 
büyük işçi çalıştıran kuruluşlar da dikkate alınmıştır. 

Zonguldak\la kurulmasına karar verilen DMO 
Bölge Müdürlüğünün personel sayısının en çok 25 ki
şiyi geçmemesi planlandığından, söz konu'sa işç̂ i sa
yısının işsizliği belirgin olduğu ifade edilen Kasta
monu ilinde, işsizliği önleyeceğinin kabul edilmesi ola
naksız görülmektedir. 

Yukarıda sunulan açıklamalarımızın önerge sa
hibi Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'a iletilmesini 
saygı Ue arz ederim. 

Ziya Müezzanoğlu 
Maliye Bakanı 

TC 
Başbakanlık Devlet Planlama 

Merkez Teşkilatı Görüşü 

Konu : Satış Organları Açılması Hk. 
t lg i : 5 . 4 . 1 9 7 8 gün ve ORC - 222/7-8-9-63 sa

yılı Devlet Malzeme Ofisi Gn. Md. yazısı. 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce Te

kirdağ ve Zonguldak illerinde Bölge Müdürlükleri ve 
Antalya ilinde ti teşkilatı açılması konusu; ilgi yazı
sındaki gerekçe, Ofis yetkilileri ile yapılan toplantılar 
ve ayrıca alman ayrmüh bilgiler ışığında Teşkilâh-
mızca incelenmiş ve aşağıda belirtilen görüşe varıl
mıştır. 

1. Ofisten alınan bilgilere göre, Trakya'da bu
lunan illerde ve Zonguldak ili ile yakın çevresinde 
müşteri sayısının fazla ve talep kapasitesinin yüksek 

olması, buna karşın bu illerin malzeme gereksinme
lerinin yeterince ve zamanında karşılanmamakta ol
ması, ayrıca taşımada karşılaşılan zorluklar ve taşı
ma maliyetinin fazlalığı gibi nedenlerle, kısaca Ofi
sin bu illerdeki aksayan yasal görevlerinin daha et
kin bir biçimde yerine getirilebilmesi için, Tekirdağ 
ve Zonguldak illerinde Bölge Müdürlükleri açılması 
kararı olumlu görülmektedir. 

2. Birinci bölümde belirtilen ve bir Bölge Mü
dürlüğü ya da İl teşkilatının açılmasını gerekli kılan 
etmenlerin tümünün Antalya ili için de geçirli olduğu 
kabul edilememiştir. Çünkü; İsparta Bölge Müdür
lüğü iç bölgesi içinde bulunan Antalya'nın yıllık sa
tış tutarı, sözü edilen Bölge Müdürlüğünün yıllık sa
tış tutarının yarısına ulaşmaktadır. Ayrıca İsparta 
Bölge Müdürlüğünün iç bölgesinde bulunan iller yal
nızca Burdur ve Antalya'dır. Bu durum karşısında, 
Antalya'da il teşkilatının açılmasıyla Bölge Müdür
lüğünün iş kapasitesinin hemen hemen yarısı il teşki
latına kaydırılmış olacaktır ki, bunun ilk görülen 
sonucu, il teşkilatına nazaran daha geniş bir yapıda 
olan İsparta Bölge Müdürlüğünün kurulmuş teşki
latının atıl duruma düşme olasılığıdır. 

Bu nedenle, Antalya ilinde giderek daha yüksek 
satış tutarına ulaşmak, ilin malzeme gereksinmelerini 
yeterince ve zamanında karşılayabilmek gibi amaç
ların gerçekleştirilmesinde, öncelikle İsparta Bölge 
Müdürlüğü teşkilatının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 
ayrıca çalışmaların amaçlar yönünde yoğunlaştırılma
sı konusunun düşürülmesi gerektiği görüşüne varıl
mıştır. 

4. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin ve Kızıltepe ovalarınm sulanması
na ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanlarından sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı ce
vabı. (7/255) 

17 . 5 .1978 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığı:» 

Aşağıdaki soru önergemin ilgili Cîda - Tarım vo 
Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları 
tarafından yazılı olarak cevsplamkrıhnasma. demet
lerinizi saygı ile arz ederim. 

Abdülkadir Tüiî-arağaoğlu 
Mardin Milletvekili-. 

Not : Bu soru önergesi ile ilgili Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanının cevabı 8.6.1978 tarihli 156 
ncı Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanmıştır, 
(7/255) 
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Sorular : 

Mardin ve Kızıltepe ovalarının Dicle'den sulan
masına ne zaman başlanacaktır? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 22.6.1978 

Bakanlığı 
Sayı: 112/053.2-227/1467-31077 

Konu : Sn. Abdülka-
dir Timurağaoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 5 . 1978 gün ve 7/255-1858/10359 sayılı 
yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza gön
derilen, Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Ti
murağaoğlu'nun, Mardin ve Kızıltepe ovalarının su
lanmasına ilişkin yazdı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağa
oğlu'nun, Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulan
masına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 
Mardin ve Kızıltepe ovalarının Dicle'den sulan

masına ne zaman başlanacaktır? 

Cevap : 
Mardin ve Kızıltepe ovaları, Atatürk (Karababa) 

Baraj gölünden cazibe ve pompajla alınacak su ile 
sulanacaktır. Sulamanın tam gelişmesi halinde, bara
jın sulayacağı alan 902 bin hektarı bulacaktır. 

30 milyar 662 milyon 990 bin liralık bir yatırım 
gerektiren Atatürk Barajı proje çalışmalarının 1979 
yılında bitirilebileceği ve bütçe olanaklarına göre iha
le edilmesinden itibaren 8 yılda tamamlanabileceği 
öngörülmektedir. 

Saygılarımla sunarım. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı 

5. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslının, Kars 
İlinde ekmeklik buğday tahsisi uygulanmasına ilişkin 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh
met Yücelerin yazılı cevabı. (7/277) 

29.5.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 
Kars, ülke hayvancılığında Ön planda yeri olan 

ilimizdir. Hayvancılıkta başlı başına bir sektör ola
rak görüldüğü içindir ki, kalkınma planları ve bağlı 
yıllık programlar içinde belli düzenlemeler öngörül
müştür. Haycanlığı geliştirme, mera ve çayırların ıs
lahı, yem bitkilerinin sağlanması gibi düzenlemelerin 
yanı sıra, ilk kez 1974'te I nci Ecevit Hükümeti za
manında alınan kararla hayvancılık bölgelerinde tü
ketici halk hububat fiyatlarındaki artışa karşıda ko
runmuştur. Hedefleri arasında, çayır ve meralardan 
bozularak tarla yapılmasını önlemek olan söz konusu 
kararla, köyler ve bir kısım ilçe merkezlerinde nüfus 
başına ayda 10 kilogram ekmeklik buğday tahsisi 
yapılmıştır. Toprak Mahsûlleri Ofisinin bölge içi ve 
çevresindeki silolarından yapılan tahsislerle amaçla-
an hedefe büyük çapta yaklaşılması sağlanmıştır. 

Nitekim, halen Kars'ta serbest piyasada 400 
TL.'na satılan bir çuval un, bu uygulamanın sürdü
rüldüğü köylerde ihtiyaç sahiplerince 258 TL.'na 
maledUmektedir. Uygulamanın bir diğer ve önemli 
sonucu ise, nispi de olsa «ekmeklik buğday ekimi» 
kuşkusundan sıyrılan yurttaşlar büyük çapta besi ve 
süt hayvancılığına yönelmişlerdir. 

18 bin 698 kilometrekare toplam yüzölçümü için
de 10 bin 103 kilometrekaresini çayır ve meranın 
oluştuğu Kars'ta, yaz günleri sayısının 48, kış gün
leri sayısının 148 ve donlu günler sayısının da 181 
olduğu gerçeğinden de hareket edildiğinde; bu böl
gede tüketici ekmeklik buğdayının tahsisli yöntemle 
dağıtımı kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülür. 

Bu gerçeklerin ışığı altında: 
1. Kars'ta tüketici köylüye dönük yemeklik buğ

day tahsisi uygulamasının devamı düşünülüyor mu? 
2. Uygulamada aylık olarak yapılan tahsislerin 

yörenin ulaşım zorlukları gözetilerek, en az iki aylık 
bölümünün birden verilmesi zorunludur. Bakanlığın 
bu konudaki görüşü nedir? 
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Gıda 
TC. 

Taran ve Hayvancılık 26.6.1978 

özel Kafein MUd. 
Sayı : 2248 

Konu : Sayın Doğan 
soru önergesi. 

Arash'nın yazılı 

Millet Mecüsi Başkanlığına 

İlgi : 8.6.1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 
1931/10698 sayın yazı. 

7/277-

Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash tarafından; 
Kars ifine tahsis edilen ekmeklik buğday uygulama
sına ffîşkm olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabının ikü nüsha olarak ekfice su
nulmuş olduğunu saygılanmla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Taran ve Hayvanahk Bakam 

Kars MffletvekİB Sayın Doğan Arash'nın yemekMk 
buğday tahsisine Salan yazdı sora önergesi cevabı. 

BÜBiddği üzere 'belediyelerin mahalli ekmeklik 9ı-
itiyaçlanm piyasadan temim etmeleri esas olmakla 
beraber Toprak Mahsulleri Ofisince piyasayı tanzim 
etmek itoere 7/15700 sayıh Kararnamenin 5/A, B, C 
maddeterS gereğince şehir ve üçe merkezleri ile üre-
timfat tüketimine yeterli bulunmadığı İdare anmrlk-
lerînce saptanan bucak ve köylere valiliklerin talebi 
halinde son nüfus sayımında tespit olunanı nüfus 
miktarına göre kişi basma ortalama 10 Kg. hesa
bıyla tahsis verilmektedir. 

Bu nedenle: 
1. Yurdumuzun her yerinde olduğu gibi tüketi

ci durumdaki veya üretiminin tüketimine yeterli ol
madığı saptanan ve Kars ValBğince Toprak Mahsul
leri Ofismden ekmeklik tahsis talebinde bulunulan 
bütün Kars köylerine de pek tabu eskiden olduğu 
gibi tansis verilmesine devam olunacakta'. 

2. Yerleşim merkezlerinin- ay*k etomkük tah-
sislernun bir kaç ayhğımn 'bir defada verilmesi key
fiyeti ancak kışın kardan yolların kapandığı süre için 
düşümilebalir. 

»m« 
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Kaysierfi Üniîvıersiitesi Kurulmasına tflisjkin İKanuıa Tefklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Oğuz Yazıcıoğlu 
AFYONKARAHİSAR 

Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
H. Semih Eryıldız 
Necati. Gültekin 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
tlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 182 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : 7 
Çekünserlör : -* 

Geçersiz oylar : 3 
Oya fcaıtıılmayanlar : 264 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BOLU 
Avni Akyol 

BURDUR 
Cemal Aktaş 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimlbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Salbrli Öznal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

HAKKÂRİ 
Alamet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 

İSPARTA 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Fehmi Cumalıoğlu 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 

A. Bahtir Er soy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyöğlu • 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğl 
Doğan Onur 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz 
Numan Uzun 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Coşkun Karagözoğlu 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 

KARS 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 

KASTAMONU 
Ali Nihat Karol 
Sabri Tığlı 
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KAYSERÎ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyaioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Hü&eyoın Kaleli 

KÜTAHYA 
lHhan Ersoy 

MALATYA 
Lütfd Doğan; 
Ahmet Karaaslan 
AM Kırca 

MANİSA 
Zeki Kaıragözlllü 
Eı t t ı Topkaya 
Hasan Zengin 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Hüseyin. Çelik 
Burhan Ecemiş 
Sadi Somuncuoğlü 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akça! 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kenan Bulutoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Himi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Ali Gürbüz 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin ErkanU 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Q. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelıik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

ANKARA 
Selâhattin öcal 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ERZURUM 
İsmail Hakkı Yıldırım 

(Reddedenler) 

KARS 

Turgut Artaç 

MALATYA 

Mustafa Şen-türk 

SAKARYA 

Güngör Hun 

TRABZON 

Rahmi Kumaş 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 

(Geçersiz Oylar) 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Yusuf Özbaş 

MUĞLA 
Ahmuet BuHdaıiı 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Methjnettj Cafl (B,) 
Mehmet Halit Dağlı 
Haıan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 

Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Mehmet Özutku 
Mete: Tajit (B.) 
Ali İhsan Ulubahsi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 

Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhajn; Alp (B.) 
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Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa BaşoğİH 
Alişan Canpolat 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
İhsan Karaçam 
Mustafa, Kılıç (B.) 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Cemalettin tnkaya 
İrfan, Özaycknjlı (B.) 
Sadullah Usumi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karaibörklü 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
AH Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 

[ HasanJ3sa,t îşû\ (B.) 
I Halil Karaath 
I Cemal Külahlı 
I Kasım Önadım 
I Saffet Ural 
I Özer Yılmaz 
I ÇANAKKALE 
I İrfan B'inay 
I Altan Tuna 
I DENİZLİ 
I Mustafa Kemal Aykurt 
I Ömer İhsan Paköz 
I Ahmet Hamdi Sancar 

I DİYARBAKIR 
I Halil Akgül 
I Eşref Cengiz 
I Abdüllatif Ensarioğlu 
I M. Yaşar Göçmen 
I Bahatttin Karakoç 
I Mahmut Kepolu 
I EDİRNE 
I Cavittin Yenal 
I ELAZIĞ 
I Faik Öztürk 
I Ali Rıza, Septüoğllu (B.) 
I ERZİNCAN 
I Lütfü Şahin 

I ERZURUM 
I Rıfkı Danışman 
I Osman Demirci 
I Gıyasettin Karaca 
I Korkut Özal 
I ESKİŞEHİR 
I Gündüz Ökçün (B.) 
I Seyfi Öztürk 
I GAZİANTEP 
I Emin Altınbaş 
I Ekrem Çetin 
I Cengiz Gökçek 
I İmam Hüseyin Incioğlu 
I Ahmet Karahan 
I Mehmet Atillâ Ocak 
I Mehmet Özkaya 
I GİRESUN 
I Şükrü Abbasoğlu 
I Mustafa Kemal Çilesiz 

(I. Ü.) 
I Nizamettin Erkmen 
I A1İ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Hükmet Çetin, (B.) 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Turan Kocal 
Ali Nejat Ölçen 
Recep özel 
Osman özer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur (B.) 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Yükisel Çakmur (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali NajiM Erdem 
Süleyman Genç 
AhmeC Taner KüşMı (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa, Öztûn 
Cemal Tercan 

Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
ismail Hilmi Dura 
Vecdlİ ilhan; (B.) 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceleri (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
M. Kulbilay îmer ^ 
Aykİ» Menderes 
Faruk Sükan, (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmöt Malbir AMfumi 
Nizamettin Çoban 
Hikeyab Cavı* Erdttttir 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Tuman Fırat 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
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Sümer Oral 
Önol Şalkar 
Faik Tümün 
Yahya Uslu 
Halil YuıUseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Şerafettki) Elçi(B.) 
Metlin Musaoğkı 
Abdüiîkaıdiir Tirmırağaoğlu 
Ahmet Türfc 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Zeyyat Mandalljnoi 

MUŞ 
Kaaım Emre 
M. Emin Seydapl 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 

NÎĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
H. Avni KavurmacKoğlu 

ORDU 
Ertuğrul Günay 
Hamdli Mağdenı (î. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Ma,tara;cı (B.) 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Mustafa Dağıstanlı 
t. Etem Ezgü (İ.) 
tlyas Kılıç 
Nafiz Kurt 
Muzaffer önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çelüker (t.Ü.) 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Abdülkadir Kaya 
AbdiUkerim Zilan 

SİVAS 
Enver Akpva| (B.) 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir( B.) 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Faruk Demürtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktsaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 

melikler) 

1 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Satori Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Musih Görenltial (Bşk V.) 
Mehmet Salh Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 

Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk. V.) 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
BüJlenlt EceVit (Barbakan) 
Cahit Karakaş (Başkan) 

Yekûn 

»•«« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

163 NCÜ BİRLEŞİM 

27 . 6 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. - Gensoru Önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

X 1. — Kayseri Milletvekili Turban Feyzioğhı 
ve 10 arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına 
ffişldn kanun teklifi (2/143) (S. Sayısı: 125) 

5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kastamonu Milletvekili SalbrS Tığlı ve Sam
sun MiJletvckiM llyas Kıhç'uı, 1487 sayın Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine iliş
kin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komfoyon-
ları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tari-
rihi : 21.4J978) 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik ÜmVersitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına İlişkin 6594 sayın Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve MİDİ 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi: 28.2.1978) 

3. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğ-
hı'mm, 1086 saydı Hukuk Usuü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 noi maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifli ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : 100) (Dağıtana tarihi : 10.5.1978) 

4. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memdufa 
Ekşi'nin, 1380 saydı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değistiribnesüne dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 11.4.1978) 

5. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 11.4.1978) 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdülmuttatip Gül 
ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek 
madde eklenmesi hakkındaki 2012 saydı Kanunun 
geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu mad
delerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/512) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi: 14.6.1978) 

7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklen
mesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin ve 5435 sayıh Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayıh Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi ve 58 nd maddesinin 2 nci fıkrası
nın yürürlükten kaHınlması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/130) (S. Sayısı : 114) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.1978) 

8. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işle
yişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon MSfletvekiK 
Lütfi Göktas ve 2 ^ « » « f "» s™* TMriBprfroirett 



Aıimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun 
teklifi ve İçişleri, Mini Savunma ve Adalet komis
yonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi: 21.6.1978) 

9. — Konya Milletvekili Şener BattaTuı, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzüoghı ve 4 arkadaşının, 5434 

sayıh TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesi
ne ilişkin kanun teklifleri ve Mül Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (2/195, 2/196, 2/199) (S. Sa
yısı : 132) (Dağıtma tarihi: 21.6.1978) 



:Ö«W»;.»V: M İ L L E T M E C L İ S İ S. Saym: 55 
Toplantı : 1 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Karadeniz Teknik Üni
versitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 
6594 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. (2/141) 

20 t 6 , 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında 2/801 esas numaralı kanun teklifimi yenilemek istiyorum. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım, 
Trabzon Milletvekili 

• . . . . - . • . Ahmet Şener 

G E R E K Ç E 

1963 yüinda Eğitim ve öğretime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi, bugün altı fakülten' bir üniver
site haline gelmiştir. Bütün fakültelerinde öğrenim yapılmakta ve beş yıldan beri de mezun vermektedir. 

Bilgili öğretim ve eğitim yapmasına rağmen Karadeniz Teknik Üniversitesi halen tüzelkişiliğine kavuşama
mıştır. Her ne kadar Anayasanın 120 nci maddesine göre özerk ve tüzelkişiliğine sahip gibi görünürse de, 6594 
sayılı Kanunun 2 ncî maddesine 871 sayılı Kanun ile eklenen fıkra gereğince fiilen tüzelkişiliğine kavuşama
mıştır. Çünkü bu fıkra üniversitenin tüzelkişiliği için iki fakültesinde aylıklı en az 6'şar profesörün bulunması
nı öngörmektedir. 6594 sayılı Kanun ve ona ek 871 sayılı Kanun hazırlanırken o gün yürürlükte bulunan 
4956 sayılı Üniversiteler Kanunu esas alınmıştır. Söz konusu kanunda bir falkültenin tüzelkişiliği kadrosunda 6 
profesörün varlığına bağlı idi. Halbuki bugün 1750 sayılı yeni Üniversiteler Kanununda özellikle yeni üniver
siteler için bir profesör ve altı doçentin varlığı o fakülteyi; bu şekildeki iki fakülte de üniversiteyi tüzelkişili
ğe kavuşturmaktadır. 

Onüç yıldır öğretim yapan ve kadrosunda 6 profesör, 17 doçenti bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi 
yukarıda belirtilen bağlayıcı yasal hüküm nedeniyle Üniversiteler Kanununda öngörülen biçimde kuruluşunu ta
mamlamış sayılmaktadır. Bir taraftan 1750 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, tüm üniversiteleri bu Kanun için
de toplarken aynı kanunun 82 nci maddesinde Karadeniz Teknik Üniversitesinin özel kanunlarının yürürlük* 
te oluşu; Karadeniz Teknik Üniversitesini 1750 sayılı Kanunun kapsamı dışına itmektedir. Bu davranış Ana-̂  
yasanın 120 nci maddesine aykırı sayılmakta ve ayrıca Anayasa Mahkemesinin Üniversiteler Kanununun 
82 nci maddesini iptal kararma aykırı bir durum arz etmektedir. 
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Dolayısıyla çelişkili olan bu hükümlere bir çözüm bulmak ve Karadeniz Teknik Üniversitesini 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun kapsamı içine tereddüde yer vermeyecek biçimde koymak, kurullarını kurmak ve se
çimlerini yapabilmek, yeni Üniversiteler Kanununa uygun biçimde özerk ve tüzelkişiliğini kazandırabflmek 
için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MİMİ Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/141 
Karar No. : 4 

23 t2 , 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, ICarade-
niz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda değişiklik 
yapjrnaşı hakkında kanun teklifi, teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edil
di. 

Teklifin tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra, teklif metninin incelenmesine geçilmiş ve teklif 
metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edimek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kırşehir 

Mustafa Eşref oğlu 

Sözcü 
Elazığ 

Tahir Şaşmaz 

Kâtip 
Samsun 

S. Orhan Uluçay 
imzada bulunamadı. 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Antalya 
Sadık Erdem 

İmzada bulunamadı. 

Erzurum 
Osman Demirci 

İsparta 
Yakup Üstün 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

Zonguldak 
Abdülmuttalip Gül 

M. Meclisi (S. Sayısı : 55) 



TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER'İN 
TEKLİFİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon*da 
Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 6594 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine, 871 saydı Kanunun 1 nci maddesi ile eklenen 
ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir fakültenin kuruluşu, biri profesör olmak üze
re en az yedi öğretim üyesinin, en az iki yıl için gö
revlendirilmiş bulunmasıyla tamamlanmış olur.» 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da 
Bir Üniversite Kurutmasına İlişkin 6594 Saytlt 
Kanunda Değişiklik Yapılması 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. 

..<.... 

M. Meclisi (S. Sayısı : 55) 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 71 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Eski Üyesi Bahriye Üçok 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanununun 24 ncü Maddesinin (a ) Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2 /208, 

2 /256) 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Eski Üyesi Bahriye Üçok'un Teklifi. (2/208) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
28 . 4 . 1976 tarihinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü maddesinin T nci fıkrasının değiştiril

mesine dair yasa önerisi sonuçlanamadığından bu kez aynı teklifimi yenilediğimi saygı ile arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesinin Çanakkale Boğazları sözcüklerinden sonra «Orta 
ve Doğu Karadeniz kesimlerinde» sözcüklerinin eklenmesine ilişkin yasa önerimi ilişikte sunmaktayım. 

Bu önerimin öncelik ve ivedilikle yasalaşması için gereken işlemin yapılmasını izninize arz eder, içten say
gılarımı sunarım. 

26 . 4 . 1976 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

'Tabii Üye 
M. Suphi Gürsoytrak 

Eskişehir Senatörü 
Ömer Ucuzal 

Balıkesir Senatörü 
Raif Eriş 

Bingöl Senatörü 
Mehmet Bilgin 

Mardin Senatörü 
M. Ali Arıkan 

İstanbul Senatörü 
Besim Üstünel 

Zonguldak Senatörü 
Tarık Remzi Baltan 

Tabii Üye 
Vehbi Ersü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

Gaziantep Senatörü 
/. Tevfik Kutlar 

Kayseri Senatörü 
Ziya Müezzinoğlu 

Bursa Senatörü 
Şebip Karamullaoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Diyarbakır Senatörü 
Sabahattin Savcı 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

Aydın Senatörü 
Celalettin Coşkun 

Çanakkale Senatörü 
İsmail Kutluk 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selahattin Babüroğlu 

Burdur Senatörü 
Ekrem Kabay 

Konya Senatörü 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Ankara- Senatörü 
Uğur Alacakaptan 

Ankara Senatörü 
Atıf Benderlioğlu 
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GEREKÇE 

a) Bilindiği üzere 1380 sayılı Yasanın 24 ncü maddesinde iç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanak
kale boğazlarında her çeşit trol ile su ürünleri istihsali yasak edilmiş, ama Karadeniz kıyıları-bu yasağın dı
şında bırakılmıştır. • 

7/6719 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Su Ürünleri Tüzüğünün 34 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sında her ne kadar kıyıdan 3 mil açığa kadar olan kısımda dip trolü ile su ürünlerini avlamak,ve 3 mildöı 
sonraki uzaklık için dip trolünün birden fazla gemi ile çekilmesi yasaklanmış ise de, trolcülerin bu yasağa"; .< 
uymadıkları, geçimlerini kıyı balıkçılığına bağlamış bulunan Karadeniz Bölgesi baUkçılarının ardı kesilmeyen,, 
şikayetlerinden anlaşılmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz Yasanın yasak hükümlerine rağmen trolcüler bütün Orta ve Doğu Karadeniz kıyı 
şeridinde rahatlıkla faaliyetlerini sürdürmekte ve balık yataklarını bozarak imha etmektedirler. Ayrıca bana 
gönderilen resmi jandarma tutanaklarından anlaşıldığı üzere trol motorları kıyı balıkçılarının kalkan ağlarını 
parçalamakta, bu yoksul ve çilekeş balıkçıları av araçlarından da yoksun bırakmaktadırlar. 

Bu durumun yıldan yıla arttığına,-kıyılarda oturan herkes tanık olmaktadır. 
Tedbir olarak kontrol botları var olsa.„da.-^enişf denizlerde..bu. türden sorumsuz işleri yapanlan yakalama

lar^ kolay olamamaktadır.,Bu nedenle ülke ekonomisinde sayısız.yararları olacak.en etkili. tedbjrLalmakta, ge
cikmemek zorunluluğu vardır. 

Bundan onbeş - yirmi yıl öncesine kadar gıdasızlık bilmeyen Doğu Karadeniz insanı bugün başlıca besini 
olan balığı boş denizlerde beyhude yere aramaktadır. 

Pek uzun -kıyılara sahip olan ülkemizin denizleri trolcülerin yasa dışı davranışları yüzünden, bir balık 
hazinesi halindeki Orta ve Doğu Karadeniz bu değerli ürününden hemen hemen mahrum kalmıştır. Çöller 
ortasında suni göllerde balık yetiştirip ihraç eden ve ülkelerinin ekonomisine sayısız katkılarda bulunan top
lumların var olduğunu bildiğimize göre, bizim de-elimizdeki değerli: kaynakların korunmasına yeterince önem 
vermemizin ne denli gerekli olduğu açıktır. 

Bunun için 1380 sayılı Yasanın 24 ncü maddesinde belirtilen yasak bölgeler arasına Orta ve Doğu,Kara
deniz bölgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. Bu, yasa değiştirge önergesi, sayıları binleri aşan Karadeniz 
kıyı bâlıkçıkrınMb istekleri olmakla kalmayıpr-bu arada .Ordu ilimizin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan ve Genel Sekreterinin resmi müracaatları ile de katıldıkları bir öneridir. 

b)v Buna ek olarak ifade etmek isterim ki, Su Ürünleri Tüzüğünün 34 ncü maddesiyle belirtilmiş olan ceza 
hükümleri de yetersizdir. Yetersiz olduğu için de etkisizdir. Trol ile avlananlar yakalandıklarında çok hafif 
olan para çezaşuu, örneğin 200 TL yi ödeyip 201000 TL lık. mahsulü toplayıp götürmektedirler. Gerek Jcüçük 
çapta para cezasını ödemek, gerek çeşitli kaçamak .yollara sapmakla trolden sağlanan büyük kâl nedeniyle 
trolcüler yasaklara asla uymamaktadırlar. 

İlgili Bakanlıkça da bu durum pek iyi bilinmektedir, Bü nedenlerden dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Yasa
sının 24 ncü maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini, önermekteyiz. 

Madde 24, — 
a) İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale. Boğazlarıyla, Orta ve Doğu Karadeniz- kesimlerin

de her çeşit trol ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmi maksatlarla yapılacak incelemelerde trol kullanılabilir. 

C, SENATOSU. BAŞKANLIĞINCA SEÇİLEN ESKİ ÜYESİ BAHRÎYE ÜÇOK'UN TEKLlFÎ 

1$80< Stiyıhı Su İÜ tünleri Kanununun \24 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa Ö&erisi 

MADDE 1..—- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun :24, ncü- maddesinin (a) bendi aşağıdfdtir biçiutde değiş
tirilmiştir: 

Madde 24. — a) tçşular, Marmara Denizj, İstanbul ve Çanakkale boğazları file Karadeıüzin orta ve 
doğu kesimlerinde her çeşit trol ile su ürünleri istihsali yasaktır, 

MADDE 2. — Bu Kanun _yayunı talihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanu«u,BaJiaofew Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz tarafından geçen dönem Başkanlığınıza sunulduğu halde görüşül-
m.o&ğii'jçia JıüJaimsüzı.Jcalan Xl.ŞSQi sayıh.SuXrüal^L Yasasınınu24nck.maddesi,Xa) fıkrasının^değişUrilaae-
sine dair. (S. Sayısı: 342) Yasa telklifini yeniliyorum. , 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
13 . 9 . 1 9 # " 

Or^ıu^4ülfityekilİK, 
Memduh Ekşi 

u . 6? im: _ 
Millet Mechsi Başkanlığına 

1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerim ge
rekçesiyle birlikte sunulmuştur.; 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Giresun JvliHe&skili 

GEREKÇE* 

Doğu Karadeniz'de, Sinop - Hopa arasındaki bölgede taze tüketim ve sanayi hammaddesi olarak balık 
tüfünden-t su ürüflforimtz- ekonomik degefce'sahip -dyfumdadrfr* Nftktar-•* oktfak^ yıüîkr*. üf-fetiB*»' vev-ekdnoöak 
de^mrf^artrrılmast-ve ^(korunması-içm-bMa^ 

Bıî* bölgede yabancı kaynaklı -ve-açık-deniz aveıltğıtonr orta^' köydıı i^ 
hfc^hğr-yapitedtr Ve* ktyı *bahkçriari" bahkL türlerktia a,vtaftHMr mevsimterMfe^ö^ »bügütdöi üretim4^»tda^it* 
çok miktarda ve dengeli, istikrarlı üretimde bulunurlardı. 

Sıtt Ürünleriı: Kanunu' yayjnJarup j yikürlüğe - gişraeds» önce: zarark avteama,^ araç^^e yöetraakffiyle,^ rtrol 
a^eıltğıiıiaîiüktta^^^ büyük, ölçiidr., zacadaa^ 
gsâamaşi^e^Dfil' :.3 -B. YiK>^i?da^beiktt^i| gifek ;MMms£a,a,EgfeftveyAk4eıiH: ^baJâkçjk ı̂gHZ jekoşeaark 4*fep* 
rioiaıka^ıelaa^tkii KatadgnİE'deiiise Jıamatv.ve istavrit tümi.d^ıada-u kalaa-balalarında.xekone«aik- değıga^ 
öasffia^tüffitodterjıdydtLbayîikiûölfü^ ^azaimaJ^aıiıedfaüyiedk^yiî^Haşt^Eît 

Doğu Karadeniz'de Sinop - Hopa arasında 3 milden aşağıda dip trolü ile avlanmafcsyasağfa-- tüzüfctetc 
yer^almış, olmasına rağmen^ba.ya&a^-ıuvıılo^dığt,; su.ü^nleri taşça ör^üjlerinük kuıaık^undaıusonra da Jbu 
yasağ^ ̂ uyııluı» zuyj^&&ğ%am izkamesinia-1 olaaak,, dı§ı ^ldtığjı... biı jecç£jgür.. Het JICL (kadaı^üzükte-^d^Lg-
trolündeki ağların, ağ gözlerinin düğümden - düğüme 18 mm. olduğa^ve adipferdeki^bahk.,^ yunaıırtalarına,, 
küçük balıklara zarar vermediği ileri, sürülmekteyse de suyun içinde ağırlığın_ve basıncın etkisiyle ağların 
gözü esnemek suretiyle bir, kaç mm. kadar.küçülmekte„ve kapanmaktadn:._. Süairne sırasında böyle olmak
tadır. O nedenle ağ gözlerinin ölçüsü gerçek ve güvenilir olamaz. 

Sinop - Hopa arasında trol yasağımn balık üretimini azaltacağı ve KaradenizV ê<3**if«&*: deMbÖerin trol 
kullandıkları ilerifasaücülebilirse de, Sinop - Hopa?-ararandaf^yıllardan beri sayıları binle&eaşaa kıyı balıkçı-
ları trol dışmdafefcdavlanma araç ve gereçleriyles.-bol üretimde, bulunmuşlar, buna ait rateimlar doğruları 
ortaya koyjMafetepdbr.» Komşu ülkelerin trol küüandıftları> otayn-üse bu ülkelerin ^kıyıksödah tlQMm& kadar 
açricta ve tamamen devletin kontrolü altında olup, JeendL denizlerinin de tamamında değildir*.» 

Örneğin * Azak'ta.JroL kullanılmaz. Sinop T Hopa arası da* buraya dökülen bol akarsular ye, körfez 
karakterinde olduğu için Azak'la balık yatağı olmak bakımından eşdeğerlidir. 

Saniyen sayıları binleri aşkın &g3%'balıkçıları trol kullanımı neden$te&çalışamaz duruma gelmişlerdir. 
Bu emekçi halkırnizıa^a^ekuriaü3İbtt^^ıbai;^^a^ndan trolün b**i»öiğedeitamamen yasaklanmasında zo-

runluk ve büyük yarar vardiTi 
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ORDU MİLLETVEKİLİ MEMDUH EKŞİ'NİN TEKLİFİ 

1380 Sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü Maddesi (a) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

«Madde 24. — a) tçsular. Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlanyla Doğu Karadeniz'de 

Sinop - Hopa arasında her çeşit trol ile su ürünleri istihsâli yasaktır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/208, 2/256 5.4. 1978 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Seçilen eski Üyesi Bahriye Üçok'un, 1380 sayılı Su Ürünleri 
Yasasının 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yasa önerisi ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi tarafın
dan yenilenen, Giresun eski Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, aynı yasanın 24 ncü maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair yasa önerisi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda görüşülüp in
celendi. 

Benzer içerikli iki yasa teklifinden sadece birini görüşmeye esas almakla, yasa tekniği açısından bazı sakın
calar doğabileceği görüşüne varan Komisyonumuz, her iki teklifin gerekçelerini ve yurdumuzun gerçeklerini 
dikkate alarak, 24 ncü maddenin (a) fıkrasındaki yasağı yerellikten kurtarmış, maddenin tamamını yeniden dü
zenlemiş, sadece Sinop'tan Hopa'ya kadar olan Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde değil, ulusal ekonominin 
gereklerine uyarak, tüm karasularımızla iç sularımızda, her çeşit trol ile su ürünleri avcılığının yasaklanmasını 
zorunlu gönmlüşıtıür. 

1 nci çerçeve maddenin kapsamı bu esasa göre genişletilmiştir. Bilimsel amaçlar için, trol ile yapılması 
zorunlu su ürünleri avcılığında, amacın bilimsellik gerekçesi belirtilmek koşulu ile ilgili Bakanlığın iznine da* 
yanarak trol kullanılması kabul edilmiştir;; 

2 nci madde yürürlük tarihi, 3 ncü madde yürütme yetkisi ile ilgilidir. 
Raporumuz Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü 

Bolu Kahramanmaraş Niğde 
Bayram Turan Çetin Hasan Seyithanoğlu Yılmaz Cemal Bor 

Bursa j Denizli tstanbul 
Mehmet Emin Dalkıran Ömer İhsan Takoz M. Kâzım Özeke 

İzmir Yozgat 
Aysel Uğural Ömer Lütfi Erzurumluoğlu 

(İmzada bulunamadı) 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 71) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1380 sayılı Su Üriinleri Kanununun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — tçsular ve tüm karasularımızda her çeşit trol ile sü ürünleri avcılığı yasaktır. Gerekçesi be
lirtilmek koşulu ile sadece bilimsel amaçlar için, ilgili Bakanlığm izni alınarak su ürünleri avcılığında trol 
kullanılabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurülü yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 72 

İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. 

(2 /546) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı TöıSkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
17 . 1, . 1978 

istanbul 
Metin Tüzün 

Diyarbakır 
İskân Azizoğlu 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Çanakkale 
Alton Tuna 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Diyarbakır 
Halil Akgül 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Urfa 
Sabri Kılıç 

Mardin 
Ahmet Türkoğlu 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Erzincan 
Nurettin Kar su 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Samsun 
İlyas Kılıç 

G E R E K Ç E 

12 . 6 . 1959 gün ve 7350 sayılı Kanunla değiştirilen 5434 sayılı Kanunun 100 ncü maddesi gereğince ken
disine (son hizmet zammı) bağlananların aylıkları, emeküiliğe esas aylıklarının % l'i nispetinde bağlandığı için 
çok cüzi miktarlara ulaşıyordu. Hak sahipleri sembolik denebilecek bu aylıklarla geçinemediklerinden ha
yatlarını çalışarak idame ettirmek zorunda kalıyorlardı. Kanun vazu bu zammı, sosyaıî güvenliği sağlayacak 
nitelikte de görmediği için 100 ncü maddeyi 23 . 2 . 1965 gün 545 sayılı Kanunla değiştirmiş ve bunları da 
normal (emekli aylığı) haline dönüştürmüştür. Buna rağmen eskiden (son hizmet zammı) bağlanmış olanların 
durumu ne düzelmiş ve ne de emekli statüsü içinde bulundukları kabul edildiği için sonraki hizmetlerini sos
yal güvenlik yönünden kıymetlendirmek mümkün olmuştur. Son hizmet zammı bir emekli aylığı olmadığın
dan ve sosyal güvenliği sağlayacak nitelikte bulunmadığından alınan paraların iadesi yolu ile sonra geçen hiz
metlerin gerek sandık gerek Sosyal Sigortalar Kurumu yönünden değerlendirmesi hak ve nasafet kaidelerine 
uygun düşecektir. Kanun teklifi bu haksızlığı ortadan kaldırmak bunlara da sonradan geçert sürelerini kıy-: 
metlendirmek v£m hazırlanmıştır. 



Millet Meclisi 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclfoi Başkanlığına 

7 ,4 , 1978 

Komisyonumuza sevk edilen «istanbul Milletvekili Metin Tüzün ile 12 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi* hakkında kanun teklifi»! TC Emekli Sandığı 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Yasanın son olarak 545 sayılı Yasa iile değişik 100 ncü maddesiyle, emekliliği
ni kaıldırarak tekrar emekliliğe tabi bir göreve girenlere, sonradan geçen her hizmet yılı için aylık derecele
rinde meydana gelen yükselmeleri dikkate alınmadan eski emekli aylıkları sadece % 1 artırılmış bulunmak
tadır. 545 sayılı Yasa i'le yapılan değişiklik konuya köklü bir çözüm getirmemiştir. Bu şekilde bağlanan aylık
lar kişilerin geçinmelerini sağlamaktan çok uzakta kalmıştır. 

Bu iştirakçilerin durumlarının, günün sosyal ve ekonomik koşullarına uymalarını düzenleyen yasa teklifi 
komisyonumuzca olumlu görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin çerçeve 1 nci maddesine bağlı geçici madde ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2, 3 ncü mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

îmzada bulunamadı. 

îzmir 
Süleyman Genç 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

imzada bulunamadı. 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepmar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

istanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Poğan Ar aslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Samsun 
I. Etem Kılıçoğlu 

imzada bulunamadı. 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

imzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 72) 
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Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 
imzada bulunamadı. 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

istanbul 
Metin Tüzün 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Manisa 
Sümer Oral 

îmzada bulunamadı. 

Siirt 
Nebil Oktay 

imzada bulunamadı. 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 
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tstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 Arkadaşının 
Teklifi 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 saydı 
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununa aşağı
daki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 100 ncü madde gereğince 
evvelce kendilerine (son hizmet zammı) bağlanmış bu
lunanlardan; yeniden emeklilik hakkı tanınan vazife
lere tayin edUenler, senatörlük, milletvekilliği, illerin 
daimi komisyon üyeliğine ve belediye başkanlığına 
seçilenler, zaman aşımına uğramış olsa dahi (son hiz
met zammı) olarak aldıkları paralan faizsiz olarak 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde toptan veya en çok 12 taksitte sandığa öde
dikleri takdirde; serbest meslek sahibi olarak geçir
dikleri süreleri genel hükümlere göre borçlanabilir
ler. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesi 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 : 72) 





D*»™ =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 100 
Toplantı : 1 

Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoglu'nun, 1086 Sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ve 281 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (2/521) 

Millet Meclisli Saym Başkanlığına 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, 275 ve 281 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını ön
gören Kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ve rica ederim. Çorum Milletvekili 
M. Kemal Biberoğlu 

G B R B R Ç E 

Kanun koyucu, adaletin çabuk, doğru ve ucuz gerçekleşmesini genel amaç ve pren'slip edinmiştir. Hü
kümde doğruluğu ve hakkaniyeti sağlamak için de, öteki önlemlerin yanında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 275 ila 286 nci maddelerinde bilirkişilik müessesesine yer vermiştir. Hâkimin ne za
man ve hangi hallerde bilirkişi mütalaa ve oyuna başvurmak zorunda olduğu da 275 nci maddede belirlenmiştir. 
Bu maddeye göre; hâkimler «Çözümü özel veya teknik bilgiye bağlı olan hususlarda» bilirkişi oy ve mütalaasına 
başvuracaklardır bir diğer ifade ile hâkimler; kendi tahsil ve müktesebatları icabı bilmek durumunda bu
lundukları hususlarda çözüm için bilirkişi oy ve mütalaasına başvurmayacaklardır. 

Hal böyle olduğu halde, maalesef hukuk ve ticaret ve iş mahkemelerinde; hemen genellikle, bizatihi hâki
min bilmeye mecbur veya bilmek durumunda olduğu pür hukuk konularında bile bilirkişi müessesesine baş
vurulduğu ve bunun sonucu olarak davaların uzadığı, hüküm istihsalinin çok pahalıya malolduğu, büyük öl
çüde iş çokluğu yüzünden, bazen hâkimlerin bilirkişi raporunu aynen hüküm haline getirdiği, oysa çoğu za
man bilirkişi seçilirken uzmanlığa gerekli önem verilmediği için bu bilirkişi raporlarının hatalı ve haksız dü
şünce ve önerilerle dolu olduğu görülmekte ve böylece kötüye kullanıldığından ötürü bilirkişilik müessesesinin 
amacından saptığı bilinmektedir, işbu değişiklik teklifimiz yukarıda özetlenen sakıncaları gidermek ve uygu
lamayı kanun koyucusunun amacına yöneltmek için hazırlanmıştır. 

Genellikle Kanunun tümü çok eski bir dille yazılı bulunduğundan, bütünlüğü bozmamak amacı ile ve 
bile bile madde metni eski dil ve üslûbu ile değiştirilmiştir, 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Birinci madde ile 1086 sayılı HUMK'nurt 275 nci maddesi genel gerekçe doğrultusunda değiş
tirilmekte ve kanun koyucusunun amacına uygun olarak hâkimin, kendisinin bilmesi gereken ve bilmek duru
munda olduğu bilgi ve düşünce istihsali için bilirkişi oy ve düşüncesine başvurmasını önlemek, diğer bir de
yimle, kendisinin bilmesi mümkün olmayan ve gerekmeyen bazı özel veya teknik konularda ancak bilirkişi oy 
ve düşüncesine başvurabilmesini sağlamak amacı güdülmüştür. Öte yandan yine aynı madde ile, seçilecek bilir
kişinin ilgili konuda özel veya teknik bilgi sahibi bir uzman olması zorunluluğu getirilerek, mahkeme baş
kâtibi, icra memuru, stajyer hâkim, hatta mübaşir gibi görevlilerin hâkimden daha çok bilmelerine imkân bu
lunmayan konularda bilirkiş/i seoilmelerfi önlenmek istenmiştir^ 

Madde 2. — Bu madde ile de, 1086 sayıü HUMK'nun 281 nci maddesine bir üçüncü fıkra eklenmekte ve 
meri üçüncü fıkra dördüncü fıkra haline gelmektedir. Ganel gerekçede de bir nebze temas edildiği üzere, bilir
kişiler bazen kendi ihtisas sahaları dışına taşarak, sanki hâkim kendileri imiçcesine hukuki mukteza tayin et
mekte ve bazen hâkimler, işlerinin çokluğu ve bilirkişiye güvendiği için bilirkişi raporunu gerekçesiyle ve sonu-



cu ile hüküm halline getirmekte ve böylece bilirkişiler hâkim, hâkimler de tasdik orgam haline gelebıiMyorlar. 
Bu durumun mazarratı ise izahtan varestedir.; 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/521 
Karar No. : 41 

Aldalet Komisyonu Raporu 

4.5. 1978 

M'iilet Meclisi Başkanlığınla 

Çorum MtiMetvielkü'liİ! Mustafa Kemal Biberöğlu'nun, 1086 saıyıiı Hukuk Usulü Mühakemieibri Kanununun 
275 ve 281 nd maiddieıletiilnıiın dteğişttirilimesi hakkında kanun teklifi, Adalet Bakanlığı 'üemiâi'M'sanJiın de katılma
sıyla Koımisyönıumıuzda incelieniip görüşüldü. 

Tümü üzenimde yapılan müzakerelerde Komiisıyonumıuız; biıliirkfişi tayiınıkıldlelki siakat uygulama ile özel ve 
teikniik bilgiye muhtaç dıunnlayan konularida mahkeme kananının 'biDirtki&ji 'raporuna dayandırılmasını önfa-
mıak iaımacıylıa, Hulkulk Usulü Muihalkemıeilteri Kanununun 275 ve 281 nci mıaıdddiedni değiştiren teklifi uy
gun görerek maıddelertin incelenmesine geçmiştik. 

Tekliflin 1 nöi çerçeve maddesiyle değişltıirl'mek fisteoen 10:86 sayılı Hukuk Uıstulü Muhakemeleri Kanu-
nuınıun 275 noi miaddasli uıygulaımıaya açıklık gdtıkımlek amıaciiyia ve 'bugünkü konuşma düine uygun şekildö ye
niliden ıdlüzanfeınımiış ve bu değişik şekliyle kıalbul edlilmişjfâr. 

Tekllilfiin çerçeve 2 ndi maddesiyle değişttaitaek isıtenen aynı Ikanıunuın 281 noi ımiaıddetsi ilse, 275 nci rmadide-
dla yapılan ıdleğişlilklğe parıaM olanak, ;biİrkiilş!$era tereddütten kurtarmak amacıyla ve yine bugünkü dlile 
uygun biçimde düzenlenerek kaıbull ledMimiiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi uygum mütalaa edilerek aynen kalbul 'edıilmıiştJİr. 
Anayasanın 105 nci maiddesi, Bakanlar Kurulunun oritaık sıorumMuğu ilkesini getirdiğinden teklifin yü

rütme yetkisini "belirleyen 4 ncü mıaddesi bu ilkeye uygun olacak şclkİde değiştiMitaiştir, 
Teklifin başlığı kanunun aslına uygunluğu sağlamak amacıyla ıdeğişjiltriiılimlişitiir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilimıek üzere raporumuz saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve, 
Bu rapor sözcüsü 

Ankara. 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Kâtip 
Denizli 

Mustafa Kemal Akyurt 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Antalya 
Galip Kaya 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Uşak 
M. Selahattin Yüksel 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 100) 



ÇORUM MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL 
BİBEROĞLU'NUN TEKLİFİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 ve 281 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 275. — Hâkim, halli, kendisinin sahip ol
ması gerekli veya olağan bulunmayan özel veya tek
nik bilgiye bağla hususlarda mütehassıs ehlivukufun 
rey ve mütalaalarını almaya karar verir. 

MADDE 2. — 10/86 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 281. — Ehlivukuf, hâkim tarafından tayin 
olunan müddet içinde aralarında müzakere ettikten 
sonra mütalaalarını havi raporu yazarlar. 

Rapor ehlvukufun reylerinin müstenit olduğu es
babı mucfbeyi ve ihtilâf haMnde sebebi muhalefeti ve 
tanzim olunduğu tarihi ve ehlivukufun imzalarını ve 
iki taraf m isimlerini muhtevi olmak lâzımdır. 

EhBvukuf, ancak isiişari mahiyette vte özel veya 
teknik bilgisi sınırlarını aşmadan rey ve mütalaa ser-
dedeıbilir, kendisini hakimin yerine koyarak karar 
veya hüküm vasfında rapor tanzim edemez. 

Ekalliyette kalan ehlivukuf ayrı bir rapor tanzim 
edebilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 ve 281 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1086 sayın Hukuk UsuMi Muha
kemeleri Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 275. — Muhakeme, çözümü özel veya 
teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy 
ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mes
leğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözüm
lenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlene-
mez. 

Tespdtıi başka delillerin incelenmesini gerektiren 
vakıalar, ancak böylece tespit edildikten sonra bilir
kişinin oy ve görüşü alınabilir.» 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 281. — Bilirkişinin beyan ettiği oy ve gö
rüş hemen tutanağa geçirilir. 

Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. 
Görüşme sonucu bildirilen düşünce tutanağa geçiri
lir. 

İşın niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini 
yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hâkim, rapo
run kaç nüsha olacağım ve verileceği süreyi belli eder. 
Raporun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çö
zümü ile görevlendirdikleri hususları gözlem ve in
celeme konusu yapılan maddi vakıaları, gerekçe) so
nucu, bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bunun 
sebebini, düzenlediği günü ve bilirkişiferin imza
larım taşıması gerekir. AzınMdta kalan bilirkişi ayrı 
(bir rapor verir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncii maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

Millet Meclisi . (S, Sayısı : 100) 





D8nem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 118 
Toplantı : 1 

Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül ile 12 Arkadaşının, 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 Geçici 
Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 2012 Sayılı Kanu
nun Geçici Maddelerinin, Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu 

Raporu. (2/512) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

20 , 5 . 1977 tarih ve 2012 numarah Kanunda değişiklik yapılmasına dair 'kanan tökiifinjiz ve gerekçesi 
iMşikltSir. 

Gerecine, müsâadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Antalya Ankara 
Galip Kaya A. İsmet Çanakçı 

Trabzon Ankara 
İbrahim Vecdi Aksakal Alişan Canpolat 

Zonguldak Ankara 
Gültekin Kızılısık Yasar Ceyhan 

Ankara İsparta 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Yakup Üstün 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

GEREKÇE 

2012 numaralı Kanundan, bu kanunun tanıdığı süre içinde gerekli (müracaatı yapan C. Senatosu ve Millet 
Meclisi üyeleri yararlanmış olup, içinde bulunduğumuz dönemi süre olarak kapsamına, almamıştır. 

Bu Mibarla, Anayasanın eşitlik ilkelerine sadık kalmak, t>ü ve Ibundain sonraki dönem üyelerinin de söz-
konusu kanundan yararlanmalarını sağlamak ve 'her dönemde yeniden mühlet temdidi getiren kanun teklifle
riyle, Meclisleri fuzuli meşguliyetten kurtarmak amacı ile, 2012 numaralı Kanunun; Geçioi Madde Tdeki 
«göre» kelimesindeh sonra gelen (başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kânunun yayımı talihinden İtiba
ren yeniden 6 aylık müracaat süresi tanınmıştır) ibaresi, Geçici Madde 2*deki «bulunanlardan,» kelimesinden 
sonra gelen (tanınan 6 aylık süre içinde müracaat etmemiş olanlar için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yeniden 1 yıllık süre tanınmıştır.) ibaresi ve Geçici Madde 3\tM burumlarda» kelimesinden sonra 
gelen (bulunup^ da geçici 66 ncı maddede yazıü 1 aylık süre içerisinde yazı ile sandığa müracaat etmemiş olan
lara 6 aylık müracaat süresi tanınmıştır.) ibarelerini kanun metninden çıkaran kanun tekİfimîz ilişikte sunul
muştur. 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Sakarya 
Selâhattin Gürdrama 

Zonguldak 
Ömer Barutçu 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 
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Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 7 * 6 ,: 1978 
Esas No. : 2/512 
Karar No. : 29 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Zonguldak Milletvekili Abdulmüttalip Gül ile 12 arkadaşının -5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklenmesi hakkındaki 2012 
sayılı Kanunun geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifli» Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda görüşüldü, 

Bilindiği gi!b$, 20 , 5 , 1976 günü kabul edilen 2012 sayılı Kanunun geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile, 
TC Emekti Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçisi durumunda bulunanların, sözü geçen mad
delerde belirtilen kanunlarla zamanında verilmiş borçlanma hakkını kullanamamrş olanların, yeniden borç
lanma için bir süre tanınmıştır. Bu süreler, geçici 1 nci madde de, serbest avukatlık (1136 ve 1238 sayılı ka
nunlar), serbest doktorluk (1243 sayılı Kanun) fahri asistanlık (1425 sayılı Kanun) belediye başkanlığı, il 
daimi encümen üyeliği v.s. (1377 sayılı Kanun), eğitmenlik ^1476 sayılı Kanun), noterlik (1512 (sayılı Kanun) 
görevleri için altı ay, geçici 2 nci madde de yasama organı Üyeliğinde geçen sürelerin 'borçlandırılması için 
bir yıllık, geçici 3 ncü maddede ise TC Emekli Sandığına hizmet borçlanması karşılığını ödemeden ayrılanlar 
bu borçlarını ödemek için süresinde müracaat edememiş olanlara altı aylık müracaat etme süresi tanınmıştı. 

Sözü geçen süreler 20 . 5 . 1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 3 . 6 . 1976 tarihinden 
itibaren işlemiş ve bu süreler sona ermiş olduğundan, gerek bu süre içinde müracaat etme imkânı bulama
mış olan TC Emekli Sandığı iştirakçileri, gerekse bü kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olmayıp, da
ha sonra iştirakçiliğe geçenler bu kanunla getirilmiş olan borçlanma imkânlarından yararlanamamış olduk
larından bu hakların bu gibi kişilere tanınması ve vbu maddelerin geçicilikten kurtarılarak, devamlı madde
ler haline dönüştürülmesi ile bundan sonra TC. Emekli Sandığına iştirakçi olacakların da bu hükümlerden 
yararlandırılmalarının eşitlik ilkelerine uygun düşeceği düşünülmüş olduğu gibi, ayrıca ileride meclislerin tek-. 
rar bu konularda uzun yasama çalışmalarına gerek duymaması sağlanmaktadır. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Çerçeve 1 nci madde yasa tekniği bakımından yeniden değiştirilmiştir. 
Verilmiş olan önergelerle, ek 1 nci maddenin 22 . 9 . 1972 gün ve 1623 sayılı Kanunla getirilen borç-. 

lanma imkânının, aynen 2012 sayılı Kanunun ek maddesinde yer almış olması ve halen yürürlükte bulunması 
ve bu kanuna göre müracaat etmekte olanların da giriş derece ve kademeleri ile borçlanmakta olmaları «ebe-: 
biyle mükerrerlik yaratacağından bu kanunla ilgili hükümler çıkarılarak, 

Ek 2 nci maddenin işleyiş kolaylığım sağlamak ve TC Emekli Sandığına borçlanma esasını belirtmek ne* 
deniyle, 

Ek 3 ncü maddenin işleyiş kolaylığını ve yasa uygulayıcılarınea anlaşılırlığını sağlamak üzere, yeniden 
düzenlenmiştir, 

Teklifin 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Çeşitli nedenlerle borçlanma müracaatında bulunamamış yasama meclisleri üyelerinin bu kanundan ya< 

rarlanmalarını dikkate alan Komisyonumuz teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
SaygUarımızla. 

Başkan , Başkanyekili Bu Raporun Sözcüsü 
i Tekirdağ Aydın Bolu 

Yılmaz Alpaslan Muharrem Sökeli Halûk Karabörklü 
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Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suîçmez 

Balıkesir 
Necati Cebe 

istanbul 
Metin T üzün 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

İmzada bulunamadı. 
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istanbul 
Sevil Korum 

imzada bulunamadı. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

izmir 
Muhalifim 

Süleyman Genç 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Samsun 
/. Etem Kıltçoğlu 

Tekirdağ 
Nihan Ilfcün 

imzada bulunamadı. 

Artvin 
Mehmet Balta 

istanbul 
Ali Nejat ölçen 

imzada bulunamadı. 

Kars 
Doğan Araştı 

Nevşehir 
Y, Kemal Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

imzada bulunamadı. 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ABDÜLMUTTA-
LtP GÜL İLE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin, Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. —• 20 . 5 , 1976 tarih ve 2012 numa
ralı Kanunun geçici maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 sa
yılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerinin borçlanmak suretiyle fiili hizmetleri
ne eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş olan
lara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve 
bu kanundan yararlanarak iştirakçi olanlar dahil ol
mak üzere '5 . 3 , 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun 
geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 , 1971 gün ve 1425 
sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesine göre müra
caat etmemiş bulunanlarla 1 , 3 . 1971 gün ve 1377 
sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 
1, geçici 2 nci, 26 , 8 , 1971 gün ve 1476 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün ve 
1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine göre 
süre aranmaksızın yazı ile müracaat şarttır, 

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 sürelerin borçlandırılması için 
31 . 12 , 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yü
rürlüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların 
borçlarının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları, bu kanunun ek maddesindeki esas
lara göre yapılır. 

Ek Madde 2. — Durumları 5434 saydı Kanunun 
12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı 
Kanunla eklenen (L) bendi şümulüne girenlerden, 
halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya TBMM 
üyeliğinde bulunanlardan süre aranmaksızın yazı ile 
müracaatları şarttır. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin, Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 20 , 5 , 1976 tarih ve 2012 sayılı 
Kanunun geçici maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilerek ek maddeler haline getirilmiştir. 

Ek Madde 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 sa
yılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiili hizmetlerine 
eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş bulu
nanlardan veya bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu Kanundan yararlanarak iştirakçi olanlar
dan, 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun geçici 
1 ve geçici 2 nci ve 8 , 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı 
Kanunun geçici 18 nci maddesine göre müracaat et
memiş bulunanlardan, 1 , 3 , 1971 gün ve 1377 sa
yılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, 
geçici 2 nci, 26 . 8 , 1971 gün ve 1476 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü, 8 , 1 , 1972 gün ve 1512 sayılı Ka
nunun geçici 15 ve 16 nci maddelerine göre, TC 
Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin borç
lanmaları 3 . 6 , 1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 
ek maddesinin (d) fıkrasındaki esaslara göre yapılır. 

Ek Madde 2. — Durumları 5434 saydı Kanunun 
12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı 
Kanunla eklenen (L) bendi şümulüne girenlerden, ha
len emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya TBMM 
üyeliğinde bulunanlarla, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu görevlere girenlerin TC Emekli 
Sandığına yazıtı müracaatları halinde Yasama orga
nı üyeliğinde geçmiş süreleri, hizmetin geçtiği tarih
te yürürlükte bulunan kanun hükümleri dikkate ah-

I narak tespit edilecek emeklilik keseneğine esas dere-
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(Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül 
Arkadaşının Teklifi) 

ile 12 

Ek Madde 3. — Emekliliğe tabi görevlerinden 
5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı neden
lerle ayrılanlarla yasama orgam üyeliği sona eren ve 
tekrar seçilemeyenlerden, 88 nci maddede yazılı du
rumlarda süre aranmaksızın yazı ile müracaatları 
şarttır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ce aylık tutarları üzerinden, o tarihlerde kesilmesi 
gereken emeklilik kesenekleri hesaplanarak adlarına 
borç kaydedilir ve ödenek veya aylıklarından kurum
larınca tahsil edilir. Bu süreler için hesaplanacak ku
rum karşılıkları ise TBMM tarafından defaten TC 
Emekli Sandığına yatırılır. 

Bu süreler dikkate alınarak, ilgililerin emeklilik 
keseneğine esas aylıkları, 13 . 6 . 1968 günlü ve 1046 
sayılı Kamın esasları dairesinde yeniden tespit olu
nur. 

Ek Madde 3. — Emekliliğe tabi görevlerden 5434 
sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle 
ayrılanlarla Yasama orgam üyeliği sona eren ve tek
rar seçilemeyenlerden, keseneklerini almamış ve al
ma hakkı zaman aşımına uğramamış olup da, borç
landıktan sürelerle birlikte 88 nci maddede yazdı du
ruma girenlerin Sandığa yazdı müracaat tarihlerini 
takip eden aybaşından itibaren borç artıklarını, en 
son emeklilik keseneğine esas derece ve kademe tu
tan üzerinden % 8 oranında her ay Ödemeleri kay
dıyla borçlanmalan ipte] edilmez. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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