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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçel üyesi Lûtfi Bilgen; kapanmakSa bulu
nan birinci devre İmam - Hatip okullarının du
rumu ve Millî Eğitim Bakanının bu konudaki 
tuitumu hakkında kanuştu. 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce; Zon
guldak'taki işçi yapı kooperatiflerinin çalışma
larını durdurmalarına sebeıbolan tasarruflar 
hakkında izahatta bulundu. 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu süresinin bir ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı teskeresi okundu ve ka
bul edildi. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı; 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile, 

508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanım teklifi görüşüldü ve ka
nunlaşmaları kabul edildi. 

12 Ağustos 1971 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşim* saat 18,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Enver Işıklar'ın, talebe, işçi ve toplum olayla
rına dair yazılı sora önergesi, Adalet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/823) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca seçilen Üyesi Kasım Gülek'in, resmî ilân ola-

| rak basma ödenen para yekûnuna dair yazılı 
! soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
j (7/824) 
[ 3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
• Enver Işıklar'in, talebe, işçi ve toplum olayla

rına dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/825) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyar'bakır) 

— . » . '•• 

BAŞKAN — 101 nci Birleşimi açıyorum. ' 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Vcuzal'm, linyit 
kömürü fiyatlarının artışı ve bunun sosyal ve 
iktisadi hayata olan tesirlerine ve yeni bir ayar 
lama yapılması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Linyit kömürlerinin fiyatının 
altınlısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Sayın Ömer Ucuzal, gündem dışı 
söz istemektedir. Buyurun efendim, kısa olması
nı rica edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş 
kan, döğerli arkadaşlarım; değerli zamanınızı 
fazla almak niyetinde değilim. Yalnız hükümet
lerin idareleri zamanında gereken tedbirleri al
mak, vazifelerinin icabı olarak çalışmaları ol
maktadır. 

16 Temmuz günü neşredilen Resmî Gazete-
de birtakım zaruri ihtiyaç maddelerinin de fi
yatlarının değiştiğini hep beraber gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, demire, çimentoya, 
elektriğe bir kısım zamlar yapılmıştır. Bu me-
yanda kömürün de fiyatları değiş tirilmk* tir 
Demire, çimentoya, elektriğe yapılan zamlar 
bir dereceye kadar memleketin ekonomik ve 
sosyal hayatında değişiklikler yapabilir. Ama. 
yeni doğan bir bebeğin, yaşıyan yüz yaşındaki 
ninenin hayatına tösir edecek bir madde var ki, 
bu madde 'hepinizin bildiği gibi, kömürdür. Kö 
îmür, Türk Milletinin hayatında bugün su ka
klar, hava kadar lüzumlu bir madde haline gel
miştir. Elektriğe yapılan zamla vatandaş kendi 
durumunu ayar etme imkânına kavuşur. Şöyle 
M, 40 mumluk bir ampulle odasını aydınlatıyor
sa, bunu 15 mumluk bir ampulle indirmek sure 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

tiyle alaca karanlıkta hayatını devam ettirebi
lir. Ama, kömüre yapılan zamma gelince; bu 
milletin hayatında büyük sıkıntı yaratmıştır. 
insanoğlu muayyen sühunet derecesinin altında, 
yaşama imkânını kaybeder. O halde, sühunet 
derecesini mutlaka muayyen derecenin üstünde 
devamlı olarak tutması gerekir. Bunu temin 
etmek için de mutlaka kömür almaya ihtiyacı 
vardır. Bendeniz diğer kömür fiyatları üzerin
de durmuyorum. Sadece, köylünün ve kasaba 
'halkının senelerden beri alışageldiği bir kömür 
cinsi vardır ki, bu Orta - Anadolüda Sivas'tan 
Batıya doğru uzanan geniş bir sahada kullanı
lan Seyit Ömer kömürüdür. Bu kömür hepini
zin bildiği gibi, 16 Temmuza kadar tonu 35 lira 
idi. Mahallinde 35 liraya satılan bu kömür, 80 
Km. uzaklıktaki Eskişehir'de kış aylarında 180 
liraya kadar satılmaktadır. E, bugün 35 lira 
olan bu kömürün fiyatı % 1Ö0 olmak üzere 70 
lirada kalmamış, 90 liraya çıkarılmak suretiyle 
% 157 nisbetinde bir artış yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, TKi'nin bir zararı 
varsa, bu karşılanmak isteniyorsa bunun hesa
bı yapılarak kömür bedellerine yüzde şu ka
dar bir zam yapılabiilir. Ama, bu zam % 100 ü 
geçer, % 150 yi geçer, % 160 a yükselirse ben
deniz, çok özür dilerim, buna zam demeye dilim 
dönmüyor ve isim de bu'lamifyorum. 

Yıllardan beri TKi'nin hesabını tetkik edi
yoruz. Gördük ki, bütün zarar kömür şirketine 
Zonguldak havzasından gelmektedir. Bunun 
sebebi de malûm; iş kazalarından doğan tazmi
nat ve iş hastalığından doğan tazminatlar se-

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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beftriyledir. Aslında TKİ'mu zararı anormal ça
lışmasından; değildir. 

Şimdi, bir bölgede meydana gelen zararı 
bir başka bölgede istihsal edilen kömür saba
sına götürmek kanaatimıca mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlanım, kendi seçim böl
gem olan Eskişehir'de ben çok defa vatandaşın 
bir köimür ardiyecine gidip haftada 10 kilo kö
mür aldığını görmüşümdür. E, bugün 10 Mlio 
(kömür alan vatandaşı 3 küio kömür al diye ic
bar etlmeye de hakkımız yoktur. Kömüre bir 
zam yapma imkânı araştırılmıştır ve bir zam 
yapılması da haklıdır, bir tedbirdir, kabul ©di
yorum. Ama, yapılan miktar bir zam ayarında, 
ölçüsünde kalmak şartı ile. Benden evvel bu 
kürsüde konuşan arkadaşlarım dile getirdiler; 
-sadece linyit kömürüne yapılan zam başka ta
rafa da tazyik edecek. Yani, bir kimseye, bir 
noktaya ışık tutmak için, arz etmiyorum. Köylü 
yavaş yavaş ormandan elini çekmişken, şimdi 
kömüre yapılan zam sebebiyle, oduna yapılan 
zam karşısında heim köylü kömür bulamamanın 
zarureti içerisinde, hem de odun fiyatının yük
selmesi karşısında yeniden ormana el uzatma
nın kötü bir tutumu içerisine girecektir. Biz 
200 milyon lira zararımızı .kapatacağız diye bir 
tedbirin içerisine girerken, ormanlarımız yılda 
mÜiyarlarca tahribata mâruz kalacaktır. Bu ba
kımdan muhterem Hükümetten beklediğim; sa
nayi kömürü, kok kömürü bir nisbet derece
sinde zamma tabi tutulur. Ama, fakir halkın, 
fukara halkın, köylü vatandaşın yaktığı linyit 
kömürüne yapılan bu zamanı bir zam nisbetin-
de ayarlama imkânım sağlarlarsa çok memnun 
kalacağım. Saygılar sunarım. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İh
san Topaloğlu'nun, kömür fiyatlarına yapılan 
zammın müessese açıklarını kapatmak, istihsal 
maliyetinden aşağı satışları önlemek suretiyle 
işletmeleri daha rantabl çalışır hale getirmek ve 
bu suretle karaborsayı ortadan kaldırmak ol
duğuna ve vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlı-
yacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Sayın Topaloğlu, buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; kömüre zam konu

su son zamanlarda münakaşa konusudur. Hü
kümetiniz hiç şüphesiz M, bir zamma giderken 
bunu zevkle yapmış değildir. Zun doğrudan 
doğruya birkaç yıldan beri, bilhassa son yılla
rın getirdiği açıkları kapaltaıak için kullanıl
maktadır. TKi'nin yatırım için, daha doğrusu 
finansman açığı, bu seneki programda, 940 mil
yon liradır. Bunun 300 milyon lirası zamlarla 
karşılanacaktır. Bu açığı karşılıyabilmek için 
bu ilâveler yapıldı. 

Sayın Ucuzal güzel bir noktaya dokundu : 
Dedi ki, Eskişehir'de 170 - 180 liraya linyit sa
tılır. Bu zam, 90 liraya çıktı ise, alınacak ted
birlerle, vatandaşa en çok 90 liraya mal sata
bilmek için yapılmıştır. Bugün kok kömürünün 
istanbul'da 600 liraya kadar karaborsa satıl
dığı bir gerçektir. Bütün bunları düşünür ve 
Hükümetinize sizler de yardımcı olur da, ted
bir alabilirsek bugünkü fiyatlar memleketimiz
de cari olan karaborsanın dûnunda fiyatlardır. 
Binaenaleyh, halka bilhassa fakir halka öde
mede kolaylık sağladığımız zaman bu zamla
rın yapacağı etkileri hafifletmiş oluruz. Bilhas
sa perakende mal alan vatandaşlara bunları 
vermek için bir tedbir İçindeyiz. Bunu da 
hallettiğimiz takdirde bu meseleyi esaslı ola
rak halletmek durumuna düşeriz. Zam, dedi
ğim gibi sempatik olan bir konu değildir. Hiç
bir hükümet için de değildir. Ama, giden bir 
düzenin, yapılan bir devalüasyondan sonra bü
tün malzemelerinde artışlar olduğu zaman siz 
bir iktisadi devlet teşekkülünü baskı altında 
tutarak zarar edecek halde tutmanın da bir an
lamı olmasa gerektir. Kok kömürü bundan ev
vel kok imal eden fabrikalardan 98 liraya sa
tın alınmakta, daha sonra bunu 210 liraya pi
yasaya devretmekteydik. Halbuki maliyeti bu
nun çok üsltünıde idi. Böyle bir iktisadi gidişi 
de esaslı ve doğru bulmak mümkün değildir. 
Binaenaleyh, sayın arkadaşııma şunu söylemek 
isterim : Hükümet bu zam kararını verirken, 
bir tedbire mecbur kalmış durumdadır. Ted
birleri alırken vatandaşa hizmet etmek için, 
ayağına kadar kömür götürmek gayreti içim
dedir. Taksitle satmak istemektedir. Bütün 
bunları bir araya getirirsek ümidimiz odur ki 
karaborsayı önlemiş ve kömürün de gerçek de
ğerini yerine koymuş olacağız. Saygılarımla. 
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3. — Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün, 

İmam - Hatip okullarının birinci devresinin ka
panması münasebetiyle, MÜH Eğitim Bakanının, 
milletin arzusu istikametinde bir dinî eğitim ya
yılmasına öncü olmasına dair demeci, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bolu 
Üyesi Sayın Yılmaztürk, imam - Hatip okulla
rının 1 nci devresinin lağvedilmesi üzerine gün
dem dışı söz istiyorlar. Yalnız şunu arz ede
yim, bâzı arkadaşlarda dün bu mevzuda ko
nuşuldu, ikinci defa niye söz veriyor diye bel
ki bir tereddüt hâsıl olur. Tahkik ettim., mahi
yet farla olduğunu gördüğüm için söz veriyo
rum. Buyurunuz efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyaleri; 
İmam - Hatip okullarının 1 nci devresinin kapa
tılması üzerine Sayın Millî Eğitim Bakanından 
bâzı hususları öğrenmek ve dün görüşen Sayın 
Lûtfi Bilgen arkadaşımın uzun uzun etraflı ola
rak izah buyurdukları hususlarda birkaç nok
taya işaret etmekle yetineceğim. 

Muhterem senatörler, Sayın Eğitim Baka
nından şunu sormak istiyorum. Eğer bu mem
lekette gerçek mânada aydın, hakiki din adamı 
yetiştirmek ihtiyacında ve kararında iseler ve 
mevcut imam - hatip okullarının kifayetsiz, 
müfredatsız ve faydasız olduğuna kaani iseler, 
bunun tashih yolu 1 nci devrenin kapatılması 
şeklinde değil, daha başka türlü yollarla hare
ket etmek gerekir idi. Hemen şu gözümüze 
çarparki, gerçek mânada din adamı yetiştir
mek büyük Türk milletinin tarihte ün salmış, 
tarihin en eski efendiliğini yapmış, 3 latada hü
kümdarlık etmiş, daima inancı uğruna kıtadan 
kıtaya koşmuş, oğlum serbest «Allah» desin, 
kızım iffet ve ismet numunesi olarak yaşasın 
diye bire on döğüşerek can vergisi vermiş olan 
o şehit dedelerimize lâyık torunlar, evlâtlar ola
rak ve bunlara lâyik olmanın gayreti içinde 
onun gerçeğine dönmek ve meselenin hakikatine 
inmek istiyorsak, yapılacak iş evvelâ bu dini ce-
lili İslâmın Kur'an-ı mübinin sahibinin mübel-
liğinin, mualliminin, beşeriyetin fahri ebedisi
nin, Büyük Peygamberin bunu nasıl öğrettiğine 
bakmak lâzımgelir. Hemen anlaşılırki, 6666 aye
ti celileden ibaret olan Kur'an-ı mübini Büyük 
Peygamber 23 senede öğretmiştir. O halde vahy 
ile mücehhez olan, fevkal beşer yönleri bulu-

12 . 8 . 1971 O : 1 
nan bir varlığın 23 senede öğrettiğini acalba 
camimi olarak, eğer siyasi değilsek, 4 sene gibi, 
8 sene gibi kısa bir devre içerisinde öğreteceği
mizi zannediyorsak, evvelâ bu kararı verenler 

j kendilerini aldatmış olurlar ve böyle bir karara 
büyük Türk Milletinin bir tek ferdinin inana
cağına, kaani olacağına ve kanacağına katiyen 
ihtimal vermiyorum. Atalarımıza dikkat ede
cek olursak, İslâm göreneği ve ananesinde İs
lâm fıtratı üzerine doğmuş olan yavrunun daha 
küçücükken, 4 yaşlarında iken hattâ bu entere
san bir tâbirdir, bir yavru 4 yaş, 4 ay ve 4 gün
lük olduğu zaman besmele çektirilir. Yani, di
nin esası bu tertemiz olan yavruya belletilir, öğ
retilir, ondan sonra buluğa erdiği zaman bu 
yavru şuurlu olarak dinin hakiki mahiyetini te
fekkür eder, düşünür. Kimim, nereden geldim, 
ne olacağım, nereye götüreceğim fikirleri ve 
düşüncesi ile İslâmın hakikatini ve kendi var
lığını inceler ve ondan sonra şuurlu bir inanışın 
içerisine girer. 

Hal böyle iken, hattâ ilkokul sıralarında 
dahi yavrularımıza din dersi vermek gerekirken 
ve ortaokullarda, liselerde, imam - hatip okul
larında bunların üzerinde Yüksek İslâm enstitü
lerinde ve ilahiyat fakültelerinde gerçek mâ
nada, dinî anlamdan eğitim ve öğretim gerekir
ken bunu yapmadık, asırlar boyu ihmal ettiği
mizin bugün kötü neticelerini ve yemişlerini gö
rüp dururken; memleket böylesine bir anarşi
nin içine itilmişken ve bu anarşinin doğuş se
bepleri arasında inançsızlığın, ki dinlerin 
esas gayesi olan ahlâkın eksilmiş olmasının, 
yokluğunun, ki nedir; Peygamberimiz nasıl bu
yurmuştur? «Ene buistü li - ütemmime mekâ-
rime'l - ahlâk .... (C. H. P. sıralarından, «Ooooo 
....» sesleri) 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Parlâmentosunda ko
nuşulacak, söylenecek şeyler mi bunlar?... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
... Ben ancak mekârimi ahlâkı itmama gönderil
dim. Yani, ben mevcut yüksek ahlâkı tamamla
mak için geldim, dinin gayesi milletleri seciyeli 
kılmak, ahlâklı kılmak, birbirine bağlı, müteca
nis, yekvücut, birbirini seven kütle haline ge
tirmektir. O halde bugünkü anarşide, bugünkü 
tabloda acaba ahlâki buhranın, ahlâk yoksul
luğunun büyük ölçüde tesiri yok mudur? Hiç 
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şüphesiz ki, vardır, Binaenaleyh, dinin böyle hiz
meti yanında böyle büyük faydaları yanında 
bunun ilgili elemanının yetiştirilmesinin büyük 
ihtiyacı karşısında acaba Sayın Millî Eğitim 
Bakanımız hangi sebep ve nedenlerle mevcudu
nu eksik bulduğumuz, müfredatını kifayetsiz 
addettiğimiz, hattâ lise muadeleti verilmeme
sinden burada, bütçelerde, kürsülerde yakındı
ğımız imam - hatip okullarının birinci devre
sini lâğvetmekle neyi halledecekler? Ancak gu 
olabilir. Belki tamamen kapamanın gayreti, ni
yeti içinde büyük Türk Milletinin bunu hazme-
demiyeceği karşısında bir yasak savmak kabi
linden sayılarını düşürmek, orta kısmını lâğvet
mek ve böylece bir sembolik bir ulus kabilin
den, ki bâzı parlömanterlerin kürsülerde ifade 
•ettikleri gibi, imim - hatip okullarını sanat mek
tebi haline getirip, ara yerden bir branşla süm-
mettedarik üç - beş kelime ile din adamı yetiş
tirmek. Böyle din adamı olmaz, böyle din ada
mı millî ihtiyacımızı da karşılamaz. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim Sa
yın Yılmaztürk. 

ALÂEDDÎN YÎLMAZTÜEK (Devamla) — 
Hay, hay. Binaenaleyh, eğer samimî isek, hiç
bir siyasi çıkar ve hesap peşinde değilsek, Sa
yın Millî Eğitim Bakanından istirham ediyo
rum; bu milleti, bu büyük Türk Milletine, bu 
memleketin içinde bulunan ekalliyete tanınan 
hak kadar hak tanıyalım ve gerçek mânada, 
lâikliğin icabettirdiği inanma ve vicdan hürri
yeti, tedris hürriyeti, neşir ve telkin hürryeti 
içinde, bu memleketin gerçek mânada din ted
risatı imkânlarını getirelim ve bunnu hazırlıya-
lım da bu milleti taassubun, hurafenin içerisine 
atmıyalım. Gerçek münevver adamı yetiştire
lim ki, o gericiliğin, irticaın, taassubun ve hu
rafenin önüne geçsin ve modern ilimlerle mü
cehhez gerçek din adamlarının nezareti altında 
millî bünyemizi de beraberlik ve birlik haline 
getirelim. Bunu yaptığımız zaman, daha birliği 
ve beraberliği görürüz ve bunda büyük millî 
fayda vardır. 36 milyonun en az 35,5 milyonu
nun ruhunu taziz etmiş, gönüllerini şad etmiş, 
yavrularını.... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, konferans 
şekline getirmemenizi istirham edeceğim, efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkanım; memnun etmiş 

oluruz. Aksi takdirde, sadece böyle lâğvetmek, 
değiştirmek ve cüzi bir sembolik mahiyette bı
rakmak hiç kimsenin işine yaramaz, pek pek, 
yarasa yarasa ancak son zamanlarda tanımış ol
duğumuz Kıta Çin'inin işine yarar. Türk Mil
letinin işine yaramaz. Siz dinî eğitim ve öğreti
mi kıstığınız ve lâğvettiğiniz müddetçe, komü
nizm, anarşi, gerçek bölücülük ve memleketi 
yıkıcı gerçek faaliyetler durmaz gelir... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yıl
maztürk, istirham edeceğim efendim... 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Balkan bitiriyorum. Sözlerimi burada 
toplarken muhterem senatörler. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı eğer kendisi bu işe karar ver-
mişse veya Talim Terbiye Dairesinin bir fikri 
ise veya kendisinin üstünde bir fikrin tesiri ise, 
her ne hal ise, bunu lütfen izah buyurmalarını 
ve bunun hakikatine, gerçeğine bu milletin 
arzusu istikametinde bir dini eğitimin yapılma
sına öncü olmalarını canı gönülden temenni 
eder, Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

4. — Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in, 
imam - katip okullarının birinci devresinin ka
patılması sebebinin, onları daha kültürlü ve ya
rarlı hale getirmek olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Şi
nasi Orel. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; Salı günü 
Senatoda imam - hatip okulları ile ilgili gün
dem dışı bir konuşma olacağı haberi üzerine 
Senatoya geldim. Diğer söz istdyenlerin çokluğu 
dolayısiyle bu konuda gündem dışı bir konuş
ma yapılmadı. Bununla Tberaber kuliste konu 
ile ilgili milletvekili ve senatörlerle 2,5 saatlik 
bir görüşme yaparak mevzuu izah etmeye çalış
tım. Ancak, dün 'Sayın Lûtfi Bilgen, (bugün de 
Sayın Yılımaztürk, konuya temas ettiler. Bugün 
huzurunuza bu meseleyi izah etmek üzere gel
miş bulunuyorum. 

Konu üzerine yapılan gündem dışı konuş
malarda, meselenin sanki yeni bir şeymiş gibi 
ortaya atılmasına çalışıldığı ve kamu oyunu bu 
yönde (harekete geçirmek hedefini güttüğü mü
şahede edilmektedir. Bu beyanlara göre, yara
tılmak îstenen hava Millî Eğitim, Bakanlığının 
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bu konu üzerinde, Hükümetin reform ilkeleri- j 
nin aksine olarak, kendi (kendine karar aldığı j 
ve uygulamaya konulduğu merkezindedir. i 

•Sayın senatörler, mesele, sayın senatörlerin i 
sundukları şekilde değildir. Hükümet progra
mında, imam - hatip okulları, orta öğretim sis
temine uyacak Kelimde ıslah olunacaktır kaydı 
vardır. Bunun anlamı şudur; öğretim sistemi
mizde meslek okulları, orta okula dayalıdır. 
îmam - hatip okulları da bir meslek okuludur. 
Bu itibarla, bunun da ortaokula dayalı olması 
tedrisatın tevhidi bakımından bir zorunluluk
tur. Bu husus, özel yüksek okullar meselesinin 
çözümü için yapılan etütte 'sarahaten belirtil
miştir. Eğitim sistemimizde uygulanacak yapı
sal ilkeleri ihtiva eden mezkûr etüt 3 Mayıs 
1971 de bütün bakanlıklara sunulmuş ve 5 Ma
yıs 1971 Çarşamba günü de Bakanlar Kurulun
da müzakere edilerek kabul olunmuştur ve erte
si gün basına açıklanmıştır. Bu itibarla, konu 
Millî Eğitim Bakanlığınca kendiliğinden ele 
alınmamış, gerek Hükümet programında, ge
rekse Bakanlar Kuruluna arz olunan bir ilkenin 
tatbiki zımnında Millî Eğitim Bakanlığınca uy
gulamaya geçilmiştir. 

Dünyanın her tarafında teoloji tahsili, klâ
sik bilimlerin tahsillinden çok daha uzun süreli
dir. Bunun sebebi; böyle bir tahsilin sağlam bir 
genel kültüre oturması zorıınluğundandır. Ge
rek 'sayın konuşmacılar, gerekse Hükümet, din 
görevlilerinin en iyi bir şekilde yetişmesi üze
rinde hem fikirdirler. Ortada değişen 'husus bu 
eğitimin metot ve muhltevasındadır. 

İmam - hatip okullarının birinci devre prog
ramlarında dinle ilgili, çocuğun yaş ve fikir se
viyesine ağır gelen dersler vardır. Bu dersler, 
klâsik ortaokulda öğrenilmesi zaruri olan genel 
kültür derslerinin aleyhine olarak öğrenciyi iş
gal etmekte ve yormaktadır. Bu nevima alfabe
yi öğrenmekte olan bir öğrencinin, aynı zaman
da okuma kitabını ezberlemesi mahiyetindedir. 
Genç dimağa yerleşen bu ^klişeler tabulaşmakta 
ve öğrenci sonradan iktisabettiği genel kültürle 
bunları tahlil etmeye dahi lüzum görmemekte 
ve hattâ bu tutumun yersiz olduğuna dair (şuur 
altında bir kanıya ısahibolmaktadır. Bu metafi
zik telâkki, ileride karşılaştığı hâdiselerde, za
man ve mekân içerisinde bunları tahlil ve ten-
kid imkânından alikoymaktadır. Şüphesiz bu | 

! halin istisnaları var, ama bu eğitim sisteminde 
| kabul edilmiş genel bir prensip vardır. Yani, 
i din mevzuu gibi gayet hassas, hitabedilen küt-
| lenin moralini bozgunlaştırmadan, o kütlenin 

maddi ve mânevi güçlerini dengeli bulundur
makla görevli olan din adamının, genel kültü
re ne kadar büyük ihtiyacı olduğu aşikârdır. 

Din adamını, klişelerden (kurtararak, hâdi
seleri zaman ve mıekânen duruma uygun şekil
de tahlil ve terkibine getirecek esas vasıta, ge
nel kültürdür. Bu kültürden mahrum olan din 
görevlisi, görevini kendisinden beklediği ölçü
de yapamaz ve hattâ zararlı olur. Diğer meslek 
okullarında yukarda arz ettiğim gibi, orta ted
risatın birinci devresi normal bir ortaokuldur. 
Teknisyen, ormancı, ziraatçl, marangoz ve saire 
gibi mesleklere intisabedenlerin genel kültürü 
noksan olursa, nihayet kendi dallarındaki başa
rılan mahdut olabilir ve bundan evvelâ kendi
si mutazarrır olur ve büyük bir kültle zarara 
uğramaz. Kaldı ki, bu meslek erbabı çalıştıkları 
dallarda kendilerine yardım edecek, yine kendi 
mesleklerinden birçok meslıekdaşlarına müra
caat imkânına sahiptirler. Hattâ onlar müraca
at etmeseler, meslekdaşları onlara mesleklerinin 
tekâmülü bakımından çok şey öğretebilecekleri 
kadar yakındırlar. 

Buna karşılık, 'imam - hatip okulundan me
zun din görevlisi çoğu zaman müstakil durum
da görev yapacak ve en mühimi onun bilgi ki
fayetsizliği dolayıslyle yaptığı hataların şeyini, 
onu inanarak dinleyen halk tabakaları çeke
cektir. O halde, diğer meslek okulları klâsik 
ortaokullara dayalı olmasa dâhi, imam - hatip 
okullarının klâsik ortaokula dayalı bir meslek 
okulu olması zaruridir. 

Din adamını en sağlam şekilde genel kül
türle beslemek, hepimizin şaşmaz bir arzusu
dur, her gerçek mü&iümanın yürekten özlemi
dir, bu. Ama, bunun yolu, imam - hatip okulla
rımın birinci devresinin bugün olduğu gibi bı
rakılması değil, aksine onu klâsik bir ortaoku
la irca etmek olmalıdır. Hükümetimiz bu gö
rüşten hareket ederek programına bu hususu 
kaydetmiş bulunmaktadır. Deniliyor ki, birinci 
ve ikiınei devre toplamı yedi yıllık olan imam -
hatip okulları bugün dahi istenilen nitelikte 
bir din görevlisi yetiştirmek durumunda değil
ken, bu meslek okullarının birinci devreleri
nin klâsik ortaokullara ircaı kaliteyi büsbütün 
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düşüecekbir. Hükümet olarak biz, aynı görüşte i 
değiliz. Ortaokula dayalı dört yıllık bir meslek 
okuluna intısabedecek bir çocuğun, aldığı ge
nel kültürle, dinî mevzuları daha iyi kavnıya-
cağı kanısındayız. Ayrıca, ortaokula dayalı bu 
dört yıllık imam-hatip okullarının programla
rı daha gerçekçi bir gözle şey edilecek, nok
sanlar giderilecek, öğretmenlerin kifayeti üze
rinde bilhassa durulacak ve yeni bir düzenle- | 
meye gidilecektir. Bu maksatla, Millî Eğitim 
Bakanlığınca konu üzerinde mütehassıslardan 
kurulmuş bir heyet, bunu en kısa zamanda in-
celiyecek ve raporunu verecektir. 

Şayet, bu dört yıl birinci devrede çıkarılan 1 
dersler dolayısiyle kifayetsiz görülürse ve bu j 
itibarla bir zorunluluk ortaya çıkarsa, din gö- j 
revlisini daha iyi yetiştirmek üzere mezkûr tah- j 
sil belki de beş yıla çıkarılabilir. Ama, genel j 
kültürden fedakarlık edilemez. j 

ileri sürülen diğer iddialar meyanında şun- [ 
lar var, deniliyor M, Millî Eğitim Bakanlığı- { 
nın aldığı bu karar, 7 nci ve 8 nci Eğitim Şû- j 
ralarmda varılan neticelerin aksinedir. Şunu j 
arz etmek isterim ki, Eğitim Şûraları bir isti- ! 
sari organdır. Şüphesiz bu organın ileri sürdü- i 
ğü fikirlerden istifade olunacaktır. Ama, Şûra j 
görüşleri yüzdeyüz Bakanlığın icraatını bağla- j 
maz. Kaldı M, 8 nci Eğitim Şûrasında, imam - j 
hatip okulları konusu, Şûra görüşmelerinin j 
dışında bırakılmıştır. Meslek okullarının birin- ; 
ci devrelerinin klâsik ortaokula dayalı olması, j 
eğitim sistemlimizde tedrisatın tevhidi bakımın- j 
dan genel bir prensip olduğuna göre, bir mes- i 
lek okulu bulunan imam -hatip okullarımın bi- j 
rinci devrelierinin de bu prensibe uydurulması } 
Hükümetin, dolayısiyle Millî Eğitim Bakanlı- ! 
ğının uygulıyacağı bir husustur. ! 

j 
Bu konuda diğer teşekküllerin mütalâasına 1 

müracaat etmek zorunda değildir. Ama dört { 
yıllık olan ikinci devrenin müfredatının geliş- j 
tirilmeai ve daha iyi nitelikte mezun vermesi \ 
keyfiyeti, bu konudaki mütahassıs elemanlara j 
danışmayı icabettirir ki, biz de bunu tahakkuk | 
ettirmek üzereyiz. j 

ileriye sürülen diğer bir iddia da, imam - ha- \ 
tip okullarının birinci devresi kapatılırsa, bu \ 
takdirde ikinci devre için talebe bulmak zorla- f 
saçaktır. Zira, birinci devreye giren bu çocuk- ] 

lar, fakir köylü çocukları olup, iaşe ve ibate
leri okul tarafından temin edildiğinden, ancak 
bir okumaya kavuşma imkânı bulabilmektedir
ler. Bu iddia tutarlı değildir. Zira birinci dev
re için temin edilen şartlar, ikinci devre imam -
hatip okullarında da temin edilebilir ve edil
mektedir. imam-hatip okulları hakkında Hükü
met programında yer alan maddenin ışığı altın
da, Millî Eğitim Bakanlığının Talim Terbiye 
Dairesi gereğini düşünmüş ve bunu, lüzumlu 
hazırlığın yapılması için, Din Eğitimi Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirmiştir. Halen imam -
hatip okullarımn dört yıllık birinci devresinde 
42 S60 öğrenci bulunmaktadır. Birinci devre, 
birinci sınıfında bulunan öğrencilerin sayısı da 
15 572 dir. Bu öğrenciler, her yıl okulun bir 
sınıfı normal ortaokula irca edilerek, katmak 
suretiyle tasfiye olunacaktır. Boşalan ilk sınıf
lara bu yıl normal ortaokul programına tabi 
öğrenciler alınacaktır. Bu itibarla, 1 nci devre
nin tasfiyesi en az 2 yıl alacaktır. Bu müddet 
içerisinde öğrenciler, bugün cari olan progra
ma göre yetiştirileceklerdir, imam hatip okul
larının 2 nci devrelerinin müfredat program
lan en kusa zamanda geliştirilecekse de 1 nci 
devresinin normal ortaokula ircaından müte
vellit program değişikliği, 2 nci devre okullar
da 2 yıl sonra başlryabilecektir. imam - hatip 
okullarının 2 nci devresinde halen 6 786 öğren
ci vardır. Toplam olarak 1 nci ve 2 nci devrede 
öğrenci sayısı 49146 dır. imam-hatip okulları 
mezunlarına ihtiyacı belirtmek bakımından elde 
mevcut rakamlar şöyledir : 

ilkokul mezunu vekil imam ve hatiplerin 
yerlerine 10 500, halen münhal bloke kadrola
ra tâyin için 1 500, kadroya alınması gereken 
ve ücretleri halk tarafından ödenen cami ve 
imam hatipleri için 28 031, toplam olarak 40 000 
imam vs hatibe ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyacın katiyet derecesi belli değildir. 
İhtiyacın kaç yılda karşılanacağı, bu itibarla 
her yıl ne kadar öğrenci almak ve kaç okul 
açmak zorunlu olduğu hakkında henüz elde bi
limsel verilere dayanan bir projeksiyon yok
tur. Bu projeksiyonu yapabilmek için gerekli 
bilgilerin toplanmasına başlanmıştır ve önü
müzdeki günlerde bu işin planlanmasına giri
şilecektir. 

Yukarda arz ettiğim gibi halen imam-hatip 
okullarında 49 146 öğrenci vardır. Bunların 
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hepsi çıktığı takdirde, ihtiyaca nazaran elde I 
9 000 kişi fazla kalacaktır. Şüphesiz ihtiyaç, 
nüfus artışına paralel olarak yıldan yıla çoğa
lacak, mabet ve camilere göre de artacaktır. 
Bu artış, normal olarak 2,6 kabul olunabilir. 
Ayrıca, bu mesleğe girenlerin çeşitli nedenler
le ayrılmış olmaları nisbetinin de bulunması 
gerekil'. 

Diğer mühim bir faktör de, imam - hatip oku
lu mezunu olup da mesleğe intisabedecek olan
ların 45 yıl gibi uzun bir hizmet süresi vardır. 
Binaenaleyh, ihtiyaçlar ve bunların karşılan
ması hesabedilirken, bütün bu faktörlerin dü
şünülmesi, halen imam - hatip okulu mezunu ol
mayıp da vazifelerini başarı ile yaptıkları yet
kili makam tarafından teskiye edilmiş olanla
rın da hesaba katılması ve buna göre bir plân | 
yapılması zorunludur. 

Eğer birden bire bu okulları açar ve ihtiya
cı en kısa zamanda kapatmaya çalışırsak bir | 
müddet sonra açılan bu okulları da kapatmak j 
gerekli olur. j 

9 ncu Millî Eğitim Şûrasına hazırlık ol- ] 
mak üzere MDlî Eğitim Bakanlığında 14 - 15 J 
Aralık 1970 tarihinde din eğitimi ile ilgili bir | 
istişari toplantı düzenlenmişti. Bu toplantıda I 
imam - hatip okullarının 1 nci devresinin 3 yıl, j 
2 nci devresinin 4 yıl olması; 1 nci devrenin J 
meslekî karek'terini bozmaması, 1 nci devrede j 
tek tip ortaokulda okutulan mecburi derslerin i 
tamamının okutulması, ayrıca meslek dersleri- i 
nin konulması; 1 nci devreden mezun olanların i 
tek tip ortaokul mezunlarına verilen diploma- j 
ya eş değerde diploma verilmesi önerilmişti. | 
Ancak, halihazır 1 nci devre programına bak- i 
tığımız zaman, bu devrenin ilk sınıflarında 

a) Anayasa ve Adalet Komisyonuna üye 
seçimi. 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonunda açı
lan üyeliklere Ağrı Üyesi Salih Türkmen, Mar
din Üyesi Abdurrahman Bayar ve Cumhurbaş
kanınca seçilen Üye Hidayet Aydmer'in seçil
mesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Koınisybnunda iki ba-

I meslek derelerinin % 41, kültür derslerinin 
% 59; 2 nci yılında meslek derslerinin % 37, 
kültür derslerinin % 63; 3 noü yılında iste, mes
lek derslerinin % 44, kültür derslerinin % 56 
olduğu görülmüştür. O halde 3 yılın ortalama
sı olarak meslek dersleri, % 40, kültür dersleri 
% 60 kabul olunabilir. 

Eğer yukarda arz ettiğim heyetin önerisi 
kabul olunursa, yani imam - hatip okullarının 
1 nci devresinde, meslek derişlerine ilâveten 
normal ortaokul dersleri de verilir ise, ya ted
risat süresi % 40 uzatılacak, ya da günlük ders 
saatleri arttırılacaktır M, bu, yaştaki çocukların 
pedegojik durumu dolayısiyle uygun gcrüle-
bilecek bir hal tarzı değildir. 

1 Sayın Lûtfi Bilgen, hasbıhal sırasında, ben
denize atfen «Benden sonrası beni ilgilendir
mez, ben düşüncemi serbestçe yaparım.» dedi
ğimi bu kürsüden ifade etmiştir. Her halde ha
tırlarında yanlış kalmıştır. Ben Hükümet Prog-

j ramında belirtilen reformu yapmakla mükelle-
t fim. Benden sonra gelen istediğini düşünebilir, 
i demokrasinin icabı da buldur. İkinci fikir olarak 

bana atfeidilen «Ben düşündüğümü serbestçe 
I yaparım.» ifadesi ise yanlıştır; zira, bunun bir 
! hükümet programı icabı olduğunu yukarda taf-
j si'lâtiyle beyan etmiş bulunuyorum. 

I Şunu katiyetle ifade etmek isterim ki, gaye-
i m'iz imam - hatip okullarını yok etmek değil; 
i fakat, onları daha yararlı bir hale getirmektir 
i Bunun da ilk şartı, bu meslek mensuplarına sağ-
İ lam bir genel kültür imkânını bahşetmektir. 
i 'Saygılarımı sunanım. 
i (C. H. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından 

alkışlar.) 

ğımsız ve bir C. H. P. kontenjanından münhal 
bulunan üyeliklere seçim yapılması hususunu 
arz ederim. 

Samsuni 
OBef et Rendeci 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
numuzun bundan böyle yapacağı çalışmaların 
tam kadı-© ile olması bakımından bu seçimi yap
mak zorundayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ağrı Üyesi Sayın 
Saüıh Türkmen'i aday göstermiştir. 

4. — ISEÇtMLER 
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Bağımsız adaylar kimlerdir, efendim? 
İLYAJS KAEAÖZ (Muğla) — Abdurrahman 

Bayar, Hidayet Aydıner. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzü

ğümüzün 17 nci maddesi komisyonların kuru 
kışlarında, seçimlerin gizli oyla yapılmasını 
âmir olmasına rağmen, komisyonlarda tahaddüs 
eden noksanların seçimleri öteden beri işari 
oyla da tamamlanmıştır, bu itibarla bu seçim
leri işari oyla yapacağım. 

Sayın Salih Türkmen'in Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna seçilmelerini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Abdurrahman Bayar'm seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hidayet Aydmer'in seçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay 
nasb edilenler e giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/269; Cum 
huriyet Senatosu : 1/1259) (S. Sayısı : 1651) 
(1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
astsubay nasbedilenllere giyecek ve teçhizat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının öiı^mi ve 
müstaceliyeti sebebiyle gündemde mevcut bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köker 

İBAŞKAN — öncelikle görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen, Hükümet ve Komisyon yerlerini al 
sınlar. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 

(1) 1651 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so 
nundadır. 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşül:^esini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul eİ3nler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedi-
lenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
(Jandarma dâhil) astsubay nasbe&ilenlere, 
okullarından çıkışlarında bir defaya mahsus 
olmak üzere giyecek ve teçhizat verilir. 

Giyecek ve teçhizatın neleri ihtiva edeceği, 
verilme şekli ve sair hususlar Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye Bakanlığının müştereken ha-
zırbyacakları bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde S. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tadarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy-
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larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Millî Hava Sanayiimizin kurulması için 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ama-
ciyle katılma payı ihdası ve Millî Piyango hası
latının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 2/462; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/337) (S. Sayısı : 
1650) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan, Millî Hava Sanayiimizin 
kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güç
lendirilmesi amaciyle katılma payı ihdası ve Mil
lî Piyango hasılatının bu gayeye sarfını temin 
hakkındaki kanun teklifinin, önemine binaen, 
gündemde mevcut bütün islere takdimen, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rarorun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etimyenler... Kabul edilme
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Özer, buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Türk Hava Kuvvetlerimizi 
güçlendirmenin ilk dayanağı Millî Hava Sana-
yiimizdir. Bu sanayii kurmak ve geliştirmek 
için milletçe el ele, gönül göııüle gayret ve fe
dakârlık göstermek mecburiyetindeyiz. 

NATO dan sonra harb sanayimizde çok ih
malkârlık göstermişiz, bunu inkâra lüzum yok
tur. Millî varlığımızı devam ettirebilmek, yal
nız ittifaklara güvenmekle olmaz; ilk ve son 

(1) 1650 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

güvenimiz kendi gücümüzdür. Sadece mütte
fiklerine dayanarak ayakta dura,n bir ordu, o 
dayanakları çekilince düşer. Silâh depolarının 
anahtarlarını kendi elinde bulundurmayan bir 
ordu, silâhlı kuvvet sayılamaz. Bunun için mil
letçe yapmaya muktedir olduğumuz, harb silâh 
ve vasıtalarını kendimiz imal etmeliyiz. Bunun 
dışında kalanları da müttefiklerimizden sağla
mak yollarını aramalıyız. 

NATO ya girmeden önce, yerli harb sana
yiimiz bir hayli ilerde idi; piyade hafif silâh 
ve mermileri, 10,5 cm. çapında top ve mermileri 
imal ediyor ve dost ülkelere de satıyorduk. El 
bombaları ve gaz maskesi imalinde Balkanlarda 
1 nci idik. Teknik elemanlarımız çok yeterli ve 
değerli kimselerdi. NATO ya geçinca; yerli 
harb sanayiimiz dağıtıldı, standart eğitim ge
rekçesi ile NATO nun verdikleriyle kaldık. Hal
buki, Yunanistan ve diğer bâzı NATO dev
letleri hem NATO'dan lojistiğini ısağlıyor, hem 
de kendi kaynak ve imkânlarından faydalanı
yor. Hattâ Yunanistan NATO'ya bağlamadığı 
bir millî kuvvetini de bununla besliyebiliyor ve 
beslemektedir. 

Kara harb sanayiimiz için bakım, kükürt ve 
pamuk bol miktarda vardır. Savaşkan bir mil
let olarak harb sanayiimizin de en ilerde olma
sı lâzımgelir. Tarihimizde de bunu görmekteyiz. 
Bunun gelişmesiyle ihava ve deniz kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine de yardımcı olabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, bir atasözü vardır; 
«Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulun
maz.» îşte, Kıbrıs hâdisesi bunun bir misalidir. 
Biliyordunuz, Kıbrıs'taki bir duruma müdahale 
etmemiz esnasında Amerikalılar 5 000 tonluk 
jet uçağı benzinini geri çevirdi; hareketsiz, âtıl 
bir vaziyete girdik. Fakat, bir ay içinde Bat-
man'da bu jet benzini imal edilebildi; değerli 
mühendislerimizin'sayesinde. 

Yunanistan, Kıbrıs'a doğrudan doğruya mü
dahale edecek bir hava gücüne sahip değildi. 
Çünkü, ikmal yapamadığından gidiş ve dönüşü 
yapacak uçakları yoktu. Bunun İçin Kıbrıs hâ
disesinden sonra F 2 ve F 4 uçaklarından 3 filo 
Yunanistan'a yardım edildi. Maalesef, bize bun
dan bir sene sonra ancak bir tek filo, bu uçak
lardan, yardım yapılmıştır. Bunu da dikkat na
zarlarınıza arz ediyorum. 
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Bütün bunlara bakılınca önce kendi gücü
müze bağlanmalıyız ve ona güvenmeliyiz; çün
kü, öpülecek el kendi elimizdir. 

Muhterem arkadaşlar, hava sanayii güç ve 
hakikaten çok pahalı bir sanayidir. Bir jet uça
ğının 1 saatlik uçuşu '8 - 10 /bin liraya mal ol
maktadır. Bugün modern bir jet uçağı 32 mil
yon liradır. Halbuki, bugüne kadar vakıf dola-
yısiyle toplanılan paralar bu uçaklardan yarı
mını alamıyor. iBir helikopter alacak durumda 
değildir. Bunun için bu yardımı milletçe yap
mak mecburiyetindeyiz. AcaJba bütçemizden bu
nun için fazla para ayıramıyor muyuz ve ayı-
ramıyorsak (bunun sebebi nedir? Sadece malî za
fiyet midir, yoksa başka bir düşünce midir? Bu 
dedikoduları da önlemek için açıklama talebin
de bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, her hangi bir komşu 
devletin ve 'belki de NATO'da ortak bulunduğu
muz bir devletin müdahalesi karşısında, muat
tal bir vaziyette kalmamak için, millî kuvveti
miz ve o kuvvetimizi besleyici, destekleyici, lo
jistik ikmalimizin kendi kaynaklarımızdan ya
pılması mutlak zaruret halindedir. Bunun tec
rübesini bir daha görmeden, var gücümüzle bu
nun üzerinde durmak icabeder. Zenginlerimiz 
da buna katılmalıdır. 

Şimdi, (ben iki tane önerge verdim. Bu öner
genin bir tanesi bir madde ilâvesi şeklindedir. 
Maddelere sıra gelince izahımı orada yapaca
ğım. Binaenaleyh, Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesi yönünde yalnız vakfa sığınmak, 
güvenmek birtakım sadakalara avuç açmak de
ğil, bütçemizden bol miktarda para ayırmak 
mecburiyetindeyiz. Önergelerim sırasında duru
mu biraz daha açıklıyacağım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Medeni Kanu
na dayanılarak kurulan bir teşekküldür. Şimdi, 
bizim burada yapacağımız iş, bu teşekküle han
gi fasıllardan, hangi eğlence yerlerinden, ne gi-
hi yardım, pay verileceğini tespit etmektir. 

Teklifin başlığını okuduğumuz zaman, di
ğer maddelere rahatlıkla uymadığını görmekte
yiz. Zira, teklifin başlığı; «Türk Hava Kuvvet
lerinin güçlendirilmesi ve Millî Hava Sanayii

mizin kurulması amaciyle katılma payı ihdası 
ve Millî Piyango hasılatının bu gayeye sarfı 
hakkında kanun teklifi.» 

Şimdi, burada yol iki kısma ayrılıyor. Birin
cisi, kanun başlığında, Türk Hava Kuvvetlerini 
güçlendirmek. İkincisi, Millî Hava Sanayiimizin 
kurulması. Şimdi Millî Hava Sanayii kurulma
sı (dediğimiz zaman, aklımıza haklı olarak Türk 
Hava Yolları da gelmelidir. Bugün Türk Hava 
Yollarının elinde, bir seylâp, bir zelzele ânında 
toprak altında kalanların kurtarılması için kul
lanacağı helikopterleri olmadığı gibi, üzüntü ile 
söyliyeyim ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, do-
layısiyle Hava Kuvvetlerinin de elinde rahat
lıkla kullanacakları bir helikopter yoktur. 

Sayın Millî Savunma Bakanından haklı ola
rak sormak isterim. Geçenlerde Yüce Senato
muz gene Türk Silâhlı Kuvvetlerinin donanma
sı ile ilgili olarak Ö00 milyon liralık bir tahsi
satı rahatlıkla verebilmiştir. Düşünüyorum, be
lediyelerden, 'sirklsrisE, fuarlardan, panayır
lardan, at yarışlarından alınacak hasılatların 
senelik toplamı rahat bir gıelir sağlıyacak, ama 
bu gelirin mühim bir kısmı ıda bu geliri toplıya-
cak personele harcanacak. Devletin gücünü ar
tırmak için Türk milletinin bu güce her yönü 
ile yardımcı olması lâzımdır. Bütçelerden rahat
lıkla aktarma yapılabildiğine göre, acaba niçin 
bu teklife bir nevi can kurtaran gibi sanl'dık 
da bu gücü artırıcı tedbirler için tıpkı donan
mada olduğu gibi bütçeden aktarma yolunu 
seçmedik? Ben bu teklifi veren arkadaşa teşek
kür ederim, ama Hükümeti de burada, yüksek 
huzurlarınızda üzüntü ile arz etmek isterim M, 
kınıyorum diyemem, ama böyle tahsisatlar gel
diğinizde, seve seve, koşa koşa oy vereceğimi 
de arz etmek isterim. 

4 ncü maddeyi okuyoruz, «Türk Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfının T. C. Merkez 
Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına 
ödemek veya göndermek zorundadırlar» denili
yor. Şimdi bütün hasılatlar, burada görüyoruz 
ki... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, maddeler 
üzerindeki görüşlerinizi eğer teklif haline geti
recekseniz, o zaman konuşmanızı istirham ede
ceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu 
konuşmam teklifin başlığı ile ilgili, onun için 
bu konuşmayı yapıyorum. 
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Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vak- I 
fına aittir, bütün hasılat. Halbuki kanunun baş
lığında, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendiril
mesi ve Millî Hava Sanayiimizin, deniyor. Bu
rada Millî Hava Sanayiimiz yerine, her halde 
hava harb sanayiimizin denmiş olsa idi, o za
man başlıkla diğer maddelerin ve 4 nçü madde
nin İrtibatı olacaktı. Bu itibarla maddelere geç
meden evvel, Hükümete ve komisyona bir za
man verip, buna millî sanayi yerine hava harb 
sanayiimiz denmesinin daha uygun olacağı fik
riyle teklifimi yapacağım. Bu şekilde konu da
ha aydınlanacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın senatörler, ihtiyacı karşılamak üzere ge
tirilmiş bir teklif. Hava kuvvetleri bütün dün
yada büyük bir önem kazandıktan sonra, el al
tında hazır bir kuvvet olarak da, bugün hail 
hazırda hava kuvvetleri her yerde hazır ve na
zır bir kuvvet alarak bulunmaktadır. Fakat, ne 
yazık ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Hava 
Kuvvetlerine gereken önemin verilmediğini gör
dük, şimdiye kadar. Bütçelerde kendisine gayet 
az bir tahsisat ayrılmıştır; daha büyük tahsisat 
kara ordusuna ayrılmış bulunuyordu, şimdiye 
kadar. Nihayet bir Hava Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakfı kuruldu. Bu vakıfla, elbette ki, 
iane İle bir hava kuvvetinin meydana getirile-
miyeceği meydandadır. Bir uçağın bugünkü de
ğeri 40 - 50 milyon liradır. Hattâ bir nakliye 
uçağı, son zamanlarda Almanlardan yardım ka-
naliyle almış olduğumuz uçaklardan bir tanesi 
18 milyon marktır. Bu miktarı dörtle çarpmak 
lâzım, aşağı - yukarı 80 milyon Türk lirası civa
rındadır. bir uçağın maliyeti, Halktan ve ikti
sadi Devlet Teşebbüslerinden toplanan parala
rın yekûnu ise, aşağı - yukarı 15 - 20 milyon lira 
civarındadır. Bir hava sanayii kurmak kolay 
bir şey değildir, mıihterem arkadaşlar. Hakika
ten çok büyük gayret, teknik ve o kadar da iç 
ve 'dış finansman istiyen bir büyük teşebbüstür. 

Türkler NATO "ya girdikten sonra bütün si
lâhlı kuvvetlerini ki, yarım milyon kara ordu
su, hava ordusu, deniz ordusu, bütün bunların 
hepsinin teçhiz edilmesini, donatılmasını NATO' 
dan sağlamak gayesini hedef tutuyorlardı. Fa
kat, aradan geçen seneler bunun mümkün ola- | 

mıyacağını, çünkü bu kadar büyük silâhlı kuv
vetlerin NATO kanaliyle, yahut Amerikan yar
dımı kanaliyle dahi teçhiz edilmesinin mümkün 
olmadığını açıkça ortaya çıkarmış bulunmakta
dır. işte, yerli harb sanayiimizi kalkındırmak, 
gelişjtirmek gerçeği yeniden bu şekilde ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Bunun son Hükümet 
programında da ele alınmış olmasını gayet iyi 
karşılıyoruz. Bu da onun bir sonucudur. 

Şimdi, bu: Türk Hava Kuvvetlerini Güçlen
di rme Vakfı kanaliyle kurulacak olan Türk Ha
va Harb Sanayii diyelim, benim yaptığım kaba 
bir hesaba göre aşağı - yukarı 800 milyon, ve-
yahutta bugünkü devalüasyondan sonra 1 mil
yarı aşan bir finansmana ihtiyacı olan bir sana
yi dalını teşkil edecektir. Bu kısmen, yani tü
mü İle değil, fakat kısmen, uçaklarımızın büyük 
bir kısmını keridimizin yapabilme imkânını bi
ze verecektir. Bunun, aşağı - yukarı tahmin 
ediyorum ki, 50 veyahutta 60 milyon dolarını 
da dış finansman olmak üzere dışarıya ödemek 
mecburiyetinde kalacağız. Millî Piyangodan, 
panayırlardan, sinemalardan, yani şu kanunla, 
sağlanacak olan paraların tutarı da komisyon
dan öğrendiğimize göre 400 milyon lira civarın
da olacak, yılda. Bu yeter bir meblâğdır zanne
diyorum ve bu seneler içerisinde hakikaten bir 
hava sanayiinin kurulmasında çok önemli bir 
rol oynıyacaktır. Yeter ki, İyi plânlansın, tek
nolojik gelişmeler iyice izlensin ve en son geliş
melere göre kurulacak tesisler etüt edilerek, 
bünyemize uygun bir şekilde bunlar yerinde ve 
zamanında kurulmuş olsun. 

Bu nedenle ben bu teklifi gayet iyi karşılı
yorum. Türk Hava Kuvvetlerine yılda aşağı yu
karı 400 milyonluk bir gelirle, hava gücümüzün 
artırılmasında müessir bir maddi imkân temin 
edilmiş olduğuna inanıyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Yok. Komisyon ve Hükümet izahat verecek mi 
efendim?... 

Millî Savunma Bakanı Ferid Melen. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; ben daha çok burada konuşan arkadaş
larıma, bu teklifi huzurunuza getiren sayın 
milletvekili ve senaltörlere ve Komisyondaki ar
kadaşlarıma teşekkür etmek için söz aldım. 
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Değerli arkadaşlarıımıizın da ifade ettiği 
gibi, bağımsız bir dış politika taMbedebilmenin 
ilk şartı muhterem arkadaşlar, bir memleketin 
silâhlarının, hiç olmazsa büyük bir kısmını, 
tamamını olmasa bile, bir kısmımı kendisinin 
imal etmeye muktedir olması ile mümkündür. 

Sayın, Tunçkanat'ın da işaret ettiği gibi, 
NATO'ya girişimiz bu bakımdan daha evvel 
Cumhuriyetin başlangıcımda kurmaya başladı
ğımız harfb sanayiin gelişmesini maalesef bir 
ölçüde yavaşlaltmiiştı. NATO'ya girdikten son
ra, ihtiyacımızın büyük bir kısmını Amerikan 
yardımımdan vayahut da NATO yardımların
dan karşılama itiyadı başlamış ve kolaylıkla 
bunları temin edince, mevcut harib sanayiimi
zi geliştirmek şöyle dursun, mevcut tesislerimi
zi dahi yavaş yavaş kullanamaz hale gelmiş bu
lunuyorduk. 

Nihayet arada cereyan eden hâdiseler, ar
kadaşlarımızdan bir kısmı buna işaret ettiler, 
bunun büyük mahzurlarını ortaya koydu. Bu 
mahzurların belirli hale gelmesinden sonradır 
(M, bir süreden beri yen&dea harıb sanayiini 
geliştirmek için, ciddi bir çaba memleketimizde 
haşlaımıştır. 

Yeni Hükümet Programında da bu konuya 
bildiğiniiz gribi önem verilmiş ve ağır sanayiimi
zin gelişmesine muvazi olarak harb sanayiini 
geliştirmek için, ciddî çalışmalar yapılacağı 
taahhüdolunlmuıştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada hamiyetli 
vatandaşlarımız da Devlete yardımcı olmuşlar
dır. Çeşitli yollarla gayretler harcamaya baş
lamışlardır. Dolanma Cemiyetini kuran hami
yetli vatandaşların çalışmalarını burada bu 
vesile ile övmeyi bir vazife sayıyorum. Yine 
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme vakfı 
adı ile bir vakıf kurarak Hava Kuvvetlerimizi, 
bilhassa hava sanayiini kurmak için gayret 
ısarf eden ve bu vakfa yardımlarda bulunmuş 
olan hamiyetli vatandaşlarımıza da gene Hü
kümet adına şükranlarımı arz etmeyi bu vesile 
ile vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun Hükümet
ten gelmemiştir. Arz ettiğim gibi, Hükümetin 
gayretlerine yardım etmek için parlömanter ar
kadaşlarımız tarafından hazırlanmıştır. Kanun 
teklifi, Maliye Bakanlığı ile mutabık olarak 
hazırlanmıştır. Bu teklif, Millî Piyango hası

latını tamamen güçlendirme vakfına bırak
maktadır. Senede 50 - 55 milyon lira civarın
dadır. Aslında bu zaten bütçeye giren bir ge
lirdi, bu defa vakfa girecektir ve bir nevi tah
sisi varidat olmaktadır. Ve o hâsıla tamamen 
hava sanayiimizin kurulmasnıa harcanacaktır. 
Tahsisi varidat usulü aslında pek maliyeciler 
tarafından beğenilmez ama, bâzı hallerde de 
bunda büyük faydalar olduğu görülmüştür. 
Aslında Millî Piyango biliyorsunuz tayyare pi
yangosundan muhavvel bir piyangodur. Vaktiy
le tayyare cemiyeti kurulmuştu, tayyare pi-
yangosuydu. O vakit hava sanayiine tahsis edül-
mişti, bu varidat. Biliâhara Millî Piyango adını 
aldı. Ama Millî Piyango Kanununda zaten bu 
hasılal-in tamamının hava hizmetlerine harca
nacağını emreden bir hüküm vardı. Bu sebeple 
büyük bir şey değişmemektedir. Sadece bütçe 
yerine, bir başka kanalla bütçeye girmektedir. 
Bunun dışında eğlence yerlerinden ve yarışla
rın bilet bedeli üzerinden bir gelir, bir nevi ver
gi ihdas edilmektedlir, yardım için, bir yardım 
vergisi ihdas edilmektedir. Bunun hasılatı da 
Millî Hava Kuvvetlerimizin güçlendirmeye ve 
buna ait sanayi kurmaya harcanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda biz ümit
siz değiliz. Filvaki bugünün teknolojisine gtâre, 
harb sanayii şüphesiz kolay kurulmaz. Büyük 
yatırımlar ister, büyük harcamalar ister. Ama 
bunu bir ölçüde yapmaya mecburuz. Bir defa, 
yedek parçayı yapmak dahi bir kazançtır. Ha
fif silâhları yapmak veyahut bâzı silâhların ta
mirini yapmak, bâzı silâhların revizyonunu yap
mak; faraza bugün bizde jet uçaklarının re
vizyonunu yapan sanayi kurulmuştur. Sadece 
kendi uçaklarımız değil, yabancı memleketle
rin uçakları da Türkiye'de revize edilmektedir. 
Bu bakımdan hakikaten iftihar edebileceğimiz 
bir tesis meydana gelmiştir. Fransız jetlerini 
dahi biz revize ediyoruz. 

Buna benzer sanayi kurulabilir ve kurul
ması da, aslında arkadaşlarımızın söylediği gibi, 
büyük bir ölçüde ve yavaş yavaş başlamak su
retiyle bir netice alınması da mümkündür. 

Harb sanayiini kurarken hiç şüphesiz bif 
milletin takatini de beraber düşünmek lâzım. 
Hükümetiniz bu sebeple bu sanayiin kurulma-. 
sini, ağır sanayiin gelişmesine paralel olarak 
düşünmüştür. Ağır sanayi geliştikçe onun ya-
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nılbaşmda yan sanayi olarak harb sanayii ku
rulacaktır. Harb sanayii kurarken, harb sana
yiin müfterisini de beraber düşünmek lâzımdır. 
Kuracağıma bir tap fabrikasının toplarını ve
yahut bir tank fabrikasının tanklarını, tama
men ordu istihlâk edemez, tamamen satınala-
nıaz. Onun yanıb aşında bunu ya dışarıya sat
mak veyahut bunun yanlbaşmda aynı fabrika
da başka maddeler, başka mahaller, başka 
şeyler meydana getirmeyi de düşünmek lâzım
adır. 10 yıllık bir program üzerinde ciddî bir 
çalışma yapılmaktadır. Ümide diyorum yakında 
onun taslağı meydana çıkacaktır ve o vakit 
Türkiye'nin ümit bağlıyabileoeği bir sanayiin 
Türkiye'de, kolaylıkla demiyeyim ama, bir ça
lışma sonunda kurulabileceği ümidindeyiz ve 
inancındayız. Bu sebeple bu kanun teklifini ha-
zırlıyan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu 
teklifi desteklemenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Saym Atalay soru soracaksınız? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yasalar içerisin
de tahsisi varidat varu.ır. Eski Maliye Bakanı 
Sayın Ferid Belen, tahsisi varidatın aleyhinde 
olmuştur. Şimdi Millî Savurma Bakanı olarak 
bu yabada tahsisatı varidatın lebinde midirler? 

MÎTLÎ SA.VU-.':T?fTÂ BAK.^FT F^BÎD M7^-
LEN (Devamla) — Tabiisi va'd'laLa maliyeci
ler umumiyetle prensin itibari vle ka^nırlr.'lar. 
Ama bu tüm karşı olma mânasına .^elms.s, istis
naları da olmuştur. Benim de getirdiğim teklif
ler olmuştur. Bu da onlardan birisi. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ?. Sayın Ertıığ da 
sual soracaklar, 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, dün
yaca malûm en pahalı, en çabuk modası gecen 
harb vasıtası olarak uçaklar vardır ve en pahalı 
sanayi do hava sanayiidir. Bu itibarla şunu öğ
renmek istiyorum Sayın Bakandan. Kurulması 
düşünülen hava sanayii hangi amaca yönelecek
tir?. Yani, tayyare yapmak amaç mı? Çünkü, 
malûmunuz bugün dünyanın birçok memleket
leri kendi uçaklarını başka ülkelerde imal et
tirmekte veya motorlarını oradan almaktadır
lar. Acaba bizim hava sanayiimiz, hangi hedefi 
ilk kademe olarak alacaktır?. Bu kanunu olum
lu karşılamakla beraber bu noktanın aydınlan
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sorunuzu şöylece hulâsa ede
lim. Kurulacak olan sanayii, tüm tayyare mi 
yapacak, yoksa kısmen mi yapacak, yoksa re
vizyon için bir hazırlık mı yapacak? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, hiç 
şüphesiz gaye, hedef en iyi silâhı yapabilmek
tir. Ama buna bir anda vâsıl olmaya şüphesiz 
ki imkân yoktur. En hafiflerinden başlıyarak, 
hattâ tamirden, revizyondan, gövde yapmaktan, 
bilmem yedek parça yapmaktan başlıyarak en 
mükemmeline gidilecektir. Bu bir plânlama, 
program1 anma isidir ve geliştirme isidir. De
vamlı olarak çalışma işidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Tib.k Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 
millî hava sanayiimizin kurulması amaciyle 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 

bu gayeye sarfı hakkında Kanun 
BAŞKAN — Simdi Komisyondan bir şeyi 

öğrenmek, tesicit etmek istiyorum. Gerçi bu baş
lığın değiştirilmesi hakkında bir takrir var ama, 
o başka mânada. «Kanun teklifi» deniyor. Mil
let Meclisinden gelen metinde «hakkında ka
nun» diyor. Buraya bir «teklifi» ilâvesi yapıl
mış. Kanunlaşınca artık isminin kanun olaca
ğına göre, bu «teklifi» kelimesinin fazla olması 
muhtemel. Bunu kaldırabilir miyiz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKEE (Ankara) — Bir tabı hatası. 

BAŞKAN — Tabı hatası. Yani, bu kalka
cak, «hakkında kanun» olacak. 

Şimdi, başlık hakkında bir takrir var oku
tuyorum. 

' RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yeni bir önerge gönderiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifinin baslığının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 
hava harb sanayiinin kurulması amaciyle katıl-
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ma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 
devredilmesi hakkında kanun teklifi 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İzahat 
vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine, 
kısa rica edeyim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Demin 
de arz etmiştim, Yüce Senatoya. Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve millî hava sa
nayiimiz, deyince o zaman sivil hava da buna 
girecek. Halbuki kurulan teşekkül, «Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» olduğuna gö
re, baslığın «Türk Hava Kuvvetlerinin güçlen
dirilmesi ve hava harb sanayiinin» şeklinde ol
ması lâzımdır, bir. 

İkincisi, «Millî Piyango hasılatının bu gaye
ye sarfı hakkında» diyor. Halbuki 5 nci madde
ye baktığımız zaman da, «Millî Piyango hasıla
tının devri» hakkındadır. Bu itibarla madde 
ile baslığın uygun olması lâzımdır. Bu nedenle 
de «Millî Piyango hasılatının sarfı hakkında 
kanun» seklinde başlığın değiştirilmesini uy
gun gördüm. Kabulü halinde maddeler arasında 
ahenk ve dolayısiyle de vakfın kuruluş hakkın
daki gayeye uygun olarak çıkacaktır, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim?... Katılmıyorlar. Hükümet ve 
Komisyon takrire katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Maddeleri okutuyorum : 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 
millî hava sanayiimizin kurulması amaciyle 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 

bu gayeye sarfı hakkında Kanun 
Konu : 
Madde 1. — Belediye hudutları içindeki her 

türlü spor müsabaka ve gösterileri ile sinema, 
tiyatro, konser, sirk, fuar, panayır ve at yarış
larına giriş biletleri ve at yansı müşterek bahis 
bileti brüt satış hasılatı, Türk Hava Kuvvetle
rinin güçlendirilmesine katılma payma tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Saym Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Saym 
Başkan, muhterem senatörler; bu madde üze
rinde Geçici Komisyon, yapmış olduğu tadille, 
at yarışı müşterek bahis bileti brüt satış hasıla
tını da ilâve etmek suretiyle maddeyi tanzim 
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ediyor. Şimdi filhakika Geçici Komisyon gerek
çesinde buna ait izahat vermiş. Fakat ben şu 
endişenin altındayım. Şimdi burada yapacağı
mız değişiklikle bu kanun tekrar Millet Mecli
sine gidecektir. Millet Meclisi metninin ihtiyacı 
karşılamaya kâfi olduğu kanısındayım. Burada 
yapılan ilâvelerle, bu kanunun tatbikatının ge
cikmesi halinde, buradan beklediğimiz faydalar 
da gecikecektir. Bilhassa at yarışları konusun
da komisyon durmuş, oradan bir gelir sağla
mayı düşünmüş. Fakat gecikmelerle, Meclisin de 
ilerde beklediği yüklü işler dolayısiyle, bu ka
nunun tekrar konuşulamama ihtimali karşısın
da, bu vakıf daha çok gelir kaybedecektir. 
Onun için ben, komisyonun yaptığı ilâvelerin 
bu maddeden başlamak suretiyle, üzerinde du-
rulmıyarak, Millet Meclisinden çıkan metnin 
kabulü suretiyle, hayırlı bir iş yapmak istiyor
sak, bu vakfa gelir temini için, bir an evvel 
Millet Meclisi metninin kanunlaşmasını temin 
etmenizi rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibaret, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 1 nci maddeden, «belediye hu
dutları içindeki» tâbirinin kaldırılması yönün
de bir önerge verdim. Bunun dışında kalan mad
denin aynen şöyle olmasını talebediyorum. «Be
lediye hudutları içindeki» tâbiri kalktıktan son
ra «Her türlü spor müsabaka ve gösterileri ile 
sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar, panayır ve 
at yarışlarına giriş biletleri ve at yarışı müşte
rek bahis bileti brüt satış hasılatı, Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına 
tâbidir.» Burada, «Belediye hudutları içindeki» 
tâbirine lüzum var mı? Bir yere biletle girile-
cekse, belediye hudutları dışında da olabilir. 
Hele bugünkü şartlar altında şehirlerimizin ke
narına yapıışmuş olan gecekondular, belM il
lerin nüfusunun üçte birini teşkil etmektedir. 
Şehir belediyesi yol, su, elektrik külfetinden 
kurtulmak için bunlara sahip çıkmamaktadır. 
Fakat şehrin bitişiğindedir. Burada cereyan 
edecek bu eğlencelerden o zaman hiçbir şey 
alınmamış olur. Bu bakımdan, «belediye hu
duttan içindeki» tabirinin maddeden çıkarıL 
ması çok isabetli olacaktır. 

Saygılar sunanın. 



C. Senatosu B : 101 12 . 8 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Akça. 
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; Geçici Komisyonun yap
mış olduğu tadilâta tamamen iştirak ediyorum. 
Türkiye Jokey Kulübü namı altında yarışları 
tanzim edem bir müessesemin sahipleri, ancak 
dört maddeden ibaret bir nizamname ile teşek
kül etmiş olan bir müessesenin sahipleridirler. 

Nedim Ökmen zamanımda bu müessesenin 
Ziraat Vekâletine bağlanması zımnında geniş 
bir faaliyet sepketti, hatırlıyorum. Ve bu hu
susta tanzim edilmiş olan kararname Cumhur
başkanına kadar gitti, devrin Cumhurbaşkan
lığında bu kararname geri alınmak suretiyle 
Jokey Kulübü at ıslahı yerine insan neslini im
ha için elinden gelem her türlü şeyi yaptı. Bu 
teşekkül at neslini ıslahtan ziyadf birinci ga
yeyi talih ve baht oyunu üzerine istmadettdr-
miştir. Bunlar, vergileri at neslini ıslah sade
dinde gayet ince taktiklerle kaçıran, hiçbir 
vergi ödemiyen ve ikramiyelerden de hiçbir 
pay ayırmıiyan bir teşekküldür. Bu itibarla Ge
çici Komiisyon bu hususa gayet iyi nüfuz et
miş ve Millet Meclisinde kabul edilen metni 
tadil etmek suretiyle, bu babta tahsil edilecek 
olan varidatı bu kulübe de teşmil etmiştir. Bu 
itibarla canı gönülden katılıyorum. Arkadaş
larımın da fikirlerime iltifat etmesini rica eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım, efendim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Köker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Orhan arkadaşım biraz 
emce yapmış oldukları konuşmada, Geçici Ko
misyonun at yarışları müşterek bahislerini de 
kanun teklifi kapsamına aldığını ifade ettiler. 
Kendileri eğer, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metinle, Geçici Komisyon metnini karşılaştır
mış olsalardı göreceklerdi ki, Millet Meclisi 
metnimde de müşterek bahislerden vergi alın
ması karara bağlanıınışltır. Ancak, Millet Mec
lisinde brüt bilet satışı hasılatı üzerinden de
ğil, satılan beher biletten 25 kuruş Güçlendir
me Vakfına katılma payı tahsili uygun görül
müştür. Komisyonumuzda yapılan müzakere
ler esnasında ait yarışları müşterek bahis bi
letlerimin bir lira, beş lira, on lira, elli lira ve 
yüz liralık kupürler halinde satıldığını tesbit 

I etmiş bulunuyoruz. Şayet Millet Meclisinin ka
bul ettiği şekliyle her satılan biletten 25 ku
ruş alır isek, 1 liralık biletten 25 kuruş, 5 lira
lık biletten 25 kuruş, 50 liralık biletten 25 kuruş 
10 liralık biletten 25 kuruş ve nihayet 100 lira
lık biletten 25 kuruş gibi maktu bir ücret al
dığımız takdirde, bileit satış bedeli yükseldikçe 
alman payım da düştüğünü tesbit etmiş bulu
nuyoruz. Keza, jokey kulübünün 1970 faaliyet 
raporuna ekli bilançolarını tetkik ettiğimiz 
saman gördük ki, Türkiye'de at yarışlarımda 
oynanan müşterek bahis hâsılatı 1970 yılımda 
189 586 446 liraya baliğ olmuştur. Müşterek 
bahislerin jokey kulübünüm eliyle yaptırılma
sı hakkımdaki kanuna göre, bu hasılatın, yani 
189 586 000 liralılk hâsılatın % 25 i Türkiye 
Jokey Kulübüne verilmektedir. Biraz önce Sa
yın Akça'nım fevkalâde isabetle ifade ettikleri 
gibi, at neslinin ıslahı gayesiyle kurulan ve bu 
yarışları idare eden jokey kulübünün 1970 yılı 
bilançosunu tetkik ettiğimiz zaman şöyle bir 
hakikatle karşılaşıyoruz. Yarış ikramiyeleri 
15 657 950 lira, vergi ödenmiyor bunlardan. 
Resim, harçlar 4 876 294 lira 34 kuruş, müş-
'terek bahisten alınan hissedir. Bu % 5 de ta
lebe yurtlan için ödemiyor, öte taraftan perso
nel masrafları 8 108 200 lira ve ut neslinin ıs
lahı ile doğrudan doğruya ilgili olan aygır ba
kım masrafı 14 110 liradır. Bütçenin yekûnu 
36 000 000 liradır. 36 000 000 liralık at nesli
nin ıslahı ile ilgili bir bütçeden, sadece 14 110 
lira aygır besleme masrafı ayrılmıştır. 

Şimdi şöyle bir iddia ileri sürülebilir. Efen
dim, bu aygırları özel hara sahipleri getirttiri
yor. Bu itibarla, jokey kulübünüm bu tarafa 
mesai sarf etmesine lüzum yoktur, şeklinde bir 
müdafaa ileri sürülebilir. Ama, at yarışlarımın 
tertübedilmesindeki gaye, Türkiye'deki at nes
linin ıslahı mânasını taşımakta idi ve zamanla 

! bu hedeften uzaklaşılmış bulunmaktadır Biız 
komisyon olarak, 189 000 000 liralık müşterek 
bahis brüt hasılatınım % 10 unu teşkil eden 
13 900 000 liramın millî bir dâva olan Hava 
Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için, millî ha
va sanayiimizin kurulmasına katılma payı 
olarak ayrılmasında büyük yarar gördük. Ni-

I hay e t at yarışlarına gidenler kendi zevklerimi 
i tatmin etmek üzere buraya gidip, müşterek 
i bahse katılmaktadırlar ve omlarım bu zevkleri-

603 — 



C. Senatosu B : 101 

ni tatmin efemek için de Devletin birtakım ma- j 
lî külfetlere de girdiği her türlü izahtan vares-
tedir. Hipodrlomlar yapılmıştır, birtakım im
kânlar tanınmıştır, at sahiplerimden vergi alın
mamaktadır. Bu itibarla Komisyonumuzun 
kararının isabetli olduğunu muhterem arkadaş-
larımın takdir buyuracağı düşüncesiyle hepi
nize saygılar sunanm. Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlar, ben kanunun biran evvel gaye
ye uygun bir şekilde meriyete girmesini sağla
mak için ricada bulunmuştum. At yansı müş
terek bahis bileti brüt satış hasılatı üzerinden 
pay alınması ve bu Jokey Kulübü hakkında Sa
yın Köker'in verdiği izahlar karşısında söz al
mak mecburiyetinde kaldım. 

Filhakika elimde bir bilanço var. Kendisin
den bilançoyu vermesini, şimdi rica ettim, ba
na vermedi. Şimdi buradan bir yanlış anlayışa 
girmemek gerek. Bir kere at sahipler! vergi ve
rirler. Vergi vermediği şeklinde iddia, yanlış. 
Devlet Şûrası bu ihtilâflar konusu ile meşgul
dür. Vergi verirler. Haralara at neslinin ıslahı 
için tahsisat çok az veriliyor, deniyor. Tama
men yanlış. İkramiyeler yoluyla at sahipleri bü
yük haralar kurmuşlardır. Şayanı tebrik hara
lar kurulmuştur. Bugün Türk at nesli Viyana'-
da basan görmüştür. Gazetelerde geçen gör
düm, Viyana'nm büyük bir gazetesinde üç sü
tun halinde neşredilmiş, başlık olarak, «Viya-
na'da saf kan bir Türk atı;» bir kız Türk atma 
sarılmış durumda, büyük müsabaka kazanmış, 
safkan Türk atı, diyor. Bu propaganda bizim 
için kâfidir. Yarış ıslah encümeni eliyle başlatı
lan at neslinin ıslahı, 1953 senesinde çıkartılan 
kanun sebebiyle ve kanunun hayırlı neticeleriy
le Devlete yük olmaktan kurtulmuş. Daha evvel 
Atatürk'ün işaretiyle kurulmuş* bir hipodrom 
var. O zamanın Vekiller Heyeti tarafından ku
rulmuş bir yanş ıslah encümeni var. Bu saha 
teşvik görsün diye Atatürk'ün işaretiyle vekil
ler at koşturmuş, at sahibi olmuşlar. Pahalı bir 
iş. Yarı devlet bütçesinden ve özel idarelerden 
beslenmiş. Sonra 1953 senesinde bir kulüp ku
rulmuş ve bu kulübün aldığı hasılatla devlete 
yük olmak söyle dursun, bugün devlete 20 mil
yon liraya yakın varidat veriyor. Ama, bu müş
terek bahis oyunlarının üzerine fazla yükleni-
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linçe, bu nihayet bir baht oyunudur, oynanmaz. 
Bir kimse bir oyuna girerken, bunun % 50 si
nin peşinen elinden gittiğini gördükten sonra 
bu riskin altına girer mi? Onun için buna faz
la yüklenmenin mânası yok. 

Ondan sonra Türkiye 'de bir şeye de dikkat 
ötmek lâzım. Biz her zaman işin kolayını bulu
ruz. Bir yerde bir kaynak var mı, hemen onun 
üzerine asılırız. Bugün at yarışlannda maalesef, 
nizam dışı bir şey var. Jokey Kulübünün neza
reti altında yapılan oyunlann dışında, bugün 
telefonla oyunlar oynanıyor ve hasılat düşü
yor. Neden? Çünkü, dışardaki bir şebeke Jokey 
kulübünün ilân ettiği bahisler üzerinden tele
fonlarla oyun oynatıyor. Bir yerden telefon edi
yorsunuz, şu bahsi müştereklere giriyorum di
ye; o Jokey Kulübün ödediği hasılattan daha 
fazla hasılat ödüyor. Neden? Çünkü, Jokey Ku
lübünden çeşitli şeyler alıyorsunuz, vergiler 
alıyorsunuz. Onlar daha az riskle daha büyük 
paralar verebildikleri için müşterek bahis has
talan dışarıya kaçıyor. Biz bunun üzerine yük
lendikçe, bu dışardaki örgüt, ne derseniz deyin 
bugün kanunlarla da önlenemiyor, o büyüye
cek. Jokey Kulübün hasılatı azalacak. Burada 
bir taassubun üzerine yürümiyelim. Geçen sene 
Jokey Kulüp bir milyon lira vermiş, bu vakıf 
müessesesine. Bunun varidatı azalınca, zaten 
sizin bundan tahsil etmek için hesabettiğiniz 
miktar, iki milyon lira, alamıyacaksınız. Onun 
için ben bu konuya doğrudan doğruya girmek 
istemiyordum. Daha birinci maddesinde Sayın 
Yiğit Köker arkadaşım buna temas edince söz 
almaya mecbur oldum. Yani, Millet Meclisinin 
getirdiği metinle kifayet etmemizin zaruretine 
inanıyorum. Hem de bugünlerde bir hasılat te
min edilecek. At yanşları bugünlerde hararetli 
safhasındadır. Eğer bir şey elde etmek istiyor
sak, hemen Millet Meclisinden geldiği gibi çıka
ralım. 

Şimdi bu kanunun gecikmesiyle bunu büsbü
tün kaybederiz. Onun için Millet Meclisi metni 
ile kifayet edilmesini ve bu konuda daha fazla 
müzakere yapılmasında da fayda olmadığını arz 
etmek isterim. Böyle bilmeden, vergi veriliyor, 
vergi verilmiyor gibi Sayın Orhan Akça arka
daşımın bir işaretiyle, Yiğit Köker Bey buna 
bilmeden iştirak ettiler, bunları söylemekte 
fayda yoktur. Vergi verilmektedir. Maliyeden 
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de sorulur, hepsi yapılmaktadır. Faydalı bîr 
müessesedir. Milyonları Devletin sırtından at
mış ve Devlete milyonlar kazandıran bir mües
sesedir. Üstüne vardığımızda varidatı azalır; 
mecburi değildir, dağılır ve bir tehlike de bek
lemektedir. Bilhassa ona yardımcı olalım ve ku
marın dışarıya kaçmasını önliyecek tedbirleri 
almakta gayret gösterelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kö-
tker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, kanun 
teklifi Millet Meclisinden geldiği şekliyle ka
bul edilse bile 5 nci maddedeki bir yanlışlık 
dolayısiyle esasen, Meclise dönmesi gerekmek
tedir; aksi takdirde malûl olarak çıkacaktır. 
Millet Meclisinde kanun düzenlenirken 5 nci 
maddede, Millî Piyango idaresinin kurulması
na mütaallik 3670 sayılı Kanunun numarası ma
alesef, bu kanunun neşredildiği Resmî Gazete
nin numarası kanun metnine dercedilmek su
retiyle hatalı bir şekilde Yüce Senatoya gelmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla kanun esasen Mec
lise dönmek mecburiyetindedir. Sayın Orhon 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, aynen kabul et
meye imkân yoktur. 

ikinci bir husus da, Sayın Orhon arkada
şım, sanki Jokey Kulübünün at yarışları müş
terek bahislerinden aldığı hisselere el konu-
yormuş şeklindeki ifade tarziyle beyan ettik
leri, bu yarışların gerileyeceği, atçılığımızın 
geriliyeceği şeklindeki iddialarını da kabule 
imkân yoktur. Madde dikkatle tetkik edildiği 
zaman görülecektir ki, at yarışları müşterek 
bahis brüt bilet hasılatı üzerinden % 30 u Ha
va Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına katılma 
payı olarak tahsil edilecektir. Jokey Kulübü
nün bu müşterek bahis hasılatından almakta 
olduğu, % 25 e hiçbir suretle dokunulmıya-
caktır. Ben, Jokey Kulübünün bundan ne şe
kilde mutazarrır olacağını anlıyamadrm. Bu 
itibarla Komisyonun tedvin ettiği şekil en uy
gun şeklidir. Biraz önceki maruzatımda ifade 
ettiğim gibi, zaruri bir ihtiyaç maddesi olnıı-
yan, sırf eğlence maksadiyle yarış zevkini, at 
zevkini tatmin etmek bakımından oraya giden 
vatandaşlarımızın kazançlarının belki % 10 u-
nu, Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine ayır
mayı seve, seve kabul edecekleri inancındayım. 
Bu itibarla önergelere iltifat edilmemesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, soru soracak
lar. Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Komisyon Başkanı müşterek 
bahis biletleri satış hâsılatının 189 586 446 li
ra olduğunu buyurdular. Rapor bugün yazıl
mıştır. Rapora bakıyoruz, 180 586 446 diyor. 
Şimdi 9 milyon lira bir fark olduğuna göre, 
acaba Komisyon Başkanının sözleri farklı mı
dır 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, Komisyon Başkanının sözleri hiçbir zaman 
farklı değildir. Daima resmî vesikalardan oku
yorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Beye
fendi rapor... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, 
«fendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Sayın Öztürkçine eğer 
zahmet eder gelirler ise, bu belgeyi ben de bas
tırmadım, Türkiye Jokey Kulübünün 1970 ida
re Heyeti raporundan okuyorum. Detaylarını 
da vereyim, arzu ederlerse kendilerine; yazsın
lar hesabını kendileri yapsın. 

Adana : 10 951 006 lira; İstanbul, İlkbahar 
ve Yaz hasılatı : 112 077 940 lira; istanbul son
bahar, 46 095 655 lira; İzmir, 20 461 845 lira 
ki, yekûn 189 586 446 liradır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Başkan, Sa
yın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL ( ^ s e r i ) — Sayın 
Başkan, Senato Komisyonunun getirdiği mad
de yerindedir. Daha fazla gelir kaynakları sağ
lıyor. Arkadaşımız okuyor. O da iyi. Acaba 
başka müesseseler yok mu idi? Meselâ, Anado
lu Kulübü buna ithal edilemez mi 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, Komisyonda müzakere esnasında daha zi
yade katılma payını, biletle iştirak edilen müş
terek bahisler ve biletle girilen eğlence yerle
rine, spor tesislerine koymak fikri uygun gö
rüldü ve Mecliste de bu şekilde kabul edilmiş
ti. Onun için diğer gelir yerleri düşünülmemiş
tir, efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Beni 
tatmin etmedi ya, neyse. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka, söz 
istiyen sayın üye? Yok. 
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Önergeler var. Önergeleri muameleye ko
yuyorum. Bir tanesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin Millet Meclisi metnimin 

aynen kaJbul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

Katılmıyorsunuz, Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

ikinci takriri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi 

ve millî hava sanayiimizin kurulması amacı için 
görüşülen kanun teklifinin birinci maddesin
deki, birinci satırın maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

Katılmıyor. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — önergemi geri 

alıyorum, efendim? 
BAŞKAN — Geri alıyor. 
Birinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler., 
Kabul edilmiştir. 

Mükellef ve sorumlu : 
'Madde 2. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç

lendirilmesin 3 katılma yapının mükellefi, 
10 . 7 . 1853 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre tertiplenen at yansı müş
terek bahislerinde, aynı kanunun 5 nci madde
ci de nazara alınmak suretiyle müşterek bahis 
terti.bedenler; 1 nci maddede yazılı diğer yer
lerde, giriş bileti satmalanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Nisbet : 
Madde 3. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç

lendirilmesine katılma payı, at yarışı müşterek 

bahislerinde brüt bilet satış hasılatının yüzde 
10 u ve 1 nci maddede yazılı yerlere giriş bi
letlerinde bilet başına 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı, at yarışı müşjterek 
'bahis biletleri hariç diğer biletler üzerinde be
delden ayrı bir kalem halinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Takrirler var madde ile ilgili, 
okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü madde

nin aynen kabulünü arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Komisyonca kabul edilen 3 ncü madde met

ninin reddi ile aynı madde hakkında Millet 
Meclisince kabul edilen metne uyulmasını say
gıyla arz ederim. 

Adana 
Mukadder öztekin 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. efendim. 

'BAŞKAN — Takririn aleyhinde mi efen
dim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Takriri izah edeceksiniz, üze
rinde konuşacaksınız. Buyurun Sayın Gündo-
ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanunun mü
zakeresine başlanmadan önce, başka kanunla
rın geçirdiği safahatın aksine birtakım olayla
rın vukuuna şahidolmuş bulunuyorum. O itibar
ladır ki, Sayın öztekin arkadaşımın teklifi üze-
riMe bâzı görüş ve şahsi mütalâamı arz etmsk 
için söz aldım. 

Dediğim gibi, bu kanun daha komisyona 
girdiği dakikadan itibaren komisyonda birta
kım tadillere uğramak suretiyle Yüce Heyetini
ze geleceği, her halde Komisyon Başkanımız ta
rafından verilmiş olması lâzıim, radyolarla ve 
sair neşir vasıtalariyle bütün kamu oyuna du
yuruldu. Halbuki kanunlarımızın bugüne kadar 
komisyonlarda konuşulmasının radyolar ve di
ğer neşir vasıtalariyle kamu oyuna, ilânına dair 
bir geçmişe rastlamadık. 

606 — 



O. Senatosu B : 101 

i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Ne mah~ 
zuru var? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Anla
şılıyor ki, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfı veya Türk Hava Sanayiinin kurulma
sı yolunda atılan adıma büyük bir hahiş ile ta
raftar olanlar, taraftar olduklarını biraz da 
böyle alışılmamış usullerle ortaya koymayı her 
halde büyük bir zevk eseri olarak öngörmüş 
olacaklar. 

Sayın Millî Savunma Bakanımız burada ko
nuşurken, arasıra bizim tarafa bakıyor ve ko-
nuştuklariyle bizim reaksiyonlarımızı kontrol 
e'diyordu. 

Şunu anlatmak istedim. Türk Hava Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı Türk hava sanayiinin 
kurulması isteği, Türkiye'de yaşıyan herkesin, 
hiçbir siyasi amaç gitmeksizin ve fayda mülâ
hazasına kapılmaksızm şiddetle, saygı ile heye
canla istediği bir şeydir. Ama, yapılan propa
ganda ile elde edilmesi amaçlanan sonuç pek 
birbirine benzer değil. Gönlüm arzu ederdi ki, 
Millî Savunma Bakanı burada ifade etmelidir
ler; Türk hava sanayii kurulurken çok esaslı 
birtakım atılımlara girişimlere, teşebbüslere el 
atılmalıydı. Yoksa burada birkaç dakikadan 
beri cereyan eden müzakereden anlıyorum ki, 
koroca Türk hava sanayii ka"^ kala at yarış
ları üzerine oynanan birtakım talih ovıınların-
dan, ne miktarının o vakfa aktarılması halinde 
bu sanayiin kurulması mümkündür, ne miktarı 
aktarılmazsa o sanayie zarar verir gi^i hakika
ten konu ile ölçülmesi, dengeleştirilmesi müm
kün olmıyan bir münakaşa yapılıyor. Bu, ha
zin bir münakaşadır. 

Şayet Sayın Komisyon Reisimizi dinlersek, 
at yarışları satış biletlerinin büvük harıltın
dan yüzde bilmem kaç alınmazsa Türkiye Hava 
sanayiinin kurulması tehlikeye girer, yok alı
nırsa Türk hava sanayiinin kurulması mümkün 
olur. Bunun başka türlü anlaşılması mümkün 
değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YlĞlT 
KÖKER (Ankara) — Yok, ben öyle bir şey de
medim. Ne söyliyecekseniz açık söyleyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yalnız 
şu kadarını söyliyeyim: Türk Hava Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfını hararetle savunan... 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Ben öyle bir şey söyle
medim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, komisyon başkanlarının yoksa konu
şanlara söz atma gibi bir âdetleri mi var? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Kürsüde konuşanların 
hilafı hakikat beyana hakları var mı? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, is
tirham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Hava Kuvvetleri Kumandanımızın bu konuda 
fevkalâde hassasiyet gösterdikleri cümlemizin 
malûmudur. Hassasiyet göstermelerindeki isa
beti de takdir etmekten âciz değiliz. Ancak, Sa
yın Hava Kuvvetleri Kumandanımızın bu has
sasiyetini tahakkuk ettiriyoruz rolünün ifası, 
bu kanımla.... 

BAŞKAN — Sayın Gün doğan, mevzuun dı-
rına çıkıyorsunuz, istirham edeceğim, takrir 
üzerinde konuşuyorsunuz. 

FİKRET r-ÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, âdetinisidir konuşanlar, eğer tesir edi
yorlarsa tesirlerinden azade kılmak için müda
hale e^fv^i^iz. 

I. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Yok öyle 
bir şey. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan rica ediyo
rum, münakaşaya yol açmayalım. Buradan Ko
misyon Başkanını konuşmanızla tahrik ediyor
sunuz. Ondan sonra dönüyor «lâf atıyor» diyor
sunuz. Siz karşınızdakini itham ediyorsunuz. 
Karşınızdaki de elbette insandır, hisleri vardır. 
Bu bakımdan, ben zatıâlinize takrir üzerinde 
söz verdim, mevzuu tasırmayın diye ikaz ediyo
rum. Bunda bir maksadım olamaz. Buyurun 
devam. edin. efe'n^'m. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ko
misyon Başkanını ve diğer görevliyi bendemiz, 
üye olmak sıfaltıyla, her suretle eleştiriye tabi 
tultaJbilirim. Buna sizin de müdahale etmenize 
imkân yoktur. Bu bendim üyelik hakkımdır. Ne 
var ki... 

BAŞKAN — Müdahale ederim, efendim. 
Müzakerelerin seyrini değiştirecek her türlü 
beyana müdahale öderim. Buyurun devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, siz müdalhale edersiniz, ben de bildiği
mi söylemekten bir zaman olsun vareste olmam. 
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i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Söyliye-
ceğini söyle be birader. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, devam edin. 
Lütfen efendim istirham ©diyorum, müdahale 
etmeyin, ben müdahale ediyorum. Buyurun 
efendim, devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarını, müzakerelerin bu hale gelme
sine sebebolanların... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade bu
yurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mü
zakerelerin bu hale gelmesine sebebolanların 
hakikati halde hangi amacı güttüklerini anla
mak güç değil. Şunu kabul etmek veya şunun 
söylenmesine müsaade etmek veya etmemek 
konusudur, bu. 

Bu kanun ile Türk Hava Sanayiinin kurul
duğu zan ve zehabı hâsıl edilemez. Hiç kimse 
bu kanun ile at yarışlarından kesilecek bilmem 
ne miktarının... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sizi sadede 
davet ediyorum efendim. Takrir üzerinde ko
nuşuyorsunuz. Değişikliğe lüzum var mı yok 
mu o hususu beyan buyuracaksınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hiç 
kimse hava sanayiine kaynak yaratıyorum id
diasında bulunamaz. Sayın takrir sahibinin tak
ririni vermekten maksadı; esasen bu maksada, 
daha doğrusu Türk Hava Sanayiinin kurulma
sına yetmez bir araç mahiyetinde olan bu ka
nunun başka bir müesseseyi, diğer bir arkada
şımızın da ifade ettiği gibi, zarara sokması ih
timaline mebnidir ve takririn verilme sebefbi 
budur. Elbette ki takririn verilme sebebini izah 
etmek için, biraz evvel arz ettiğim gibi, bu ka
nunla amaçlanan sonucun ne olduğunu yüksek 
huzurlarınıza arz etmek istemek bir haktır, bir 
vecibedir. 

Kanunun maddelerine bakınız. Kanunun 
başlığında Türk Hava Sanayiinin kurulması 
ve Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi 
yazılı olduğu halde kanunun maddelerinin içe
risinde bu maksada tahsis edilecek mebaliğin 
sadece Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirme
ye sarf edileceği yazılıdır. Türk Hava Sanayii

ne sarf edilecek diye bir kelime dahi yoktur. 
Kaldı ki, bu da iyi bir niyet ifadesidir diye alı
rız ama, her halde kanun vazu olarak bizim bu 
ciddiyette olduğumuzu kanununda gösterme
miz şayanı takdirdir. 

Demek işitiyoruz ki, sayın Bakının da ifade 
ettiği gibi, Hava Kuvvetlerinin tamir veya kü
çük ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir pa
ra, böyle bir kuruluş, böyle bir teşkilât belki 
mümkündür ama Türk Hava Sanayiinin kurul
ması için at yarışlarından ne kadar paranın 
alınması, ne kadar paranın verilmesi münaka
şası Türk kamu oyunu yanıltıcıdır Değerli ar
kadaşımın verdiği takrir bir müessesenin za
rar görmesini önleme kasdına matuftur. Yok
sa bu takrir ile değerli arkadaşım Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına veya Türk 
Hava Sanayiinin kurulması ihtiyacına hizmet 
edilmesin amacını gütmemiştir. Bunu arz için 
huzurunuza geldim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, takririn aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Size takririn aleyhinde söz ve
receğim, müsaade buyurun. Sayın Bakan or
taya konulan bâzı hususları aydınlatmak için 
söz istiyor, o bakımdan öncelik veriyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; Sayın Gündoğan'm son endişesini, daha 
doğrusu sıkıntısının sebebini pek anhyamadım. 
Benim konuşurken, karşı tarafa bakmamı dahi 
bir mânaya bağlamışlar, atfetmişler. Umumiyet
le ben alışkanlık icabı (sol tarafı göstererek) 
bu tarafa bakarım. Bu bir alışkanlıktır. Vak
tiyle burada otururdum, belki ondandır. Kaldı 
ki, karşı tarafta oturan arkadaşlarım bu kanu
na karşı oldukları gibi bir şey aklımdan geç
memiştir, geçmesine sebep yoktur. Karşı tarafta 
oturan arkadaşların Komisyondaki mümessil
leri buna katılmışlardır ve bu Komisyondan it
tifakla çıkmıştır. Buna muhalefet olmamıştır. 
Ne o taraftan, ne merkezden, ne sağ taraftan 
buna muhalefet olmamıştır. Komisyondan it
tifakla çıkmış bir teklifi müzakere ediyoruz. 
Binaenaleyh, konuşurken bu tarafa bakmam ar
kadaşların reaksiyonu ölçme mânasına gelir
miş, ben doğrusu bunu anhyamadım, kavrıya-
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madun. Sayın arkadaşım neden dolayı bu kadar 
sıkıntı içerisindedir? 

Muhterem arkadaşlar, Türk hava sanayii, 
hiç şüphesiz ki birkaç eğlence yerinden alman 
bir miktar yardım ile, vergi ile kurulmaz. Yani, 
bu kaynağın bir harb sanayii veya hava sanayii 
kurmaya yeterli bir kaynak olduğunu kimse 
iddia etmez ve ben de burada iddia etmedim. 
Harb sanayiinin, hava sanayiinin büyük yatı
rımlar istiyen mevzular olduğunu belirttim. 
Ancak, tabiî bu büyük sermaye tahsisi istiyen 
bir mevzudur. Bu muhtelif kanallardan finanse 
edilmek, suretiyle meydana gelir. Evvelâ Devlet 
kendi imkânlarını harcamaktadır ve harcıya-
caktır. Bunun yanıbaşında bâzı sanayii, müm
kündür ki özel sektör kuracaktır. Ona imkân
lar verilecektir. Bunun yanıbaşmda elbette ki, 
vatandaşlarımızın hamiyetli yardımları da rol 
oynıyacaktır. Bu, odur. Onlardan birisidir. Ya
ni bu unsurlardan birisidir, kaynaklardan biri
sidir. Yoksa yalnız başına biz bu kanunu çıka
rıyoruz, bununla harb sanayii veya hava sana
yii kuracağız iddiasında değiliz. Sanmıyorum 
ki, bu kanun teklifini yapmış olan arkadaşlar 
da böyle bir iddia ileri sürmüş olsunlar. Komis
yonun da böyle bir iddia ileri sürdüğüne şa-
hidolmadım. Ne raporlarında var, ne de biraz 
evvel burada konuşan Sayın Komisyon Başkanı 
böyle bir şey söylediler. 

Bu sadece böyle bir sanayiin kurulması için 
yardımcı bir unsur olacaktır. Rolü bundan iba
rettir. Ama bu kaynak ne kadar kuvvetli olur
sa, ne kadar fazla olursa çok unsurun katkısı 
da o ölçüde fazla olur. Gayet realist olarak ko
nuştuk ve ortaya konan şeylerde sanıyorum ki 
bundan ibarettir. Bu sebeple sayın arkadaşımı
zın bizim böyle gözü kapalı harb sanayiini bir
kaç sinemadan alman yardımla kuracağız haya
line kaptırdığımızı zannetmesini doğrusu yakı
şıklı bir husus olarak bulmadım. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin başında da 
arz ettim, bu bir Hükümet tasarısı değildir. 
Mecliste konuya önem veren bâzı arkadaşların, 
havacılığımızın süratle gelişmesini istiyen arka
daşlarımızın düşünerek getirdikleri bir tekliftir. 
Bunu şükranla karşılamak lâzım ve arkadaşla
rımızın mümkünse bunu takviye etmesi lâzım. 
Yani bu teklifi daha ne kadar kuvvetlendirsek, 
genişletsek bence yeridir. Çünkü artık dünyada 

her bakımdan havacılığın önemi bir memleke
tin savunması bakımından olduğu kadar eko
nomisi bakımından da, havacılığın önemini ar
tık inkâr etmeye veyahut da küçümsemeye im
kân yoktur. Bir millet imkânlarının ne kadar 
büyük bir kısmını bu sahaya ayırabilirse sanı
yorum ki, o kadar güçlü olma yoluna girer. 

Sayın Gündoğan arkadaşımızın farklı dü
şündüğünü sanmıyorum. Yalnız burada bir sı
kıntı içinde olduklarını gördüm ve bunu izah 
etmek için söz aldım. Beni bundan kurtarırlar
sa, bunu izah ederek kendilerine müteşekkir 
olurum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, takririn aley
hinde. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 
Başkan, takririn aleyhindeyim. Şu bakımdan 
aleyhindeyim. Bir defa Jokey Kulübünden bu 
gelir kaynağı temin edilmekle bu kulüp bata
cak değildir. Böyle bir hayır müessesesine yar
dım bütün teşkilâtın vazifesidir. 

Niye halk inanmadı? Arkadaşlar şunu bil
mek lâzımdır. Moda oldu Türkiye'de Atatürk
çülükten bahsetmek. Hattâ yine Atatürkçülük
ten Sayın Millî Eğitim Bakanı da bahsetti. Fa
kat Atatürkçülük nedir? Bir kuvayı muharri
kedir, yani millî kuvvetleri inandırmaktır, halkı 
inandırmaktır bir dâvaya, bir meseleye. Buna 
inandırdığımız gün istediğiniz kadar buradan 
edebiyat yapın halka maledemezsiniz ve arka
nızdan götüremezsiniz, içine gömersiniz ve bu 
böyle olacaktır. 

Bundan önce kurulan kurumlar oldu. Hangi 
kurumlar?... Türk Hava Kurumu. Türk Hava 
Kurumu maalesef halkın gözüne batıcı bir şey
ler veremedi, vermedi. 

Kızılay da hakeza böyle, veremedi. Aldı, top
ladı,topladı, bir yaratıcı güç olamadı. Halk bu
gün vermiyorsa hakikaten inanmıyor, verdik
lerinin yerine masruf olmadığını, değerli eser
ler meydana gelmediğini görüyor bu bakımdan 
vermiyor. Ama bu vakfı bununla mukayese et-
miyelim. 

Biz kendi tayyarelerimizi yapmakla mükel
lefiz. Ben hava ikmal merkezinin bulunduğu 
yerin senatörüyüm. Çok üzülüyorum, çok acı 
ıstırap duyuyorum. Burada çok kuvvetli sanat
kârlarımız var. Seneler öncesi bunlar bize mü-
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saatle edilseydi, biz tayyarelerimizi yapardık 
dediler. Ama Türk'ün kuvvetli gücü, kuvveti, 
sanat kabiliyeti bir tarafa atıldı, itildi ve dışar
dan yardım edeceğiz dîye Türk millî sanayii 
baltalandı. Bunu da kabul etmek lâzım. Hattâ 
Türk Milletini gücünü kaybettirecek, dilenci 
durumuna getirecek hale getirdi. İşte Atatürk 
yokluk içerisinde milleti inandırmıştır. Ama 
kim ne derse desin, yine yeri gelince, Sayın Ba
kan konuştu, bumdan önceki bir meselede, o isa
betsiz kararları günün birinde alkışlıyan arka
daşlarımızın isabetsiz kararlarının isabetli oldu
ğunu bu kürsüden meydana koyacağız. 

Millî Savunma Bakanlığı çok güzel bir yarış 
içerisinde, tebrik ederim. Ama halk verir, ver
mez. Türk Milletini inandırdığın müddetçe ve
recektir. Ama münevver, halkla beraber oldu
ğu vakit verecektir. Bugün münevver, halkla 
beraber değildir. Millî Eğitim Bakanlığı halkla 
beraber münevver yetiştirmekle mükellef, inan
dırıcı insanlar yetiştirmekle mükellef. Esas ga
ye, esas hedef, hattâ reform bu demektir. Halk
tan ayrı, Osmanlı devrinden bu yana bürokra
tik bir insan yetiştir, halkla beraber münevver 
olmasın; işte o zaman münevverin sözüne halk 
inanmaz. Dünyanın her tarafında halk münev
verlerin sözüne inanır. 

Bizim ecdadımız vakfiyeler kurmuştur. Vak
fiyelere verdiği kıymet, değer namütenahidir. 
Neler bağışlamıştır, o vakfiyeler... Ama o vak
fiyelerin iyi işlediği gün vermiştir. Vakfiyele
rin bozulduğunu gördüğü gün, vermemiştir ve 
vermemekte devam etmiştir. 

Bu işte, Sayın Bakan muvaffak olunacaktır. 
Çünkü bu vakfiyelere verilen paraların yerine 
masruf olduğu gün göreceksiniz ki, Türk Hal
kı millî mücadelede verdiği gibi varını, yoğunu 
buraya verecektir. Ama göze batmadığı giin, 
çarçur edildiği gün vermiyecektir, İçine gömü
lecektir. Dediğim gibi, maalesef ne Türk Hava 
Kurumu, ne diğer müesseseler vazifesini yap
mıştır; aldığını yerine tevdi edemimiştir, nae-
hll ellerde berhava edilmiştir, suiistimale uğra
mıştır. 

Onun için bu madde yerindedir. Hattâ ben 
arkadaşıma sordum, bizim milletvekillerinin, se
natörlerin de çok gittiği yerdir, bu çoklarının 
gittiği yerdir... 

BAŞKAN — Sayın Bîkeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çok 

gelir sağlar. Beyefendi müsaade buyurursanız... 
BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşacaksı

nız, efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tak

rir üzerinde konuşuyorum. Takrir üzerinde.. Biz 
bilivorn^ konuşmasını. Ondan sonra... 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşuyorsu
nuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ha
yır, değil. Bu gibi gelir kaynaklarının üzerinde 
durmak lâzım, durulması lâzım. 

BAŞKAN — Sizi sadede davet ediyorum. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 

için bu madde yerindedir. Takririn aleyhinde-
yim. Saygılarımla. 

Saded içinde konuştum. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ne hakkında 

söz istiyorsunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Bakanı meraktan kurtarmak için... Sıkıntım ol
duğunu söylediler, izah etmemi istediler. Bana 
söylemediğim şeyleri atfettiler, bunu söylemeye 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Yok öyle bir atıfta bulunma
dılar. siz bulundunuz, Saym Bakan da dedi ki; 
ben böyle bir niyetle o tarafa bakmadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, 
o avrı. «Niye bu kanunda bâzı endişeleri var» 
divorlar. Bunu anlatmaya çalışacağım, kendile
rine. 

BAŞKAN — Yok. sizi İtham altında tutacak 
bir b°vanda bulunmadı. Savın Bakan. 

FİKRET GÜNDOĞAN rtstanbul) — Başka 
usullerle söz almam mümkün değil mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır değil. Takrir muamelesi 
görüyoruz. Takririn aleyhinde konuşuldu. Size 
esasen üzerinde diye bir şey yok, fakat aleyhin
de konuşacaksınız diye söz verdim. Saded dışı
na çıktınız, o bakımdan aleyhte bir söz vermek 
mecburiyetinde kaldım. 

Takrir sahibine izah etmek için söz veriyo
rum. Buyurun. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu takriri 
ben verdim. Fakat cereyan eden müzakere tarz
larından maksadımın iyi anlaşılmadığını anla-
dim. Tavzih ihtiyacı ile söz aldım. 
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'Genellikle memleketimizde bir müessese 
'biraz imkân sağlamaya başladı mı, ondan son
ra kurulan diğer müesseseler o imkândan fay
dalanmak ve paylaşmak isterler. Ve neticede 
iki müessesede de malî yönden müşkül duru
ma girer. 

Gayet iyi hatırlarım; idari hayatımızda 
biz vazifede idik, 5237 sayılı Belediye Gelirle
ri Kanunu çıktı ve bu kanunla belediyeler ga
yet iyi bir vaziyette cari masraflarını, yatırım
larını iyi kötü yapar şekle geldiler ve güzel 
demiyeceğim, ideal değil, fakat hiç olmazsa 
muhtaç bir durumdan kurtulmuşlardı. Beledi
yelerin bu durumunu gören diğer müesseseler 
çeşitli kanunlarla belediye gelirlerine el attı
lar; kimsesiz çocuklara yardım, Verem Savaş 
Dernekleri, Beden Terbiyesi payı, muhtaç as
ker ailelerine yardım gibi. Belediyeler şimdi 
hepimizin ibretle seyrettiğimiz bir perişanlık 
içinde, bütün parlömanter arkadaşlar bunu bi
lirler ve bir türlü belediyelerin durumunu ıs
lah için, hattâ Hükümet programında mevcu-
dolmasma rağmıen, belediye gelirleri Kanunu 
getirilmedi. 

Ben Jokey Kulübün savunucusu değilim. 
Eğer öyle bir kanaat hâsıl olduysa arkadaşlar 
arasında önergemi geri alırım. Sadece bu mü
lâhaza ile önerge vermiştim. Tavzihi için söz 
aldım. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özıtürkçine ile Sayın Öz-
tekin'in önergeleri aynı mahiyettedir... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — iza- • 
hat vermeme müsaade eder misiniz? Biraz iza
hat vermek zorundayım. (Ne izahı sesleri.) 

BAŞKAN — Hakkınızdır. Buyurun Sayın 
Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben bir sena
tör olarak evvelâ önümüze Komisyonumuz ta
rafından verilen rapordan sorumluyum, rapor 
ne yazıyor ise, ben kitaplara değil, rapora ina
nırım. Benim elimdeki raporun 3 ncü sayfası
nın 13 ncü satırında, müşterek bahis bilet satış 
hasılatı 180 586 446 lira diye yazar. Sayın Ko
misyon Başkanımız bunu... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bu bir te
ferruat efendim. Bu bir teferruat. Esası alınıp 
almmamasıdır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Esasa 
geliyorum. 189 000 000 olarak göstermiştir. 

Şimdi burda 189 000 000 lira olarak bir hası
lat gösterildiğinde 9 000 000 lira daha bir ha
sılat fazla gösteriliyor ki, o zaman Komisyonun 
3 ncü maddesinin kabulüne zımnen de olsa iş
tirak etmek lüzum edecektir. 

Halbuki fiilî durum o şekilde değildir. Şim
di bir Jokey Kulübünün umumi kazancının 
% 70 i bilet oynayanlara veriliyor. % 5 i Yük
sek Tahsil Yurtlar Kurumuna veriliyor. Geri 
kalıyor % 25 i. Bu % 25 Jokey Kulübüne ait
tir. Bu % 25 in % 40 ı at ikramiyesi, % 10 u 
Belediye Eğlence Resmi ve geriye kalan % 50 
si de cari harcamalar ve yatırımlara aittir. 

Demek ki, hasılatın tamamı Jokey Kulübü
nün kendi kasasında kalmıyor. Bizim Senato 
Geçici Komisyonunun raporunu kabul ettiği
miz takdirde, Medeni Kanun hükümlerine gö
re kurulan bir müesseseyi, kanunen kurulmuş 
bir müesseseyi yine kanun yoliyle zorlamakla 
yıkma olacaktır. 

Bu itibarla Millet Meclisinin metni biraz 
daha ferahlatıcıdır. Zira bu metinde, at yarış
ları müşterek bahis biletlerinde satılan bilet 
değerine bakılmaksızın bilet başına 10 kuruş 
alınıyor. Maktu pay at yarışlarında kapı hası
latının % 50 si almıyor, 1 noi maddede yazılı 
diğer yerlere ait beher giriş bileti için de 25 
kuruş alınıyor. 

Şimdi iki türlü alış şekli var. Birinci müş
terek bahisten, diğeri de kapıdan içeri girer
ken bilet durumundandır. -Millet Meclisimi] 
metni daha âdildir, daha yerindedir. Önergeyi 
0 nedenle vermiştim. Kabulü halinde bir mües
seseyi de yaşatma imkânı bulacağız. 

Teşekkür ederim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Orası kumar
hane. 

BAŞKAN — Takririn her ikisi de aynı ma
hiyettedir. İkisi de Millet Meclisi metninin ka
bulünü istemektedir. Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, biraz önce 
kabul edilen 1 nci madde muvacehesinde bu 
takririn kaJbul edilmesine imkân yoktur. Çünkü 
1 noi madde ile müşterek bahis brüt hasılatın 
dan katılma payı tahsil edileceği Yüce Senato 
tarafından kabul edilmiştir. Katılamıyoruz 
efendim. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takrirlerin dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrirler kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi okunan sekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ödeme : 
Madde 4. — 2 nci maddede belirtilen so

rumlular, tahsil ettikleri katılana payını Eğ
lence Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi 
ederler. Bu merciler bir ay içinde tahsil ettik
leri katılma payı tutarını, mütaakıp aym sonu
na kadar, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfının T. C. Merkez Bankası Ankara Şu
besi nezdlndeki hesabına ödemek veya gönder
mek zorundadırlar. 

Katılma payımın hesaplanmasını, kesilmesi
ni ve tahsilini yerine geltirmiyen, eksik kesen 
veya hiç kesmiyen, tahakkuk, tahsil ve ödeme 
ile ilgili memurlar, saymanlar ve diğer sorum
lulardan bu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 
21 . 7 . 1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olu
nur. 

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

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — So
rum var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Efen

dim, Sayın Ferid Melen, acaba, özel hukuk 
prensiplerine göre kurulmuş bir vakfın, para
sını tahsilde, âmme alacaklarımın tahsil usulü 
hakkındaki kanunun kullanılmasını tasvibeder 
mi 

BAŞKAN — Sayın Melen, lütfen cevapla
yınız efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — özel hukuk hükümlerine göre 
kurulan vakıfların, kanunda da belirttiğimiz 
gibi... 

BAŞKAN — Lütfen biraz yüksek sesle ko
nuşur musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Efendim, bu vakıf, bir âmme 
hizmeti yapmak ve Hava Kuvvetlerini güçlen

dirmek üzere kurulmuştur. Elde ettiği varida
tı tamamen oraya tahsis edecektir, bu sebeple 
cevaz vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Âmme 

hizmeti gören birçok müesseseler vardır; elek
trik ve havagazı işletmeleri gibi. Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki kanunu bunlar 
kullanamaz. 

Muradım, her hangi bir şekilde soru sor
mak değil; devlet idaresinde reformist bir Hü
kümetin bâzı prensiplerinin sağlam olmasıdır. 
Yoksa, her hangi bir mülâhaza ile âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki kanunu 
özel kuruluşlara da teşmil edersek, yarın bu 
başka türlü bir gelenek olur; iyi veya kötü yer
de de kullanma imkânı olur, mülâhazam budur. 

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

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bir şey 
sormama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bu mad

dede, doğrudan doğruya, bu işle ilgili müesse
senin çalıştırdığı insanları sorumlu tutar gibi 
bir mâna var ve bu paranın % 10 fazlası ile 
onlardan tahsil edileceği yazılı. Bir fakir me
mur bunu ö diyebilecek midir? Halbuki umumi 
prensiptir; evvelâ para müesseseden alınır, onu 
istihdam eden müessese bunu ödedikten sonra 
kendi memuruna rücu eder. Durum böyle olur
sa, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için 
daha garantili olur. Acaba Sayın Komisyon bu 
hususta ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, sual 
anlaşıldı mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, suali anla
dım. Madde tedvin edilirken, Komisyon üyesi 
arkadaşlarımız da hatırlıyacaklardır, katılma 
payları bâzı ahvalde meselâ sinemalarda, ti
yatrolarda ve hipodromlara giriş yerlerinde eğ
lence resmi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu 
madde vergi sorumlularının durumunu tâyin 
etmek maksadiyle getirilmisjtir. 

ikinci fıkra, «Katılma payının hesaplanma
sını, kesilmesini ve tahsilini yerine getirmiyen» 
diye devam eder. Eğlence resmi ile bir memur 
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bu katılma payını da tahsil etmemiş ise elbet
te ki sorumlu olacaktır. İkinci fıkra yerinde
dir, efendim. 

BAŞKAN — Evet. Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyerler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Piyango hâsılatının devri : 
Madde 5. — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 3670 

sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 
11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 11. — Millî Piyango idaresince her 
malî yılın ilik ayı içinde bir evvelki yıl bilanço
su ile tahassül eden Hazineye tevdi edilecek pi
yango safi hasılatı, Maliye Bakanlığınca en geç 
onibeş gün içinde bir taraftan bütçeye irat, di
ğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesin
de açılacak Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfına yardım tertibinde ödenek kaydolu
nur ve bir hafta zarfında Türk Hava Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfının T. 0. Merkez Ban
kası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden 
ve defaten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tüfk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi 

ve millî hava sanayiimizin kurulması amaciyle 
getirilen kanun teklifine, aşağıdaki maddenin, 
6 ncı madde olarak kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Malatya 
Hamdi özer 

Madde 6. — Kendilerine banka ve Spor -
Totodan ikramiye isabet edenler, ikramiye de
ğerinin % 5 ini ve reklâm ücreti alanlar, rek
lâm hasılatının % 10 unu Türk Hava Kuvvetle
rinin güçlendirilmesine katılma payı olarak 
öderler. 

BAŞKAN — Sayın Özer, bu takririniz ka
bul edildiği takdirde, 6 ncı madde 7 nci madde 
olacak, o şekilde mi? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet izah et
meme müsaade eder misiniz? 

| BAŞKAN — Takririnizi izah mı edeceksiniz? 
I izaha lüzum yok, izah elbtiniz zaten, takririniz 
1 sarih. Şimdi muameleye koyuyorum. Hükümet 
I ve Komsyon bu takrire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, Mecilisten ge
len metinde böyle bir husus yok idi. Şimdi kar
şılaşıyoruz, tetkiki icabeıttiren bir husustur. Bu 
itibarla katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Müsaadenizle 

bir şeyi izah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar... 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Özer, başka ka-
I nunlarda ikramiyelerin vergiye tabi olmayaca

ğına dair hükümler var. Konuşmanızda bu hu
susu nazarı itibara alırsanız, takririniz daha 
sarahat olur. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu da bir kanun olacaktır. O bakımdan 
hakikaten bu getirilen teklif çok yerindedir, fa
kat yetersizdir. Belki teklifi getiren arkadaş
larımızın gözlerinden kaçmış olabilir. Bugün 
bankalar, Spor - Toto alabildiğine ikramiye da
ğıtmaktadır ve kasap dükkanından daha fazla 
banka vardır. Her zaman için bankaların ikra
miyeleri alabildiğine dağıhyor. Bu ikramiye 
miktarının değeri üzerinden hiç olmazsa ikra
miye çıkan kimse % 5 oranında Hava Kuvvet
lerimizin güçlendirilmesine katılmalıdır. 

Reklâm meselesine gelince : Görüyoruz ki, 
gazeteler bazan birer sayfalarını, alabildiğine 
reklâma doldurmaktadırlar. Her halde bu da 
epey para tutmaktadır. Bu reklâm hasılatının 
da % 10 u vakfa verilecek olursa; diğer mad
delerde zikderilenlerin belki bir mislinden da
ha fazlası Hava Kuvvetlerimize yardım olarak 
verilmiş olacaktır. 

Bu bakımdan sayın senatörlerden istirham 
ediyorum; evet, teklifte belki böyle bir şey 
yoktur, aJma gözden kaçmış olabilir, itibar et
menizi bilhassa istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet takrire katılıyor 
I mu?.. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın arkadaşımıza yeni bir 
kaynak teklif ettikleri için teşekkür etmek is
terim. 

Yalnız benim 'bildiğime göre Spor - Toto, Fi
nansman Kanunu ile işletme Vergisine tabi tu
tulmuştur, bu ağır bir mükellefiyettir. Banka 
ikramiyeleri de müterakki bir surette Veraset 
ve İntikal Vergisine tabidir. Yeni bir mükelle
fiyete tahammül edebileceklerini sanmıyorum. 
Bu sebepl/e katılamıyoruz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bankanın ken
disinden alınmıyacak. 

BAŞKAN — Yani Sayın özer.. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Kime ikramiye 

çıkıyorsa, o verecek. 
BAŞKAN — Evet, omu kastediyorlar efen

dim. Yani, sizin yeni bir kaynak teklif etme
nizden memnuniyetlerini izhar etti, Sayın Ba
kan. Yalmız, çıikan ikramiyelerin başka vergi
lere tabi olduğunu beyan ettiler. Bu kaynaklar 
tahammül eıtlmez dediler. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Verilebilir 
Sayın Başkan, falkat ihtiyaçları yoksa onu bil
mem. 

BAŞKAN — Evet, onu Heyeti Umumiye 
takdir eder. Hükümet ve Komisyon takrire ka
tılmıyorlar. Takririn dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Madde 6. — Katılma payının tahsil, mu
hasebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, Millî Sa
vunma, içişleri ve Maliye bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikte göste
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 
3670 sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanu
nun 11 nci maddesine tevfikan, Millî Piyangt) 
idaresi 1970 yılı bilançosu ile tahassül eden pi
yango safi hasılatı, adı geçen idare tarafından 
Hazineye devrolunur ve 28 . 2 . 1971 tarihli 
ve 1376 sayılı Kanunun (B) işaretli cetvelinin 
61.120 nci maddesine gelir kaydedilmiş bulu
nan mezkûr mâblağ Maliye Bakanlığınca devir 
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tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Türlk 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T. O. 
Merkez Bankası Ankara Şuibesi nezdiadeki he
sabına nakden ve defaten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük : 
Madde 7. — Bu kanun yayımını takiibe-

den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütıme : 
Madde 8. — Bu kanunu Millî Savunma, 

İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
ist jyen sayın üye? 

ORHAN KOR (izmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; Türk milletinin varlığının 
idamesi için, bugün bütün silâhların en ehem
miyetlisi olan Hava Kuvvetlerimizi güçlendir
mek için almış olduğumuz kararın tesiri büyük 
olacaktır. 

Önce, bu Kanunu teklif eden Sayın Afyon 
Karahisar Milletvekilimiz Rıza Çerçel Bey ile 
Hatay Milletvekilimiz Hüsnü Özkan Beye te
şekkürlerimi arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Hava Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için 
bu Vakfın büyük çapta desteklenmesi icabet-
mektedir ve bu sayede Türk Hava Kuvvetleri, 
Türk Milleti bir hava gücüne sahibolacaktır. 
Hava Kuvvetlerimiz vardır, ama hava gücümüz 
yoktur. Hava gücü demek; bir milletin spesi
fik olarak sivil ve askerî toplam hava hacmi
dir. Buna elindeki mevcut hava kuvvetleriyle, 
depolarındaki uçakları ve aynı zamanda har
bin muayyen bir müddeti içerisinde hava sana-
yü fabrikalarından elde edeceği uçaklar ve 
onun yedek malzemesi de dâhildir. 

Bugün yeryüzünün ancak en güçlü devlet
leri bir hava sanayiine sahibolabilmiştir. Hava 
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sanayii dünyadaki sanayi kollarının en paha
lısı, en ehemmiyetlisi ve bir milletin varlığının 
en büyük unsuru haline gelmiştir. Bugün bir 
ışık hızında ilerliyen ilim ve fen yolunda mil
letlerin hava gücü de hemen hemen aynı sürat
le ilmin ışığı altında bir ışık süratiyle ilerle
mekte ve bu ilerleyişe ayak uydurabilmekte
dir. 

Bir milletin hava gücü var demek, o mille
tin her hangi bir harbin bütün muharebelerin
de muharebeyi sonuna kadar devam ettirebil
mesi kabiliyetidir. Hava gücü olan bir devlet 
muharebeleri sonuma kadar devam ettirebilir. 
Bugün stratejik, taktik, teknik ve teknolojik 
sahada atomize, motorize ve modemize edil
miş bütün silâhlar ve kuvvetler havalara ve 
fezalara da taşmış bulunmaktadır. Onun için 
Türk milletinin varlığının korunması yolunda, 
bu Vakıf sayesinde büyük bir hava sanayiini 
elde etmiş olabileceğiz. Buna mümkün olduğu 
kadar en kısa zamanda ulaşabilmek için Yüce 
Senato bugün yeni gelir kaynaklarının kanu
nunu da kabul etmiş bulunmaktadır. Bir hava 
sanayiini kurabilmek için o milletin bir insan 
gücüne, fazla derecede yüksek bir sanayi gü
cüne ve ağır sanayinin ilerlemiş olmasına bağ
lı olmakla beraber, bu insan gücü içersinde 
çok usta teknik elemanlara, usta işçiye ihtiya
cı vardır. Bu sayede, yüksek bir para ve ser
maye ile birlikte zaman, insan gücü ile teknik 
sanayie sahibolabilir ve ancak bu sanayi bu 
yolla elde edilebilir. 

Bu teklifin Türk Hava Kuvvetlerine, Hükü
metimize ve milletimize hayırlı olmasını diler; 
hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde söz istiyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Teklif açık oya sunulacaktır, küreler do
laştırılsın. 

3. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/469; Cumhuriyet Senatosu 1/1245) 
(S. Sayısı : 1647) (1) 

(1) 1647 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan, 3829 sayılı Devlet Konserva
tuvarı hakkında Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının, müstaceliyetine bina
en, gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Devlet Konservatuvarı hakkın
daki Kanuna bir madde eklenmesine mütedair 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyeiler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz İstiyen sayın 
üye var mı? Saym Ertuğ, Sayın Dikeoligil. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil siz evvel iste
diniz, sizin hakkınız ama bundan sonra söz ve
reyim. 

Sayın Ertuğ, buyurunuz. 
OELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; Devlet konservatuvarla-
rınm öğretim ve eğitim fonksiyonunu çağdaş 
uygarlık seviyesinde tutabilmek için lüzumlu 
öğretim elemanlarının temininde müşkülât çe
kildiği bu rapordan da anlaşılmaktadır. 

Güzel sanatlara mensup kimselerin yetişti
rilmesinde konservatuvarlarımızın büyük rolü 
vardır. Bu konservatuvarlarımızdan çıkan ele
manlar cok defa sanat sarasında kendilerine iş 
verildiği için konservatuvarlarımiz öğretim üye
si güçlüğü çekmektedirler. Bu itibarla ve bil
hassa dünyanın şöhretlerinden de yararlanıl
mak amaciyle bu kanun teklifi getirilmiştir. 
isabetlidir. Bilhassa 657 sayılı Kanunla onu 
tadil eden 1327 sayılı Kanunun açtığı bir im
kânı kullanabilmek için de böyle bir kanunun 
çıkarılmasına ihtiyaç vardır. 

Kanun, daha ziyade yabancı sanatçı getir
mek maksadiyle tedvin edilmiş vs Millet Mecli-
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sinde bu şekilde kabul edilmiş, Yüce Senato
muzda da bu husus eleştirilirken tek maddelik 
olan kanuna yerli sanatçılarımızın da bundan 
yararlanmaları, yani sözleşmeli olarak kullanıl
maları İmkânı ilâve edilmiştir. Bunu millî sana
tımızı koruma ve değerlendirme bakımından 
hayırlı bir değiştirme saymakla beraber, yine 
gerekçede ve raporda belirtildiği veçhile, bu 
elemanların, sözleşme ile kullanılacak öğretici 
elemanların tâyininde kriterlere hassasiyetle 
riayet olunması hususuna da raporda işaret 
edilmiştir. Bunu daha vuzuhlu bir hale getir
mek için bu kriterlerin hudutlarını da tesbit et
mek amaciyle esasen bir maddelik olan kanun
da bir değiştirme önergemiz olacaktır. Fazla 
huzurunuzu tekrar işgal etmemek için onu şim
diden arz ediyorum. Senato Komisyonunun de
ğiştirdiği birinci maddede zaten bir maddelik 
olan bu kanunda, denilmektedir İd; «Devlet 
konservatuvarlarmda sözleşme ile yerli ve ya
bancı uzman öğretmenler görevlendirilebilir.» 
Buraya sadece, bir değerlendirme ölçüsünü iyi
ce tebarüz ettirebilmek için şu hükmü ilâve edi
yoruz; yani madde aynen kalıyor, sadece; 
«Devlet sanatçısı unvanını kazanmış yerli ele
manlar görevlendirilebilir» şeklinde değiştirme
sini teklif ediyoruz. Çünkü, memleketimizde bu 
unvanı kazanmış sanatçılarımız sayılıdır ve 
bunların sözleşme ile görevlendirilmeleri, bun
lardan her hangi birini ihtiyaç halinde veya 
yeri doldurulamıyacak bir yabancı bulunama
dığı takdirde, bu şekilde sözleşmeli öğretmen 
olarak kullanılması veya öğretici üye olarak 
kullanılması kanuna daha vuzuhlu, daha hu
dutlu bir mâna verecektir. Bu itibarla iltifat 
buyurulmasmı rica eder ve maddenin esasen 
tek maddeli olan bu kanunun, bu şekilde kabul 
buyurulmasmı istirham ederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Divan 
Başkanının titiz bir hali var. Bu bakımdan bu 
tarafını beğenirim. Mühim kanunlar görüşülür
ken bu kanunlarda ilgili bakanların bulunması
nı çok arzu eder. Özel okulları devletleştirme 
tasarısı görüşüldü, eğitmenlere ait kanun görü
şüldü, o kanunlar mühim kanunlardı. Diğer 
bakanların kanunlarında bulunduğu gibi, Millî 

Eğitim Bakanının o kanunların müzakerelerin
de bulunmasını arzu ederdim. Çünkü, bu kanun
lar Millî Eğitimin can damarıdır ve Millet Mec
lisinde bulunduğu gibi burada da bulunmasını 
ben şahsan arzu ediyorum, ederim. Bu kanun 
tasarısı bir maddeliktir, görüşülürken Sayın 
Bakan bulundular, memnuniyetimi muciboldu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, biz sanat ha
reketlerinde, memleketin kültür hareketlerinde 
medeniyetçiyim diyen insanlardan çok daha iyi 
medeniyetçiyiz. Bizde uzman yetişmemiş, kon-
«ervatuvarlarimızda yok. Şimdiye kadar da dı
şardan getirdik, vardı. Ama, Personel Kanunu 
çıkınca tabiî sözleşmeli, dışardan gelen uzman
lara sözleşme imkânı vermedi. Bu bir maddelik 
kanunla sözleşmenin yapılması imkânı sağlanı
yor, veriliyor. Madde Senatoya geldiği vakit 
de^-'sivor ve «yerli» kelimesi konuyor. Bu «yer
li» kelimesi üzerinde, arkadaşımın izah ettiği 
gibi. ben söz aldım. Maalesef, ben isterdim ki, 
hükümetlerin karakteri birbirinden değişik ol-
mv. Meselâ bir hükümet geldiği vakit tavassut
lara imkân verilmesin, kayırma olmasın, ehli
yetli insanlar iş basma gelsin, değerlendirilsin. 
Türkiye'de bu olmuyor. Olur diyen hilafı haki
kat bevanda bulunmuş olur ve kendi tarafları
nı kayırmış olur. 

Bunu arzu etmem; ama Meclisimizde, Tür
kiye'de yan tesirlerle de kanunlar çıkıyor. Ge
liyor, gidiyor, bir insan kayırılmak istendiği va
kit oraya bir madde eklenebiliyor, koyuluyor. 
Burada «yerli» kelimesinde olduğu gibi.. Nedir 
yerli?.. Zaten Devlet Personel Kanunu yerliye 
cevaz veriyor. Yerli sanatkârlarımız, kabiliyet
lerimiz konservatuvarlara alınacak ve bunlar 
zamanla değerlenecek, değer kazanacaktır, üst 
kademelere doğru yükselecektir. E, bunun dı
şında değer kazanmış sanatkârlarımız, sanatçı
larımız buraya alınmamış olacak. Bu ihtimal dâ
hilinde, «yerli» kelimesi konmuştur. Ama, «yer
li» kelimesi böyle kaldığı müddetçe, kalırsa, fi
lânın adamı filânın adamı diye sanat değeri ol-
mıyan insanlar da konservatuvara alınacaktır. 
Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mâni ola
cağım diyene de benim aklım ermiyor. Çünkü, 
11 yıllık parlâmento hayatımda kaç tane bakan 
değişmişse gelir, kürsüden ideal konuşur, söy
ler, filân eder; bunun aksi vâridoluyor, olmak
tadır. O halde bunu bir perçinlemek lâzım. Ki-
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min nesi olursa olsun, benim için şahsan, kendi 
tarafımdan Mç kimse bir şey istediydi diyemez. 
Biz onun için açık konuşabiliyoruz. O halde 
konservatuvara yerli olup da nâehil olan, kabi
liyeti olmıyan, konservatuvarda yetişecek tale
belerin iyi yetişmesine, öğrencilerin iyi yetiş
mesine mâni olabilecek elemanların sızmasını 
önlemek lâzım. 

Arkadaşım başka türlü teklif e t t i Ben o tek
life uyarım. Ben, «şöhret sahibi ve ün yapmış 
yerli ve yabancı uzman, öğretmenlerin görev
lendirilmesi» şekline sokulmasını arzu etmiştim. 
Yani, açık kapı verilmemesi için, hakiki değer
lerin girebilmesi için. Ben tahmin ediyorum ki, 
Türkiye'de, bu sahada bizim ancak 3 - 4 tane 
değerimiz vardır. Onlar da 65 yaşını doldurmuş
tur, emekliye ayrılmıştır, tekrar çalışma imkân
larını alacaktır. Ama, ben yine kendi kendime 
düşünüyorum, bunu böyle kab>ul edeceksiniz, 
arkadaşlarımızın temayülü bu merkezde; 65 ya
şını doldurduktan sonra, emekli olduktan son
ra ne yapabilecekler? Onu da yine düşünmek 
lâzım. Bu madde böyle çıkacak, Celâl Ertuğ'ım, 
fikrine katılıyorum, temayül öyle, çünkü, bu
nun kulisi çok yapıldı, çıkacağını diliyorum. 
Yalnız, Sayın Bakana sunu hatırlatmak iste
rim. Bu kanuna bu madde ek olarak çıkarken, 
konservatuvara yerli uzmanlar alınırken haki
katen çalışabilecek kabiliyette, güçte insanlar 
alınsın. Türkiye'de Cumhuriyetten bu samana 
kadar, konservatuvarımız bir devrede Alman 
müzisyenleri, kıymetli insanlar vardı, ilerledi. 
Ama, ondan sonra muazzam bir duraklama ge
çirdi, hakikaten konservatuvar olmaktan çıktı; 
öğretimi ile, eğitimi ile, her Reyi ile,.. Sayın Ba
kan, gitsin, tetkikatmda bulunsun, görecektir 
bu sözümüz yabana gitmiyecektir. Bu böyle, 
Neden Öyle oldu? Çünkü, ehliyetli sanatkâr
lar alınmadı. O günden bugüne kadar Türkiye'
ye yabancı uzman getirmememiz icabettiği hal
de bu yapılmadı. Cumhuriyetten bu samana ka
dar, aradan su kadar sene geçmiştir, Bu uzman
ları konservatuvarımızda bizim yetiştirmemiz 
lâzımdı. Hattâ başka yere de göndermemiz lâ
zımdı. Bugün yabancı uzmanları tutmak mecbu
riyetinde kalıyoruz. O bakımdan görülüyor ki, 
oraya kabiliyetli olmıyan insanlar sızmış ve 
dolayısiyle konservatuvar eski durumunu kay
betmiş, eski durumundan kat kat ileri gideceği 
yerde geriye gitmiştir. 
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Biz bu endişelerimizi gidermek için ve sız
malara mâni olmak için arkadaşlarımızla ko
nuştuk. Dendi ki, bunu takviye edelim. Celâl 
Ertuğ Beyin önergesine, ikisi de birbirine mü
şabihtir, onun için katılacağız, arkadaşlarımızla 
beraber. Bu endişeleri meydan vermemek için, 
bunlara imkân vermemek için, konservatuva-
rın hakikaten konservatuvar olabilmesi için, dı
şardan da çok kuvvetli elemanların celbedile-
bilmesi için bu kanuna ihtiyaç vardır, bu çık
malıdır. Ama kanunun çıkması kâfi değildir. 
Esas olan kanunun uygulanması meselesidir. 
Bu kanun gönlümüz ister ki, çok iyi tatbik edil
sin. Yaran, yar kayırma işi olmasın, dışardan 
ve içerden alınacaklar tam mânasiyle ehli olan 
insanlar olsunlar. Arzumuz bu ve bu arzumuzun 
yerine getirilmesini Millî Eğitim Bakanından 
beklerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Celâl 
Ertuğ'ım verdiği, önerge eğer kabul edilirse, 
™adda daha rahat işleme imkânını bulacaktır. 
Şöyle ki, bizim burada getirdiğimiz anahusus, 
Devlet Personel Kanunundaki bir boşluğu dol
durmaktır. Konservatuvar eskiden pekâlâ bu 
yabancı uzmanları sözleşme suretiyle rahatlıkla 
alabiliyordu. Fakat Personel Kanunu çıkarken 
her nasılsa burada bir boşluk bırakılmış ve bu 
boşluk nedeniyle de Devlet Konservatuvarı ya
bancı uzmanlar ile öğretmenler ile anlaşma ya
pabilme, sözleşme yapabilme imkânı bemen he
men kapanmış bir duruma girmiştir. Bu teklif 
kanunlaştığı takdirde, bu boşluk tamamen ka
panacaktır. 

Bir sayın senatör arkadaşımız, liyakatsiz in
sanların da konservatuvara sızmasının doğru 
olamayacağını ileri sürdüler. Endişe etmekte 
haklıdırlar. Ama Devlet sanatçısı unvanı kime 
verilir, bu Konservatuvar Kanununa göre çı
kan yönetmelikte tadadedilmiştir. Bu tadada 
göre bu vasfı haiz olan insanlar alınacaktır. 

Bu itibarla verilen önergeye göre madde ta
dil gördüğü takdirde büyük bir boşluğu kapa
tacaktır. Müspet oy verilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — 1650 sıra sayılı kanun tekli
fine açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 
efendim?.. Yok .Oylama işlemi bitmiştir. 
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Sayın Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu kanun teklifi Türk 
sanatının eksik kalan bir tarafını, yabancı uz
manların Türk sanatını yüceltmeye, Türk sana
tına bir katkıda bulunmaya, sözleşme suretiyle 
de olsa getirilmelerini temin etmek suretiyle, 
Türk sanatına katkıda bulunacak bir kanun 
teklifidir. Fakat her nedense, Millet Meclisin
den gelen şekli, (Senato Komisyonumuzun han
gi düşünceler altında olduğu bilinmez, bir de-
ğiştirisi ile «yerli» kelimesinin de içine konul
ması suretiyle, esas havasından ve Türk sana
tının ilerde kazanabileceği birtakım kıymetler
den, kendini yitirebilecek bir biçime sokulmak 
istenmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım bir önerge vermek sure
tiyle «yerli» kelimesini, bir başka şekilde önü
müze getirmişlerdir. Arkadaşlarım eğer bu 
«yerli» kelimesi aynen kalacak olursa, Türki
ye'deki tatbikatından, yalnız bu mevzuda de
ğil, muhtelif mevzulardaki tatbikatından kanı
mız odur ki, anlıyoruz ki, biliyoruz ki bu 
kanun teklifi ruhunu, esasını ve Türk sa
natını yüceltme yönüne yönelmiş olan esa
sına kaybedecektir. Çünkü «yerli» keli
mesi ile dost işi, ahbap işi birtakım işler 
dönecek, hakikaten konservatuvara Türk sa
natına hiçbir katkıda bulunmıyacak olan bâzı 
öğretmenler sözleşmeli olarak getirilecekler. 
Fakat hakiki ve Türk sanatına hakikaten hiz
met edebilecek olan birtakım kıymetler, yerli 
kıymetler de kenarda kalabilecektir. 

Bu bakımdan, geleceği bir bakıma yaratabi
lecek olan insanlar diye tavsif ettiğimiz sanat
kârlarımız kanunun içine giren bu «yerli» keli
mesi ile kıymetlerinden kaybedecekler ve Türk 
sanatı on sene, onbeş veya yirmi sene sonra bu
günkü durumunun da altına düşen bir şekle gi
recektir. 

Bu bakımdan vermiş olduğumuz takririn, 
yani Türkiye'de değeri ispat edilmiş hakiki sa
natkârların - ki bunlar belki on, onbeş tanedir -
sözleşme suretiyle konservatuvarlarda vazife 
almalarını öngören bu takririmizin de kabul 
edilmesi halinde Türk sanatına çok şeyler ka
zandıracağımızı ümidederek, hürmetlerimle he
pinizi selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye, yok. Sayın Komisyon veya Sa
yın Bakanın bir izahları olacak mı efendim?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 3829 sayılı Devlet Konservatu

van hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir : 

Ek madde 1. — Devlet konservatuvarlann-
da sözleşme ile yerli ve yabancı uzman ve öğ
retmenler görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeyi oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkın

daki Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının birinci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ek madde 1. — Devlet konservatuvarların-
da sözleşme ile yabancı ve Devlet sanatçısı un
vanını kazanmış yerli uzman ve öğretmenler gö
revlendirilebilir. 

Elâzığ Aydın 
Celâl Ertuğ İskender Cenap Ege 

îzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz istiyen 
sayın üye, yok. Hükümet ve Komisyon bu tak
rire katılıyor mu efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılıyo
ruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞÎNASÎ OREL 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takriri oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, takrir sahipleri şayet kabul ederlerse 
«yerli» kelimesi daha önce ifade edilecek şekil-

— 618 — 



C. Senatosu B : 101 12 . 8 . 1971 O : 1 

de bir değişiklik yapılabilirse daha.isabetli ola- ! lanması hakkındaki kanun tasarısının, önemine 
ve mahiyetine binaen, gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 

cak. 
CELÂL ERTÜĞ (Elâzığ) — Sayın Başka

nım, müsaade eder misiniz? Öyle olursa mâna
da bir değişiklik olabilecektir. Takririmizde ol
duğu gibi, önce yabancı kelimesi kullanılması 
daha uygun düşecektir. Aynen kalmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, kabul edilen seklini oku
tuyorum maddenin : 

«Ek madde 1. — Devlet konservatuvarların
da sözleşme ile yabancı ve Devlet sanatçısı un
vanını kazanmış yerli uzman ve öğretmenler gö
revlendirilebilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi okunan sekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye, yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye, yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ntümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye, yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

i. — izmir İlerlet Mühendisi il: ve Mimarlık 
Akademisinin Ege tniversit esine bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni re Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân konuşumdan ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1226) (S. Sayısı : 1642) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan, İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağ-

(1) 1642 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

arz ve teklif ederim, 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — İsnıir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısının önce
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye, yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
misinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkında 

Kanım 
Madde 1. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mi

marlık Akademisi bölümleri her türlü bina, te
sis, teçhizat hak ve vecibeleri ile 4038 sayılı Ka
nun hükümlerine göre düzenlenmek ve yürütül
mek üzere Ege Üniversitesi (Mühendislik Bi
limleri Fakültesi) ne devredilmiş ve bağlanmış
tır. Bu akademiye sanat enstitüsü mezunları da 
alınır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanıma bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerdeki kadrolar 1184 sayılı Kanuna 
bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerden çıkarılmış 
ve 6953 sayılı Kanuna ek 1097 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 1. — Bu Akademi için halen 
yaptırılmakta bulunan bina, tesis ve müştemilât 
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inşaatının sona ermesinde Ege Üniversitesine j 
devrolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2 — Bu akademide görev 
yapmakta oîan öğretim üyelerinin ve öğretim 
yardımcılarının yeniden atanmalarına lüzum 
olmayıp aylıklarını 1184 sayılı Kanunun (S) ve 
(4) sayılı cetvellerinden düşülüp 1097 sayılı 
Kanunun (1) ve (2) sayılı cetvellerine eklenen 
kadrolarından almaya devam ederler. Diğer öğ
retmen ve memurlar kadrolariyle birlikte Fa
külteye geçerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde S. — Bu Akademi öğretim üye- I 
lerinin Akademik unvanları saklıdır. Bunların 
üniversite öğretim üyeliğine intikalleri Ege 
Üniversitesi Senatosunun düzenliyeceği ve Üni
versitelerarası Kurulun uygun göreceği esaslara 
göre yürütülür. i 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden bütçe yılı başına kadar İz
mir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
sinin bu kanunun yayımı tarihindeki aylıklı 
kadroları ile görev kadrolarının uygulanmasına 
ve gider ihtiyaçlarının yürürlükte olan Bütçe J 

12 . 8 . 1971 O : 1 
Kanununun Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
ödeneklerle karşılanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
tiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
îer... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Millî hava sanayiimizin kurulması için Türk 
Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacı ile 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatı
nın bu gayeye sarfını temin hakkındaki kanun 
teklifinin açık oylamasına; 63 sayın üye oy kul
lanmış, nisap hâsıl olmadığı için oylama gele
cek birleşime kalmıştır. 

Hükümet bulunmadığından, gündemde baş
ka görüşülecek madde yoktur. 

17 . 8 . 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,18 
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Millî hava sanayiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciyle katılma 
payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifine verilen 

oyların sonucu 

'Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYKLUil 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri özdilck 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakıılcr 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Yiğit Köker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlıı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gületz 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : ():> 

Kabul edorJjer • (>} 
Reddedenler : ü 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : .118 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunuğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer tlcuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

.İSTANBUL 
Mebrure Aksolcy 
Fikret Gündoğaıı 
Rifat Öztürkçine 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRK LAMELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I, Etem Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Oya katılmıyanlar] 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Mehmet Özgüneş (B.) 

Salâhattin özgür 

Haydar Tunçkanat 

Ahmet Yıldız 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Reııdeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Suad Hayri Ürgüplü 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
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AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Tvaraağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
MacitZevcn (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı- Oğuz Rekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapan] ı 
Mansur Uiusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTAIiYA 
Mehmet Pırıltı 
Aldf Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atamaca (i.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattm Cizreiioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
S al im Ha zerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Halûk Berkol 
O. Zeki Güm üş oğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozokîar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım (İ. Â.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakkoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süeraan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(i.) 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Aİi Altuntaş 
Zihni Betii 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
T erik Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

t>9<,i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

101 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 8 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI. 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı

lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 



V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teki-finin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tariki • 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkmdak' 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
Ye Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukuki veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Svvaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 

22 . 7 . 1971) 
X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş

menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kc-

2 — 

I misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 

I (Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 
6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1G3I) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

7. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
| Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması 

hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Se-

| natosu 1/1226) (S. Sayısı : 1642) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 7 . '1971) 

8. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi-

j n-e Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

9. —• 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyon1 arı raporları (M. Mec
lisi 1/469; C. Senatosu 1/1245) (S. Sayısı : 
1647) (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

10. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

j İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 



3 — 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/885; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı 1610 a ek) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971) 

11. — Millî Hava Sanayiimizin kurulması için 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ama-
ciylc katılma payı ihdası ve Millî Piyango hası
latının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cc.y.huriyet Senatosu Millî Savunma. İçişleri, 
Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 2/462 ; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/337) (S. Sayısı : 
1630) (Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971) 

12. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay 
nasbeclilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/269 ; Cum
huriyet Senatosu : 1/1259) (S. Sayısı : 1651) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971). 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniver
sitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/372; 
C. Senatosu : 1/1226) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 385) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6' . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2221 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 6 . 1971 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oyla kabul edilen, İzmir Devlet Mühendislik vo Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağ
lanması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
.Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 29 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 6 . 1971 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 335) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 15 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1226 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 Haziran 1971 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 1971 tarihli ve 2221 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 15 Haziran 
1971 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

642 
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I - Tasarı, akademi hüviyeti ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretim yapan 1184 
sayılı Kanunla kurulmuş İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesin
de 1097 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Mühendislik Bilimleri Fakültesine bağlanabilmesi için 
gerekli kanuni düzenlemeyi öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, yüksek öğrenim kuruluşlarının genellikle üniversiteler camiasında top
lanmalarının bu kuruluşların gelişmelerinde olduğu kadar yetiştirdikleri öğrencilerin değerlendi
rilmelerinde de olumlu sonuçlara ulaşıldığı görüşü savunulmakta ve ayrıca, mühendislik öğretimi 
veren yüksek öğretim kuruluşlarının yine mühendislik öğretimi yapan üniversiteler camiasına ka
tılmaları ile mühendislik öğretiminin birleştirilmesi yolunda önemli ve yararlı adımlar atılmış 
olacağı ve nihayet uygulamada da karşılaşılan çelişkilerin de giderilebileceği belirtilmektedir. 

Tasarının, bağlanma sonucunda, İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin halen 
almakta olduğu öğrenciler için yönetmelikleri icabı tesis geleneğe Ege Üniversitesi Mühendislik 
Bilimleri Fakültesinin de uyacağını tabiî bir sonuç kabul etmekte ve 1 nci madde metninde bunu 
1 »öylece, ifade etmektedir. 

Bağlanma sonucunda anılan hüküm gereğince Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakülte
sinin öğrenci kaynağını lise mezunlarının yanı sıra erkek ve kız sanat enstitüleri mezunları teşkil 
edecek re sözü edilen fakültede eğitim böylece devam edecektir. 

Bağlanma sonucu, Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesinin öğretim üyesi, öğre
tim üye yardımcısı ve idari personel kadroları yönünden karşılaşacağı kadro ihtiyacı, İzmir Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin kurulabilmesini gerçekleştiren 1184 sayılı Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluşu hakkındaki 1184 sayılı Kanunun ilgili cetvelle
rinde gösterilen kadroların Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesinin kurulmasına dair 
olan 1096 ısayılı Kanunun ilgili cetvellerine eklenmesi ile gerçekdeştirilecektir. 

Bağlanma sonucunda Akademik kariyerler ydnünden karşılaşılacak sorunların Ege Üniversi
tesi Senatosunca düzenlenip üniversitelerarası kurulun uygun göreceği esaslara göre mütalâa erli
lere k yürütül e e ektir. 

Bağlanıma sonucunda, Ege Üniversitesi bütçesine tahmil edilecek malî harcamaların da Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine ilişkin ödenek
lerinden karşılanacaktır. 

A:z edilen esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
H - Millet Meclisi metninin 1, 2, geçici madde 1. geçici madde 2, geçici madde 3, geçici mad

de 4. 3 neü ve 4 ncü maddeleri ekli cetvelleri ile birlikte Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasaııya esas Cumhuriyet Senatosu Komisyonunun Millî Eğitim Komisyonu olması se-
bebiyle Genel Kuruldaki görüşmelerin Komisyonumuzun raporu ve rapora esa.s metni üzerinde 
yapılması hususunda istemde bulunulması da .kararlaştırılmıştır. 

IV - Tasarının mahiyeti gözetilerek G-enel Ku nida öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da isteride bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

fî ereği için yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Hatay Bolu Kırklareli 

F. Tevetoğlu E. Bahadırlı A. Yûmaztürk A. Alhan 
Konya, Çanakkale Balıkesir Manisa 

M. Varışlı N. Altan X. Demire! R. Tunakan 
Ağrı Tabiî Üye 

S. Türkmen S. Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1642) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 22 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/1226 
Karar No. : 140 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 6 . 1971 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 22 Temmuz 1971 tarihli 37 nci Birleşimin
de, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, her türlü bina, tesis, teçhizat, 
hak ve vecibeleri ile 4986 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmek ve yürütülmek üzere Ege 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesine devredilmesini ve bağlanmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, yüksek öğrenim kuruluşlarının üniversiteler 
camiasında toplanmaları, bu kuruluşların gelişmelerinde ve yetiştirdikleri öğrencilerin değerlendi
rilmesinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Memleketimizdeki mühendislik öğretimi veren kuruluş
ların üniversiteler camiasına katılmalarının da, mühendislik öğretiminin birleştirilmesi yolunda 
faydalı bir adım teşkil edeceği ve bugünkü uygulamada görülen aksaklıkların ve çelişkilerin gide
rileceği düşünülmektedir 

Bu anlayışa uygun olarak hazırlanan tasarıda, İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
sinin halen almakta olduğu öğrenciler için yönetmelikleri icabı tesis edilen teamüle Ege Üniversi
tesinin de uyacağı tabiî bir sonuç ve esas olarak mütalâa edilmektedir. Bu çerçevede, devrin, aka
deminin kuruluş ve işleyişine esas teşkil eden gaye içinde yer alması; öğrenci kaynağını ise, lise 
mezunlarının yanısıra, kız ve erkek sanat enstitüleri mezunlarının teşkil etmesi öngörülmektedir. 

Tasarıda, ilişik cetvellerde gösterilen kadroların, 1184 sayılı Kanuna bağlı cetvellerden çüta-
rılıp, 6953 saydı Kanuna ek 1097 sayılı Kanuna bağlı cetvellere eklenmesi; İzmir Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisi için halen yaptırılmakta bulunan bina, tesis ve müştemilât inşaatı
nım sona eırmesinde Ege Üniversitesine devrolunması hükme bağlanmakta; ayrıca, intikalle ilgili 
diğer esaslar düzenlenmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca d a uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancak, Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri ile Üniversitelerin ayn kanunlara tabi olmaları sebebiyle, tasarıya bağlı (II) sayılı cetvelde 
gösterildiği üzere Akademi Başkanına 400, Başkan Yardımcılarına ve Bölüm Başkanına 300 er 
lira ücret verilmesine karşılık, bu akademinin bağlandığı fakültenin dekanına 210 lira ücret ve
rilmesinin sakıncaları üzerinde durulmuş ve hazırlanmakta olduğu belirtilen yeni Üniversiteler 
Kanununda bu gibi tezatların giderilmesi ve görevlerin değerlendirilmesinde denge sağlayıcı hü
kümlere yer verilmesi Komisyonumuzca temenniye sayam görülmüş ve bu hususun rapora derci ka
rarlaştırılmıştır. 

I I - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, geçici 1 nci, geçici 2 nci, geçici 3 neü, geçici 4 ncü, 
3 ncü ve 4 ncü maddeleri, ilişik cetvellerle birilik te Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1642) 



Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
t. C. Ege 

Manisa 
0. Karaomıanoğlu 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Maraş 
A. Karaküçük 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Toplantıda bulunmadı. 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Toplantıda bulunmadı. 

1. E. 
Urfa 
Karakapıcı 

Ankara 
1 Yetiş 

Toplantıda bulunmadı. 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı. 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1642) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege 
Üniversitesine bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — izmir Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi bölümleri her türlü bi
na, tesis, teçhizat hak ve veci
beleri ile 4936 sayılı Kamın 
hükümlerine göre düzenlen
mek ve yürütülmek üzere Ege 
Üniversitesi (Mühendislik Bi
limleri Fakültesi) ne devredil
miş ve bağlanmıştır. Bu Aka
demiye sanat enstitüsü me
zunları da alınır. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerdeki kadrolar 1184 sayılı 
Kanuna bağlı (3) ve (4) sayılı 
cetvellerden çıkarılmış v e 6953 
sayılı Kanuna ek 1097 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu 
Akademi için halen yaptırıl
makta bulunan bina, tesis ve 
müştemilât inşaatının sona er
mesinde Ege Üniversitesine 
devrolunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu 
akademide görev yapmakta 
olan öğretim üyelerinin ve öğ
retim yardımcılarının yeniden 
atanmalarına lüzum olmayıp 
aylıklarını 1184 sayılı Kanu
nun (3) v e (4) sayılı cetvelle
rinden düşülüp 1097 sayılı Ka
nunun (1) ve (2) sayılı cetvel
lerine eklenen kadrolarından 
almaya devam ederler. Diğer 
öğretmen ve memurlar kadro-
lariyle birlikte Fakülteye ge
çerler. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege 
Üniversitesine bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege 
Üniversitesine bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1642) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu 
Akademi öğretim üyelerinin 
Akademik unvanları saklıdır. 
Bunların üniversite öğretim 
üyeliğine intikalleri Ege Üni
versitesi Senatosunun düzenli-
yeceği ve Üniversitelerarası 
Kurulun uygun göreceği esas
lara göre yürütülür. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu 
kanunun yürürlüğe girmesini 
takibeden bütçe yılı basma ka
dar îzmir Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisinin bu 
kanunun yayımı tarihindeki 
aylıklı kadroları ile görev kad
rolarının uygulanmasına ve gi
der ihtiyaçlarının yürürlükte 
olan Bütçe Kanununun Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
ödeneklerle karşılanmasına de
vam edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Mil
let Meclisi metninin geçici 3 
noü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Mil
let Meclisi metninin geçici 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(I) ve (II) sayılı cetveller 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(I) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(II) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Mil
let Meclisi metninin geçici 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Mil
let Meclisi metninin geçici 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1642) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne hayli 
cetveller) 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi 

(I) SAYILI CETVEL 
Aylık 

1). Görevin çeşidi Sayı tutarı 

2 
o 

4 
5 
6 
6 
7 

9 
10 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

))) 
Asistan 

» 
» 

Öğretim 
» 
» 
» 
» 
» 

a) Öğretim üyeleri 

Öğretim yardınıeıl 

GT ör evlisi 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
5 
8 

12 
12 
8 
8 

ırı 
15 
15 
15 

1 
o o 
3 
5 
• ) 

2 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 

600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi 

(II) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Başkan 
Öğretini Başkan Y 
Yönetim Başkan Y 
Bölüm Başkanı 
Başlkan Yardımcısı 
Lâboratııvar Şefi 
Öğretim Büro Şefi 

ardımeısı 
ardınıcısı 

1 
1 
1 
4 
•1 

o 
4 
1 

400 
300 
300 
300 
250 
200 
200 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul etttiği 
metne bağlı cetveller) 

(L) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (I) sayılı cet
vel aynen kabııl edilmiştir. 

(II) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi mctnme bağlı (İT) sayılı cet
vel avııcn kaibul edilmiştir. 

*>0<i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1642) 





Toplantı : 10 i A / 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 1 0 4 / 

3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 

Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/469; 
C, Senatosu : 1/1245) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 345) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 7 . 1971 

Ka nun la r Müdürlüğü 
Sayı : 3342 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1971 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kaJbul edilen, 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun (tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkamı 

Not : Bu tasarı 24 . 3 . 1971 tarikinde Başkan lıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2 . 7 . 1971 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kaimi edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 345) 

Milli Eğitim; Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 8 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/1245 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1971 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkımda Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 8 . 7 . 1971 tarihli Birleşiminde Konservatuvar yetkilisi 
ile Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Kuruluşlarından bu yana Ankara ve îzmir Devlet Konservatuvarlarumn sözleşme ile yafoau-
cı uzman ve öğretmenlerden faydalanmış ve halen de faydalanmakta olduğu müzik ve sahne sa
natlarının çeşitli dallarında olduğu gibi, her dalın gelenekleri içinde yetişmiş tecrübeli öğret-
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menlere konservatuvarda da her zaman ihtiyaç, duyulduğu, bâzı dallarda yetişmiş Türk öğret
menlerini, Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi 
sanat teşekkülleri devamlı bir şekilde kendi kadrolarına çektikleri için, konservatuvarların öğ
retmen kaynaklarına istenildiği kadar talip çıkmadığı (Bale, tiyatro rejisi, opera gibi) ayrıca 
samat dünyasında en son ve yeni akımları, yeni öğretim metotları ile gösterecek yabancı sanatçı 
ve uzman alışverişinin yalnız memleketimizde değil yalnız bütün dünya konservatuvarlarında ya
pılmakta olduğu, bu nedenle Devlet Konservatuvarlarma sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen 
istihdamının mümkün kılacak olan tasarının tümü üzerinde söz alan sayın üyeler, söz konusu sa
nat dalının kuruluş tarihi ve bugüne kadar geçirdiği istihaleler üzerinde, kişisel görüşlerini ifade 
ile, bilhassa, bu kuruluşun kendi bünyesinde yetiştireceği ve yetiştirmesi de gerekli olan eleman
lardan yoksun oluşunun nedenleri üzerinde durulmasını, 

657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası gereğince özel bir 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve zaruri hallere münhasır olmak üze
re «(Sözleşmeli personel» çalıştırmak için bir yetkiye ihtiyaç bulunduğundan bu kanun mevcut 
boşluğu dolduracak nitelikte görülmüştür. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Samsun 

F. T ev et oğlu 

Sözcü 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Kâtip 
Bolu 

A. Yılmaztürk 
Ağrı 

8. Türkmen 

Balıkesir 
N. D emir el 

Çanakkale 
N. Altan 

Kırklareli 
A. Alkan 

Konya 
M. Varisli 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas Xo: 1/1245 
Karar Xo: 141 

'Manisa 
R. Tun akan 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 

22 . 7 .1971 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1971 tarihli 124 ncü ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 22 Temmuz 1971 tarihli 37 nci Birleşiminde, ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Devlet Konservatuvarlarında sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen 
ç.alıştırılabilmesine imkân sağlanmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği gibi, kuruluşlarından bu yana Ankara ve İzmir Dev
let Konservatuvarlarmda sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmenlerden faydalanılmış ve halen 
faydalanılmaktadır. Müzik ve sahne sanatlarının çeşitli dallarında, her dalın gelenekleri içinde 
yetişmiş tecrübeli öğretmenlere, konscrvatuvarlarda her zaman ihtiyaç bulunmaktadır'. Bilhassa ba
le, tij^atro rejisi, opera, gibi bâzı öğretim dallarında öğretim üyeleri, genellikle yabancı kaynaklar
dan sağlanmakta ve sözleşme ile istihdam edilmektedir. 

'Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1647) 
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Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 saydı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin (B) fıkrası, «kanunlarla verilen yetkiye dayanılarak» sözleşmeli personel çalıştırılabilece
ğini hükme bağladığından ve Devlet Konservatuvaıı hakkındaki 3829 sayılı Kanunda da sözleşme
li personel, istihdamına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, 3829 sayılı Kanuna eklenecek bir hü
kümle bu yetkinin tanınması gerekmektedir. 

Yukarıda arz edilen gerekçe ile hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Tasarının 1 nci maddesi ile 3829 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 nci madde, 
Devlet Konservatuvarlarında, sadece «yabancı» uzman ve öğretmenlerin sözleşme ile ealıştırıla-
bilmelerine imkân verecek nitelikte tedvin edilmiştir. Oysa, günümüzde uluslararası üne sahip bir
çok Türk sanatçıları da mevcut bulunmaktadır ve yabancılar için tanınan hakkın, Türk sanatının 
nitelik ve karakterini yakından bilen Türk sanatçılarına da tanınması, konservatuvarlarımızın ge
lişmesine büyük ölçüde etki yapacak ve hız kazandıracaktır. 

Bu anlayış içinde, ek 1 nci madde Komisyonumuzca değiştirilmiş ve Türk sanatçılarının da 
yabancı uzman ve öğretmeler gibi sözleşmeli olarak çalıştırılabilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Ancak, bu imkâna istisnai ve zaruri hallerde başvurulmasının ve esasen 1327 sayılı Kanun 
hükmüne göre Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılmaları mümkün bulunan kimselerin tesbitinde de objektif kri
terlere bağlı kalınmasının ve uygulamanın, genel personel rejimini zedelemiyecek ölçüler içinde 
yürütülmesinin zaruri bulunduğuna işaret etmek gerekir. 

III - Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

IV - Tasarının Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

T. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat , İ. Yetiş 
Toplantıda bulunmadı 

Aydın Edirne Kütahya Malatya 
Söz halkkrnı mahfuzdur Süz hakkını mahfuzdur İ. E. Erdinç N. A'kyurt 

/. C. Ege M. N. Ergendi Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Manisa Maraş Talbiî Üye Trabzon 
Söz hakkını mahfuzdur A. Kanaıküeiük S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu 

O. Karaosmanoğlu Toplantıda bulunınadı İmzada bulunaniTadi 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

- Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1647) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

3829 sayılı Devlet Konservatu
varı hakkında Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3829 sayılı 
Devlet Konservatuvarı hakkın
da Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Devlet 
konservatuvarlarında sözleşme 
ile yabancı uzman ve öğretmen
ler görevlendirilebilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Milli Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3829 sayüı Devlet Konservatu
varı hakkında Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet 
Meclisinin kabul ettiği 1 nci ek 
madde eynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mec
lisinin kabul ettiği 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3829 sayılı Devlet Konservatu
varı. hakkında Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3829 sayılı 
Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Devlet 
konservatuvarlarında sözleşme 
ile yerli ve yabancı uzman ve 
öğretmenler görevlendirilebilir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. * 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1647) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî hava sanayiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güç
lendirilmesi amaciyle katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 
bu gayeye sarfını temin hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

2 /462; Cumhuriyet Senatosu 2 /337) 

.(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 394) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.8. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millöt Meclisinin 30 . 7 . 1971 tarühld 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

açık oyla 'kabul «dilen, Milî Hara Samyiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlen
dirilmesi amaciyle katılma payı ilıdası ve Millî Piyango nâsıla/tınm bu gayeye sarfını temin hak
kımda kamun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 25 . 1 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26, 28, 29, 30 . 7 . 1971 tarihli 137, 138, 139 ve 140 net Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Mület Meclisi S. Sayısı: 354) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/337 4.8. 1971 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 7 . 1971 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
:açık oy ile kabul edilen, Millî Hava Sanayiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin güc-
ılendiriimesi amaciyle kaJtılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının bu gayeye sarfını temin 
hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 4 Ağustos 1971 tarihli Birleşiminde, ilgiliı Hükümet tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumdu. 

I - Millet Meclisi metni, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve millî hava sanayiimizin 
kurulması amaciyle, belediye hudutları içindeki her türlü spor müsabaka ve gösterileri ile sine
ma, tiyatro, konser, sirk ve at yarışlarına giriş biletleri ve at yarışı müşterek bahis biletlerinin, 
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Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tâbi tutulmasını; aynı amaçla, Millî 
Piyango safi hâsılatının Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme vakfına tahsis olunmasını; ve uy
gulama esaslarının düzenlenmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde de ifade edildiği gibi, çağımızda havacılık alanında kaydedilen süratli 
«gelişmeler ve ülkelerin savunmasında ve geleceğin harblerinde havacılığın mesafeyi ve zaman 
kavramını fevkalâde daraltan kudreti karşısında; Hava Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi ve millî 
bir hava sanayiine dayandırılmasını gerçekleştirmek bakımından gerekli tedbirlerin alınması bü
yük bir önem taşımaktadır. 

Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme yolunda Devlet Bütçesinden ayrılan ödeneğin son derece 
lüzumlu bir hizmete harcanmakta olduğu; ancak, bugün için artırılmasına da imkân bulunamadığı 
(tartışma götürmez bir gerçektir. Büyük malî külfete ihtiyaç göstermesi yüzünden memleketimizde 
bugüne kadar millî hava sanayiinin kurulması mümkün olamadığından, bu konuda büyük güce 
sahip ülkelere dönük bir uygulamanın yarattığı endişeler, aziz milletimizce bir destekleme kam
panyası açılması lüzumunu meydana getirmiştir. Bu cümleden olarak, Hava Kuvvetlerimizle çok 
sıkı bir işbirliği yapılmak suretiyle «Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» teessüs etmiş 
ve millî müesseselerimizle vatanperver halkımızın büyük teşvik ve yardımları ile yurdumuzda ha
vacılık sanayiinin kurulmasmı hedef tutan çalışmalara geçilmiştir. 

Yarınlara güven veren bu çalışmalardan kısa sürede olumlu sonuçlar alınmakla beraber, bu 
teşebbüsü başlangıçta plân ve programa bağlamak suretiyle çalışmaları hızlandırmak ve öngö
rülen hedeflere süratle ulaşmak amaciyle konuya bir yön verebilmek ve uygularnjanın kanun deste
ğinden yararlanarak yürütülebilmesini sağlamak üzere bu kanun teklifi hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine ve millî havacılık sanayiimizin kurulmasına imkân 
sağlıyacak nitelikte görülen ve aynı zamanda, biran önce kabul edilmekle, Yüce Parlâmentonun 
bu önemli konuya dikkatle eğildiğini ve yapılan çalışmaları takdirle desteklediğini belirtmeye 
vesile teşkil edecek olan teklif, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninde Komisyonumuzca yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar : 
1. — Millet Meclisi metninin başlığı redaksiyona tabi tutulmuştur. 
2. •— Belediye hudutları içindeki her türlü spor müsabaka ve gösterileri ile sinama, tiyatro, 

konser, sirk ve at yarışlarına giriş biletlerinin ve at yarışı müşterek bahis biletlerinin, Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tabi olacağını hükme bağlayan Millet Meclisi met
ninin 1 nci maddesi, metinde yazılı yerlerle benzer nitelikte görülen fuar ve panayırlar da ilâve 
edilmek suretiyle değiştirilmiş; ayrıca, 3 ncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, at yarışı 
müşterek bahis bileti satış hâsılatının katılma payına tabi tutulacağı ifade edilerek madde metni 
yeniden düz enlenmiştir. 

3. •— Katılma payının mükellefini ve sorumlusunu tâyin eden Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desinde yapılan değişiklikle, 10 . 7 . 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre ter
tiplenen at yarışı müşterek bahislerinde, mükellefin, aynı kanunun 5 nci maddesi de dikkate alı
narak, müşterek bahis tertip edenler olacağı tasrih edilmiştir. 

4. — 10 . 7 . 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile, at yarışları yapmak ve bu 
yarışlar üzerinde memleketin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertibetmek hak ve yetkisi 
Tarım Bakanlığına tanınmış; aynı kanunun 5 nci maddesi ile, bu hak ve yetkinin, at yetiştirme ve 
ıslahını teşvik gayesi ile kurulmuş ve kamu yararına çalıştığı onanmış derneklerden uygun görüle
cek bir veya birkaçına muayyen şartlarla ve 30 yılı geçmemek üzere, Tarım Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile devredilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu hükme istinaden bugün memleketimizde at yarışları ve bu yarışlar üzerinde müşterek ba
his tertibi Türkiye Jokey Kulübü tarafından yürütülmekte ve bu hizmete karşılık da müşterek ba
his biletleri satış hâsılatının âzami yüzde 25 i yarış geliri olarak Türkiye Jokey Kulübüne bıra
kılmaktadır. 

Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesine göre, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine ka-
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tılma payı, at yarışı müşterek bahis biletlerinde, satılan bilet değerine bakılmaksızın bilet bası
na 10 kuruş ve at yarışlarında kapı hâsılatının yüzde 50 si olarak tcsbit edilmiş bulunmaktadır. 

Müşterek bahis biletleri, 1 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira ve 100 lira değerlerinde olmak üzere bir
birinden farklı beş kategori halinde satılmaktadır. Bu itibarla, bilet değerine bakılmaksızın her bi
let için 10 kuruş katılma payı alınması, açık bir eşitsizlik meydana getirecektir. Filhakika, 10 
kuruşluk pay, 1 liralık bilette yüzde 10, 5 liralık bilette yüzde 2, 10 liralık bilette yüzde 1, 50 li
ralık bilette binde 2 ve 100 liralık bilette de binde 1 nisbetlerine tekabül etmektedir. Böyle bir 
eşitsizliğin benimsenmesi Komisyonumuzca mümkün görülememiştir. 

Diğer taraftan, at yarışları kapı hâsılatının yüzde 50 sinin Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendi
rilmesine tahsis edilmesi de Komisyonumuzca yeterli bulunmamıştır. Nitekim, ilgililerden alman 
izahata göre. at yarışları kapı hasılatı 1970 yılında 1 469 460,25 liradan ibaret bulunmaktadır ki, 
bu meblâğın yüzde 50 si ancak 734 730,12 lira tutmaktadır. Aynı yıl içinde müşterek bahis bilet
leri satış hasılatı 180 586 446 liradır ve Türkiye Jokey Kulübüne ayrılan miktar 50 000 000 liraya 
yaklaşmaktadır. Bu derece geniş bir alandan, millî bir amacın gerçekleştirilmesi için 734 730 lira
lık bir katılma payı sağlanmasını yeterli kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, at yarışlarını 
takibedenlerin önemli bir kısmının giriş bileti almadıklarını ve Türkiye Jokey Kulübünün daveti
yeleri ile hipodromlara girdiklerini ve bu uygulamanın kapı hasılatına olumsuz etki yaptığını da 
burada belirtmek yerinde olacaktır. 

Yukarıda arz edilen hususlar muvacehesinde, Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi Komisyonu
muzca değiştirilmiş ve at yarışı müşterek bahislerinde brüt bilet satış hasılatının yüzde 10 unun 
katılma payına, tabi tutulması; buna karşılık, at yarışlarına giriş biletlerinden, 1 nci maddede ya
zılı diğer yerlere giriş biletleri kadar (25 kuruş) katılma payı alınması uygun mütalâa edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesinin son fıkrasında yapılan diğer bir değişiklikle, katılma 
payı miktarının, at yarışı müşterek bahis biletleri hariç diğer biletler üzerinde bedelden ayrı bir 
kalem halinde gösterilmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu suretle, bilet satanlarla satmalanlar ara
sında vukuu muhtemel anlaşmazlıklar önlenmek istenmiştir. 

5. Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesinde Komisyonumuzca yapılan değişiklikle, tahsil 
edilen katılma payı tutarlarının, T. C. Merkez Bankasının Ankara Şubesine yatırılacağı tasrih 
edilmiş; ayrıca, bu maddeye eklenen yeni bir fıkra ile, katılma payları hakkında 21 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerinin uygulan
ması sağlanmıştır. 

6. Millet Meclisi metninin 5 nci maddesinde «Millî Piyango teşkiline dair Kanun» un numarası 
4255 olarak gösterilmektedir. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, mezkûr kanunun 
numarasının aslında 3670 olduğu ve 4255 rakamının, bu kanunun yayınlandığı Resmî Gazetenin 
numarası bulunduğu tesbit edildiğinden, madde metnindeki yanlışlık düzeltilmiş; diğer taraftan, 
5 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3670 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yapılan değişik
likle, Millî Piyango safi hâsılatının Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme vakfına süratle intikal 
etmesini sağlamak üzere, ilgili kuruluşların işlemleri, belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. 

Bu değişikliklerle birlikte madde metni, kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
7. Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuştur. 

.8. Millet Meclisi metnine Komisyonumuzca eklenen geçici madde ile, 3670 sayılı Kanunun 11 
nci maddesine tevfikan, Millî Piyango idaresinin 1970 yılı bilânçosuyla tahassül eden 55 milyon 
lira civarındaki piyango safi hâsılatının da Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme vakfına tahsis 
edilmesi sağlanmıştır. 

I I I - Millet Meclisi metninin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 nci ve 8 nci maddeleri Komis
yonumuzca da aynen kabnl edilmiştir. 
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IV - Teklifin, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Antalya Ankara Afyon K. 

Y. Köker A. Tekin M. TJlusoy Y. K. Şenocak 

Aydın 
H. Goral 

Toplantıda bulunmadı. 

istanbul 
H. Berkol 

Denizli 
A. K. Turgut 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Erzincan 
F. Bay soy 

Tabiî Üye 
8. özgür 

Gaziantep 
8. Tanyeri 

Tunceli 
A. Bora 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Millî Hava Sanayiimizin kurulması için Türk 
Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciyle ka
tılma payı ihdası ve Mülî Piyango hasılatının bu 

gayeye sarfını temin hakkında Kanun 

Konu : 

MADDE 1. — Belediye hudutları içindeki 
her türlü spor müsabaka ve gösteriler ile sine
ma, tiyatro, konser, sirk ve at yarışlarına giriş 
biletleri ve at yarışı müşterek bahis biletleri 
Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirmesine katıl
ma payına tabidir. 

Mükellef ve sorumlu : 

MADDE 2. — Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine katılma payının mükellefi bi
letleri satın alanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

Nisbet : 

MADDE 3. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç
lendirilmesine katılma payı nispî veya maktu 
olarak alınır. 

GEÇİÖİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 
millî hava sanayiimizin kurulması amaciyle 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 

bu gayeye sarfı hakkında kanun teklifi 

Konu : 

MADDE 1. — Belediye hudutları içindeki 
her türlü spor müsabaka ve gösterileri ile sine
ma, tiyatro, (konser, sirk, fuar, panayır ve at 
yarışlarına giriş biletleri ve at yansı müşterek 
bahis bileti brüt satış hasılatı, Türk Hava Kuv
vetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tâ
bidir. 

Mükellef ve sorumlu : 

MADDE 2. — Tür& Hava Kuvvetlerinin güç-
lendMmesine katılma payının mükellefi, 
10.7.1953 tarihli ve 6132 saydı Kanunun 1 nci 
maddesine göre tertiplenen at yansı müşterek 
bahislerinde, aynı kanunun 5 nci maddesi de na
zara alınmak suretiyle müşterek bahis tertibe-
denler; 1 nci maddede yazılı diğer yerlerde, gi
riş bileti satınalanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

Nisbet : 

MADDE 3. — Türk Hava Kvvetlerinin güç
lendirilmesine katılma payı, at yarışı müşterek 
bahislerinde brüt bilet satış hasılatının yüade 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) I 

Katılma payı at yarışı müşterek bahis bilet
lerinde satılan bilet değerine bakılmaksızın bi
let başına 10 kuruştur. 

Maktu pay at yarışlarında kapı hasılatının 
% 50 si, birinci maddede yazılı diğer yerlere 
ait beher giriş bileti için 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı, at yarışları müşterek 
bahis biletleri hariç diğer biletler üzerinde be
delden ayn bir kalem halinde gösterilebilir. 

Ödeme : 

MADDE 4. — İkinci maddede belirtilen so
rumlular, tahsil ettikleri katılma payını Eğlen
ce Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi eder
ler. Bu merciler bir ay içinde tahsil ettikleri 
katılma payı tutarını, mütaakııp ayın sonuna 
kadar, T. C. Merkez Bankasında Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adına açıla
cak hesaba ödemek veya göndermek zorunda
dırlar. 

Millî Piyango hasılatının devri : 

MADDE 5. — 5 Temmuz 1939 tarih ve 4255 
sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 11 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hazineye tevdi edilecek olan Piyango safi 
hasılatı, bir taraftan bütçeye irat, diğer taraf
tan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açıla
cak, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
yardım bölümüne ödenek kaydolunur. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

10 ıı ve 1 nci maddede yazılı yerlere giriş bi
letlerinde bilet başına 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı, at yarışı müşterek ba
his biletleri hariç diğer biletler üzerinde bedel
den ayn bir kalem halinde gösterilir. 

Ödeme : 

MADDE 4. — 2 nci maddede belirtilen so
rumlular, tahsil ettikleri katılma payını Eğ
lence Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi 
öderler. Bu merciler bir ay içinde tahsil ettik
leri katılma payı tutarını, mütaakıp ayın sonu
na kadar, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfının T. C. Merkez Bankası Ankara Şu
besi neodimdeki hesabına ödemek veya gönder
mek zorundadırlar. 

Katılma payının hesaplanmasını, kesilmesi
ni ve tahsilini yerine getirmiyen, eksik kesen 
veya hiç kesmiyen, tahakkuk, tahsil ve ödeme 
ile ilgili memurlar, saymanlar ve diğer sorum
lulardan bu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 
21 . 7 . 1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olu
nur. 

Millî Piyango hâsılatının devri : 

MADDE 5. — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 3670 
sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 
11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 11. — Millî Piyango İdaresince her 
malî yılın ilk ayı içinde bir evvelki yıl bilanço
su ile tahassül eden Hazineye tevdi edilecek pi
yango safi hasılatı, Maliye Bakanlığınca en geç 
onbeş gün içinde bir taraftan bütçeye irat, di
ğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesin
de açılacak Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfına yardım tertibine ödenek kaydolu
nur ve bir halita zarfında Türk Hava Kuvvet
lerini güçlendirme Vakfının T. C. Merkez Ban
kası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden 
ve defaten ödenir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Katılma payının tahsil, muha
sebe ve ödemesine ilişkin hususlar, Millî Savun
ma, Maliye ve İçişleri fbakanlıMarınca müştere
ken hazırlanacak Yönetmelikte gösterilir. 

Yürürlük ; 

MADDE 7. — Bu kanun yayımım taMbe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 8. — Bu kanunu Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Katılma payının tahsil, mu
hasebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, Millî Sa
vunma, içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikte göste
rilir. 

GEÇİCİ MADDE — 5 . 7 . 1939 tarihli ve 
3670 sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanu
nun 11 nci maddesine tevfikan, Millî Piyango 
idaresi 1970 yılı bilançosu ile taJhassül eden pi
yango safi hâsılatı, adı geçen idare tarafından 
Hazineye devrolunur ve 28 . 2 . 1971 tarihli 
ve 1376 sayılı Kanunun (B) işaretli cetvelinin 
61.120 nci maddesine gelir kaydedilmiş bulu
nan mezkûr meblâğ Maliye Bakanlığınca devir 
tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Türk 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T. C. 
Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki he
sabına nakden ve defaten ödenir. 

Yürürlük : 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• > - • 

C. iSenaitosu (:S. Sayısı : 11650) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk Silâhlı kuvvetlerinde Astsubay nasbedilenlere giyecek ve teçhizat 
verilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve 
plân komisyonları raporları (M, Meclisi: 1/269; C. Senatosu: 1/1259) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 318) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1369-7613 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay nasbedilenlere giyecek ve teçhizat 
verilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 318) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 3 . 8 . 1971 

Esas No. : 1/1259 
Karar No. : 7 
Sıra No. : 17 

Yüksekl Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay nasbedilenlere giyecek ve teçhi
zat verilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 3 . 8 . 1971 tarihli Birleşiminde Millî 
Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden ta
sarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan: 
Bursa 

C. Ortaç 

Üye 
İzmir 

31. Bozoklar 

Üye 
Adana 

31. Öztekin 

Sözcü 
Aydın 

A. C. Coşkun 

Üye 
Sürt 

A. Kavak 

Üye 
Afyon Karahisar 

K. Şenoeak 
Toplantıda bulunmadı. 

Üye 
Ankara 

M. Ulus oy 

Kâ/tip 
Takat 

A. Altuntaş 

Üye 
Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Üye 
Gaziantep 

$. Tanyeri 

Toplantıda bulunmadı. 

Üye 
Yozgat 

S. Artukmaç 
Toplantıda bulunmadı. 

Üye 
Kırşehir 

H. Özmen 
Toplantıda bulunmadı. 

Üye 
Denizli 

A. K. Turgut 
Toplantıda bulunmadı. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

31İUÎ Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/1259 
Karar No. : 15 

4 . 8 . 1971 

Yüksek Başkanlığa. 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde önceldik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay nasbedilenlere giyecek 
ve teçhizat verilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Hükümet teımsücileriniin de iştirakleriyle 
Komisyonumuzun 4 . 8 . 1971 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde arz ve izah olunduğu gibi Tüıik Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesindeki ayı
rımı giderecek, müsavatı sağlıyacaJk astsuibaylarıda maddi ve mânevi yönde memnun edecek olan 
'böyle kanun tasarısını Komisyonumuzca da şayanı takdirle benimsenmiştir. 

Komisyonumuz Millet Meclisince kabul edilen metnin aynen kabul edilmesini kararlaştırmıştır. 
Havalesi gereğince Bütçe re Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say-

giyle sunulur. 
Başkan Başkan Vekili Sözcü Kâtip 
Nevşehir İstanbul Burdur Samsun 

İ. Şevki Atasağun C. Yıldırım F. Kmaytiirk II. Enver Işıklar 
Bulunamadı 

Aydın 
H. Goral 

Bulunamadı 

İçel 
T. Özdolay 

Bulunamadı 

İzmir 
0. Kor 

Afyon K. 
T. Kemal Şenocak 

C. Bşk. S. Üye 
F. Korutürk 

Antalya 
A. Tekin 

Bulunamadı 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Ankara 
M. Ulusoy 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1651) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 8 . 1971 
Esas No. : 1/1259 

Karar No. : 145 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26.7.1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 5 Ağustos 1971 tarihli 38 nci BMeşiminide, ilgili Hükü-
mjet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedilenlere, okullarından çıkışlarında bir de
faya mahsus olmak üzere giyecek ve teçhizat verilmesini ve giyecek ve teçhizata ilişkin hususların 
Millî ıSavunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken hazııiıyacakları bir yönetmelikle dü
zenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifalde edildiği üzere, Silâhlı Kuvvetlerde önemli hizmetler gören ast
subaylar, görevlerini yaptıkları sırada, çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince 
belirli giyecek ve teçhizata sahip bulunmakla mükellef tutulmaktadırlar. Ancak, özellikle okullarını 
bitirdikten hemen sonra, kıyafet kararnamesi gereğince belirli bir kıyafet ile görevlerine başlamak 
zorunda bulunan astsubayların bu imkândan mahrum bulunmaları çeşitli güçlükler yaratmaktadır. 

Okullarını bitirip subay nasıbedilen Harb Okulu öğrencilerine ve fakülte veya yüksek okul as
kerî öğrencilerine 10.7.1944 tarihli ve 4608 sayılı Kanun uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 
giyim eşyası ve teçhizat verilmesine rağmen, muvazzaf subay sınıfının yanında yer alan astsubay
lar için aynı hakkın bugüne kadar sağlanamamış olması önemli bir eksiiklik olarak görülmektedir. 

Bu imkânın astsubaylara da tanınması amaciyle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca uygun 
mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Tasarının, bir an önce uygulanmasını sağlamak üzere Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

Y. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat î. Yeti§ 

Aydın Edirne Kütahya Malatya 
/ . C. Ege M. N. Ergeneli î. E. Erdinç N. Akyurt 

Bulunamadı 

Manisa Maraş Tabiî Üye Trabzon 
O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu 

Bulunamadı Bulunamadı 

Urfa 
I. E. Karakapıcı 

Bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedi-
lenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
(Jandarma dâhil) astsubay nasbedilenlere, 
okullarından çıkışlarında bir defaya mahsus 
olmak üzere giyecek ve teçhizat verilir. 

Giyecek ve teçhizatın neleri ihtiva edeceği, 
verilme şekli ve sair hususlar Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye Bakanlığının müştereken ha-
zırlıyacakları bir yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedi
lenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1651) 



MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedi-
lenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedi-
lenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1651) 




