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Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, I 
ormanı emvalinin satışı konusundaki gündem 
dışı demecine Orman Bakam Seîâhattin inal j 
cevap verdi. I 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım 
Bakanı ilyas Karaöz'e Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Mesut Erez'in, 

İçişleri Bakanı Ferit Kubat'a Devlet Ba
kanı İlhan Öztrak'ın ve, 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e de Baş
bakan Ferid Melen'kı vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Ctenel Kurulun bilgisine sunuldu. 

10/42 ve 10/43 Numaralı araştırma önerge
leri geri verildi'. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, içişleri Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
Ganel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında Af kanunu tasarısının birinci maddesi 
tekrar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı 
sonunda açıklanan sonucuna göre çoğunluğun | 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Muzaffer Yurdakuler'in, Tekirdağ Müf
tüsünün evinde ve Müftülük binasında 
yapılan bir aramaya dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı ismail Arar'ın cevavı 
(7/681) 150:153 

3. — Cumhur'Jyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurdakuler'in, Tutak Eski 
Müftüsü Abdurrahman Dürre'ye ait dos
yaya dair, soru önergesi ve Devlet Ba
kanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/682) 153: 

154 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgüneş'in, Ahmet Kara-
kullukcu'nun izmir Müftülüğüne tayinine 
dair soru önergesi ve Devlet Bakanı is
mail Arar'ın yazılı cevabı (7/733) 154:156 

I sağlanamadığı, oylamanın tekrarlanacağı bildi
rildi. 

1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile ek
lenen geçici 3 ncü maddesiine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metnine dair Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu, yapılan görüşmelerden sonra 
kabul olundu ve adı geçen teklifin düştüğü 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının. 657 sayılı Devlet 
Mamurları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesinin kabul veya reddi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin 
Atmaca'nm, 1472 sayılı özel Yüksek Okul öğ
rencilerinin öğrenilmlerifiıe devam edebilmeleri 
için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkm-

I daki Kanunun 234 ncü maddesinin değiıştiril-

I. - GEOEN TUTANAK ÖZETİ 
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meşine ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi, tasarının henüz Ge
nel Kurula intikal etmemesi nedeniyle işleme 
konmadı. 

10/45, 10/2 ve 10/3 namaralı araştırma 
önergeleri önerge sahiplerinin. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 ve 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli v e 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı kararla
rının Genel Kuralda görüşülmesine dair öner-
gelei ilgili komisyon yetkilisinin ve 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 73 nci maddesi muvace

hesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararlan 
da Başkanlık Divanı Sözcüsünün G-amel Kurul
da hasır bulunmanı al arı nedeni ile gelecek bir
lerime bırakıldı, 

28 . 9 . 1972 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,20'de son ve
rildi. 

Başkan 
Baskanvekili 

;(•)}(!(: T cno'o 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Sivas 

Hi'ıseui» Öztvrl 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkeine'nin, Türk sporunun duru
muna dair sözlü soru önergesi, Gençlik ve Spor 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/19) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin öztürk'ün, Deneme liselerine dair soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/65) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Ds-mir Yüce'nin, Ankara Beledi
yesine dair vazıh soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/66) 

3. —- Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Erdoğan Adalının, İstanbul Adalar kazasına 
vergi dairesi kurulmasına dair yazılı soru 
önergesi. Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7 67) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Ea-porlar 

1. — 1972" yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1 392; C. 
Senatosu l'/106) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 9 .1972) 

2. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/691, C. 

Senatosu 1/105) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 9 . 1972) 

3. — 1472 sayılı özel Yüksek okul öğren
cilerinin öğrenilmelerine devam edebilmeleri 
için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkın
daki Kanunun 24 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve 3 neü maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair kanun •tasarısının Millet Meclisince kabul 
olman metni vs Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitini Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/682; 
Cıımhuriyst Senatosu : 1/107) (S, Sayısı : 140) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1972) 

— 130 — 



O, Ssnato; B : 26 . 9 . 1972 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Muımcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaskan.in.ca S. Ü.); Mehmet Çamflıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun 86 ncı BirleşimM açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonundaki 
sayın üyelerle birlikte çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fahri 
Korutürk'ün, Deniz Kuvvetleri Günü münasebe
tiyle Türk denizciliğinin durumu hakkında gün
dem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Üç değerli arkadaşımızın gün
dem dışı konuşma istekleri var, kısa olması 
şartüıyîie yerine getiriyoruz. 

Kontenjan Senatörü Sayın Korutürk, «De
niz Kuvvetleri Günü» münasebetiyle, buyurun 
efendim. 

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

27 Eylül Çarşamba günü, Cumhuriyet Tür
kiye'sinde gelemıeklerilmiz arasına girmiş olan, 
Preveze Deniz Zaferinin yıldönümü milletçe 
kutlanacaktır. Yetkili ve görevli şahsiyetler, 
basın ve yayın organlarımız, bu mıiılletçe (kut
lanacak olan tarihî günün önemi ve değeri üze
rinde şüphesiz duracaklardır. Ben, huzuru
nuza eski bir denizci asker olarak sadece, ya
rın, şerefine törenler, nutuklar, mesajlar dü-
zemlenımjesi haklı bir gelenek olan bu Deniz 
Kuvvetleri günlü münasebetiyle siyaset adamla
rını ve Türk MiMıeftini, denizler üstünde birlik
te düşünmeye davet edici bir iki noktaya te
mas etmek üzere söz aldım. 

Filhakika, bizde Cumhuriyet idaresinde ar
tık gelenelkler arasına girmiş olan Kara, Deniz, 
Hava Kuvvetleri günleri, yabancı memıüıelketler-
de de törenlerle kutlanmaktadır. Millî bayram
ların yanında her sene muhtelif günlerde Silâh
lı Kuvvetlerin ayrı ayrı yaptıkları bu törenleri 

fazla bulan ve eleştiren kimselere her yerde ve 
haır memlekette tesadüf olunmaktadır. Bunun
la beralber bütün milletliler, bütünüyle kemdi is-
tiMâllerinin ve istikballerimin. teminatını Silâh
lı Kuvvelterde buldukları için, muntazam üni
forması içinde, bandosu başımda, (millî bayra
ğını dalgalandırarak sokaklardan geçen asker
lerinin adımlarına ayak uydurarak yürümelkte 
ve bıı sırada gönlünde, kalbinde bir gurur ve 
bir güven duymakta, daima birleşmekte ve 
daima birbirine benzemektedirler. 

Diğetr memlelketiıerde de bütün Silâhlı Kuv
vetler kendi günlerini bu maksaitla tarihleri
nim kaydettiği büyük olayların, büyük zafer
lerin geçtiği günlerden seçmekteidir. Nitekim, 
Türk Deniız Kuvvetleri Günü olarak seçilen 
27 Eylül tarihi, 1538 yılında cereyan etmiş olan 
Prsveze Deniz Meydan Muharebesi olarak tari
himizde çok önemli bir yer işgal etmektedir. 

Bugün 20 nci asır insanının kaderime hâlkilm 
olduğuna şahit bulunduğumuz İdeolojik savaş
lar, 16 ncı asırda insanların kendilerini kaptır
dıkları islâmlık, Hıristiyanlık mücadelesi ha
linde beşeriyeti kırıp geçirmekte idi. Prevezıe 
Deniz Meydan Muharebesi Orta Avrupa ve Bal
kanları Haçlı Sefirlerine kapayarak din savaş
larını durdurmuş ve asırlık bir zaman için Ak-
demizi Osmanlı imparatorluğuna kemdi denizi 
olarak kazandırmışılbr. 

©umdem dışı blir konuşmada şüphesiz tarih 
içine girmek yersizdir. Ben daha Ziyade De
niz Kuvvetleri G-ünü münasebetiyle deniz alâka 
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ve menfaatlerinin siyaset adamları ve Parlâ
mento çalışmaları ile ilgili olan çerçevesi için
de kalmaya çalışarak konuşacağım. 

Taıihıin seyri malûmdur. 4,5 asır evvel 
Karadenıizi ve Akdenizi bir göl halimde idaresi 
ve hükmü altımda bulunduran bir ülkenin ev
lâtları olarak biz Türkler, Birinci Dünya Har
bi sonunda Orta Anadolu'ya sıkıştırılmış ve bü
tün denizlerle ilgisi kesilerek ölüme mahkûm 
edilmiş bulunuyorduk. Atatürk'ün kurduğu 
yeni Cumhuriyet Türkiye'si bütün cihana kar
şı yaptığı bir mücadele ile millî miısak sınırla
rı çerçevesinde bize tekrar Karadenizi ve Akde
nizi kazandırmıştır. Bir millet olarak dünya 
ile demiz bağlarını tekrar kazanmanın mânası 
ve nimetleri üzerinde durmak, düşünmek ve 
bunu kafamızda v« gönlümüzde dağ-erlendir-
mıek, Deniz Kuvvetleri Gününde şüphesiz he
pimiz için zevkli bir vazifedir. 

Filhakika bu memleket, millî sınırları ile 
tekrar Karadenıize ve Akdemize kavuşmuştur; 
fakat bütün deniz sanayi ve tesislerimiz, fabri
kalarımız, tersanelerimiz ve kıyılarımızın sa
dece bu coğrafyanın bir köşesinde bulunan 
Marmara'ya sığınmış olmasının zaafına dikkat
leri çekmek isterim. Camialtı, Taşıkızak, Haliç 
tersaneleri, İstinye Boğaz Tesis ve fabrikaları, 
Gölcük Anaüssü ve fabrikaları ve hattâ tasav
vur halinde buluıman Pendik, Tuzla tersanele
ri dle düşünülmelidir ki, 8 -10 bin kilometrelik 
sahiile malik olan Türkiye Cumhuriyetinin bü
tün deniz gücü, esas itibariyle bu muazzam coğ
rafyanın bir köşesine toplanmış durumdadır. 

Marmara, bugün coğrafya dili dışında hu
kuk anlayışına göre bir deniz bile değil; istan
bul ve Çanakkale boğazları kompleksine dâhil 
bir su geçidinden ibarettir ve arz ettiğim şe
kilde Türkiye'nin sadece bir köşelidir. Akde-
nizde kıyısı olmayan devletler denizleri, boğaz
ları ve kıtaları aşarak bu denize girmişler ve 
bu denizin sulhunda sükûnunda iddia sahibi 
olmuşlardır. Türkiye'nin dünya ile irtibatı üs
tünde ve Türkiye'min, açık deniz yolları üze
rinde cereyan edecek her türlü çekişmede elbet 
bir söz sahibi olması gerelkecelktir. Bu bakım
dan Türkiye başkalarına hiç bir tecavüz emeli 
beslemeden, sadeıca kendi coğrafyasının kendi
me verdiği hakka ve zorunluğa uyarak bir Ak
demiz Devleti olmayı siyaset plânlamasının da 

I baş düstur olarak kabul etmek zorunluğumda-
dır. Tabiatıyle deniz harp bahriyesinin gücünü 
ve vasfını, bu plân hedeflerine göre, deniz 
menfaatlerini ve dünya denizyolları ile olan 
bağlarını koruma gayesi tayin edecektir. 

Memleketin kalkınmasında sanayileşmek na
sıl zorunlu görülmüş ve bütün siyasî partiler ve 
hemen bütün vatandaşlar bu zorunluğu nasıl 
kabul etmişlerse, bu kalkınmada deniz omıen-
faatlerinin ve dünya denizleri ile olan bağların 
korunmasındaki kıymet de bütün siyasî partiler 
ve bütün vatandaşlar tarafından bir gün elbet 
daha çok benimsenecektir. 

Son yıllarda harp bahriyemizin yöneldiği he
def kendini Akdeniz'de daha çok hissettirir bir 
güç olma gayreti, bu anlayış ve bu görüşün bir 
ifadesidir. 

Silâhlı Kuvvetlere Parlâmentonun uzun sene
lere sâri harcama yetkisi verişi, milletin yeni te
sis olunan Donanma ve Hava Kuvvetleri vakıf
larına olan ilgisi, bu gayretlere Devletin ve mil
letin temelden ve gönülden katılmış olmasının 
asık bir delilidir. 

Bunu böylece tespit ettikten sonra, deniz 
menfaatleri ve deniz ulaştırması üzerindeki mil
lî alâkaya kısaca temas etmek istiyorum. 

Şükrana şayandır ki, son zamanlarda Türk 
hükümetlerinin programlarında ve başbakanla
rın konuşmalarında deniz ulaştırması, ticaret fi
lomuz, üzerinde önemle durduklar:» bir konu ol
mak değerini, kazanmıştır. Ben çok umumî ola
rak arz edeceğim ki, bugün asırlık deniz Dev
leti olan Türkiye'nin Ticaret Filosu hemen he
men ve ancak komşumuz Bulgaristan'a ve İsra
il gibi genç bir Akdeniz Devletine eşit tonajda 
ve dünyada 33 ncü sıradadır. 

işletmecilikte başarı ve mükemmeliyetleri 
mukayese etmek istemiyorum. Başka memleket
ler kendi ithalât ve ihracat hacimleri dışında di
ğer dünya devletlerinin elinden taşıma hizmet
lerini söküp alarak zenginleşme yarışma girdik
leri halde, biz kendi ticaretimizin belki ancak 
1/3 ini kendi gemilerimizle taşıyabilmekteyiz. 
Gün geçtikçe artmakta olan ticaret hacmimizi 
yabancılara teslim etmekle onların zenginleştiril
mesine çalışmaktayız. 

Türk Denizyolları işletmeciliğinde ve Türk 
deniz ticaret âleminde birçok bunalım ve bilhas-

| sa bir personel bunalımı dikkati çekmektedir. 
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Bu bunalım, denizci yetiştiren okul ve kaynak
lardan başlayarak, işveren ve işçi münasebetle
rine, gemi adamı olarak çalışanlarla onları de
nizde değil de, merkezde yeşil çuha masalar üze
rindeki kararları ile idare edenler arasına ve 
hattâ gemiler içersinde komuta sınıfı ile diğer 
gemiciler ve hizmet erbabı araşma sirayet et
miştir. Zıt sendika anlayışsızlıkları uzayıp git
mektedir. Denizcilik âlemimizin iç dünyasına 
zaman zaman hâkim olan bu yaranın dışarıya 
sızmakta olduğunu görmekteyiz. 

Şikâyetler şöyle hülâsa olunmaktadır : 
— Hizmetler ehil ihtisas sahipleri elinde de

ğildir. 
— Karşılıklı hak ve menfaatler lâyıkı ile 

ayarlanmamıştır. 
— Organizasyon bozuktur. 
— Modası geçmiş eski mevzuat çağın, ihtiya

cına uygun iş çıkarmaya engeldir. 

— Diğer Devlet sahalarında olduğu gibi po
litika Denizyolları işletmeciliğindt ve Türk de
niz ticaret âleminde hâkim bir unsur olarak 
olumsuz bir rol oynamaktadır. 

Hükümet ve idare adamlarımıza aksetmiş ve 
onların bilgilerine etrafı ile intikal etmiş olan 
bu hayatî problemlerin, memleket menfaatine 
uygun bir çözüm yolu beklemekte olduğuna 
önemle işaret etmek isterim. 

Cumhuriyet TürMyesi son çeyrek asır için
de birçok limanilara kavuşmuştur. Karadenizin 
doğusundan Akdenizin en uç noktasına kadar 
'birçok İmanlar, barınaklar, iskeleler yapılmış
tır; fakat Türkiye'de limanlarda, gemilerin 
yanaşacağı rıhtımlarda yükletme - 'boşaltına 
hizmetlerinde, yolcu alıp vermede, turist karşı
lamada ve gümrük işlerimde son derece iptidai
lik evet el'an son derecede iptidailik Ihakimdir. 
Hattâ istanbul ve izmir gibi en gözde limanlar
da dahi, modern ihtiyacı karşılamakta, Akde
nizin diğer memleket limanları ille mukayese 
olunamayacak kadar bir iptidailik vardır. 

G-enel olarak 'Türkiye'de birkaç liman dışın
da reisleri, liman hizmetleri tahsili noksan, de
nizcilik sahasında tecrübesi noksan kimselerin 
elinldedir. Ecnebi limanlarında liman reislikleri 
büyük önem taşımakta, buralarda tahsil gör
müş tecrübeli denizciler hizmet almaktadır. 

Türkiye'de kıyı emniyet öşletmeciliği, fener
ler, kıyı taJhlisiyeciliği, deniz kurtarıcılığı, sa-

} bil konuma teşkilâtı ve hizmetleri asrın ihtiya
cına uygun bir duruma ve statüye sokulmak lâ-
zımıdiî. 

Denizyolları işletmesinde, fabrikalarında, 
gemilerin makine, hakim ve onarım kollarında, 
büyük tamir işlerinde ©istemli bir çalışma yürü-
tüSmediği, tersane ve fabrikalarda yedek mal
zeme beklenmekte olduğu gelip geçen vatandaş
ların tersane önüne yığılmış olduklarına şahi-
dolduklan gemilerle sabittir. 

Ben sözlerimde hiçbir şahsı hedef almıyo
rum. Sadece memlekette denizcilik hayatında 
mevcudolan durumu ve prensipleri dile getir
mek istiyorum. 

Ulaştırma 'Bakanlığında deniz hizmetleri, 
hiçbir zaman lâyık olduğu önemi bulmamıştır. 
Bakanlığın denizle ilgili bütün teşekküllerinde 
bir reorganizasyona kesin ihtiyaç vardır. Dev
let Plânlama Teşkillâtında ve Kamu İktisadî 
Teşekküllerinde denliz ve denizcilik ihtisası 
hiçbir zaman arzu edilen önemli yeri bulmamış
tır. Muhtelif mevzularda olduğu gibi memleke
tin denizcilik alanında da politik ve sosyali bu
nalımlar, demode bağlantılar ve demode teda
rik formalitelerinden arınmak lâzımdır. 

Bir iki acı örnek vermek istiyorum. Haliç'te 
28 Haziran 1972'de kuru havuzda Eminönü ara
ba vapuru havuz kapağı parçalanarak batmış-
tır. Tarihinde o batan geminin ilcinde yattığı 
muazzam havuzları yapan bu milletin bugünkü 
çocukları, yüz tonluk bir havuz kapağını yeni
leyerek üç ayda yerine koyup vapuru dışarı 
atamamışlar ve havuzu hizmete kavuşturama-
mışlardır. Yetki noksanı, formalite bozukluğu, 

i organizasyon aksaklığı, her türlü inşa kabiliyet 
ve bilgi sahibine malik bulunan memleketimizde 

i işlabmenim bu feci olay karşısında elini kolunu 
I bağlamış olmasına rağmen ve onbinlerce lira 
J ziyana girmiş olmasına bizi şahit kılmıştır. 

i Diğer bir acı örnek : Haliç'de 5 Mart 1972' 
de takriben 45 milyon lira değerinde 5 bin ton
luk Marmara Gemisi yanarak batmıştır. Altı 

ı aydan beri bu batık 'gemi fabrika rıhtımını iş
gal etmekte, diğer gemi tamir işleri bu yüzden 
aksamaktadır. idare ile sigorta arasındaki ihti
lâf aylarca sürüp gitmiştir ve daha hazini Ata-
türk Köprüsünden sabah - akşam geçen iher 

j vatandaşın Devlet nizamına ve otoritesine kar-
I şı, memleket 'malına karşı işlenen bu feci hiyane-
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ti, bu batık geminin karinasını yalayan sularda 
sabah - akşam aylarca görerek kalplerinim kam 
atlamasıdır. 

Sayın senatörler; Türkiye'de yüksek deniz 
mühendisleri, Türkiye'de modern gemi ve denk 
inşa tesisleri ve hattâ Türkiye'de asrın çeşitîM 
memleketlerinde işletmecilik ihtisası yapmış 
•burçak eleman vardır; fakat Türkiye'de hizmet
lere ehlini getirip ona gerekli yetkiyi vermek 
ve onu modası geçmiş tedarik formalitelerden 
kurtararak sorumlu üalmak, hizmet beklemek 
reformu henüz fiiliyat sahasında doğmuş değil
dir. 

27 Eylül Deniş Kuvvetleri Gününü kutlar
ken, elbette 3~alnız mazinin bize gurur veren 
destanlarından değil, onlarla birlikte bu^ün de
nizlerle ilgili davalarımızı, noksanlarıımızı ve 
kusarlarımızı dile getirmekte millî menfaat var
dır. Biz millet önünde bu menfaatlerim nersde 
noksan olduğuna ve onlara nasıl sahibolaibileoe-
ğimize işaret etmek işitiyoruz. Bu memlekette 
artık kıyılarda yaşayıp arkalarını denize çevi
rerek 'dik ve sarp dağlarda kendisine mısır tar
laları açmaya çalışan Türk halkını ve bu hal
kın yüzünü ve gözikni denize çevirmeik zamanı 
gelmiştir. 

1962 senesinden beri Parlâmentoda senelerce 
müzakeresi sürüp giden ve nihayet iktidar ve 
miîihalefet parti mensuplarının ittifateyle ve de
ğerli sebatkâr parlamenter arkadaşların takibi 
ve gayretiyle 1970 senesinde tahakkuk ettiril
miş bir Su Ürünleri Kanunu vardır. Parlâmen
to zabıtlarında göreceksiniz, bu kanun Meclis
lerin ne kadar zamanını almış ve ne kadar zor
lukla meydana getirilmiştir. Bu kanunun getir
dikleri, su ürünü üzermleki plânlı çalışmalar 
üstünde Hükümetin acaba bugüne kadar ve ne 
derece bir yol aldığını öğrenmek isierdük. 

Balıkçılıkta plânlı çalışmak gerekli personel 
eğitimini hazırlamak demektir; gerekli araç ve 
gereci sağlamak demektir ve nihayet gerekli or
ganizasyonu kurmak demektir. Balıkçılıkta 
plânlı çalışmak demek, balık ile uğraşam vatan
daşların sosyal güvenliklerinin sağlanması, kre
di ihtiyaçlarımın karşılanması demektir. Hükü
metin bu yolda atmış olduğu adımdan öğrenmek 
bizi memnun edecektir. 

öngörülmüştür. Zamanla ve plânlı çalışma ile 
memlekette 300 bin ton balık sağlanabileceği 
düşünülüyordu. Bu miktarın 100 bin tonu mem
lekette istihlâk olunsa, Türkiye'nin istikbalde 
200 bin ton bir balık ihraç ürününe sahibolaca-
ğı hesaplanmıştır. Balığın tonu 300 dolara satıl
mak kabil olsa memlekete bu alanda 60 milyon 
dolar senelik döviz gelebileceği anlaşılmıştır. 
Hükümetin bu yoldaki hesaplarını ve düşünce
lerini öğrenmekten bahtiyarlık duyacağımızı 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayım Korutürk, daha ne ka
dar -""'r̂ cek efendim'? 

Jl^liî KOEUTIT' i ..Aevamla) — 3 ilâ 5 
daldka kadar. 

BAŞKAN — 20 dakikayı geçiyor efendim. 
Bu itibarla Heyeti Uarunıiyeden müsaade almak 
mecburiyetindeyim. Telhisiniz mümkünse rica 
edeyim efendim. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bitimine kadar oylayın. 

BAŞKAN — Mevzuun bitimine kadar Sayın 
Korutürk'e ruhsat verilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul ademler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

FAHBİ KORtFTÜKK (Devamla) — Teşek-
lerim. 

piyasasına Japonya el 
1-S.İ.İ t 

Orta Avrupa balık 
atmıştır ve bu pazara hemen hemen hâkimdir; 
fakat Türkiye'nin uygun coğrafî durumu ile bu 
pazara en uygun bir aday olduğu meydanda
dır. Su ürünlerimizin pazarlanma hazırlıklarının 
Hükümetçe dikkate alındığına emin olmak ister
dik, 

Diğer taraftan, su ürünlerinin memlekete bü
yük mikyasta döviz sağlamakla beraber senede 
% 9 nispetinde bir hızla artan nüfusumuzun 
besin ihtiyacını da geniş ölçüde sağlayabilece
ği düşünülürse, bu sahada Hükümet faaliyetle
rini öğrenmek hususundaki arzumuzun rasgele 
bir istek olmadığimn teslim edileceği ümidinde
yim. 

Hülâsa olarak; Deniz Kuvvetleri Günümde 
gerek deniz ticaretinin, gerek su ürünlerimizin 
memleket kalkınmasına ve vatandaşa is saüa-

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1972 [ sı açma imkânına, sermaye sahibine kârlı yatı-
senesimde yılda 240 bin ten bank sağlanacağı i rım alanı teminine yarayan cepheleriyle; fakat 
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bütün bunlarla birlikte denizcilik âlemimizin 
içinde bulunduğu bunalımlara temas estmek iste
dik. 

Sizleri fazla meşgul ettiğimden ötürü beni 
mazur göreceğinizi ümidetmek isterim. 

Sözlerime ilâve etmeliyim ki, Osmanlı impa
ratorluğundan devralınan çürümüş, dağılmış 
bir deniz gücü yerine Cumhuriyet idaresi gerek 
harp bahriyeısinde gerök ticaret bahriyesinde 
bu millete her hususta müstakil ve her husus
ta gelişmeye açık bir deniz âlemi getirmiştir. 

Sınırlarımız dışında yaşayan pak çok kim
senin konuşamayacakları bir hürriyet içinde 
biz, daha iyiye ve daha mükemmele sabibolmak 
iyi niyetiyle noksanlarımızı dile getirmek isti
yoruz. 

BIT 50 senelik Cumhuriyet idaresinin yetiş
tirdiği Türk gençleri arasında muasır medeni
yetin istediği her sahada, her türlü mütehassıs 
kadroya malik bulunduğumuza eminiz. Deniz-
ciliık alanında da yüksek mühendis, mühendis, 
kaptan, makinist ve işletmeci olarak elbette çok 
değerli elemanlara sahibiz. Yalnız bu kadrolar
dan, bu seçkin ihtisas elemanlarından faydalana
bilmek için, politikacılığın ve partizanlığın 
olumsuz etkilerinin her yerde olduğu gibi de
nizcilik âleminde de kabının dış ar da bırakılma
sı lâzımdır. 

Denizlerle tarihten gelen eski bir alışkanlı
ğımız, ülfetimiz vardır. Donanmalar yapmış ve 
bu donanmaları donatmış, okyanuslarda gezmiş 
ve hatta oralarda herkesten evvel hartalar çiz
miş ve böylece uzaMarda bugün başkalarının in
sanlık ve sulh namına üzerlerine aldıklara vazi
feleri asırlar önce ve asırlar boyunca densizler üs
tünde yürütmüş bir milletin evlâtlarıyız. Tarih 
sayfaları denizler üstümde bu kalbiliyet ve kud
retimizin inkâr olunmaz sayısız olaylanyle do
ludur. 

Ben denizin insanlara ve toplumlara sağla
dığı menfaatlerin Tüı'k Milletince gereği gibi 
kavranmasının memleket kalkınmasına en önem
li katkılardan birini sağlayacağına yürekten 
inanıyorum. 

Beni sabırla dinlemiş olan sayın senatörlere 
şükranlarımı arz eder; Deniz Kuvvetleri Gü
nünde vatan uğrunda denizlerde hayatını feda 
etmiş sayısız şehitlerimizi saygı ile anar, bugü
nün Deniz Kuvvetlerimize, bütün denizcilere ve 
memlekete kutlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

2. — Afy07i Karahisar Üyesi Ahmet Karay i-
ğifin, haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı 
zarara uğrayan üretici ve yağ imalâtçıları için 
tedbir alınmasına dair gündem d-ısı demeci ve 
Tarım Bakanı 11 yas Karaöz'ûn cevabı. 

BAŞKAÎT — Sayın Karayiğit, haşhaş ekimi
nin yasaklanmasından mütevellit zarara uğra
yan müstahsil ve yağ imalâtçılarının durumu 
•hazıkında. 

Buyurun. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Böyle hassas bir konuda bu zamanda söz al
mayı hiç bir zaman arzu etmezdim, ama Türk 
Hükümeti Haziran 1971'de haşhaş ekimini Türki
ye'de yasakladıktan sonra biz: «Alelacele alın
mış bir karardır bu, lütfen bunun boşluklarını 
peşinen dolduralım, sonra bu yasaklamaya gi
delim» diye de bir görüşe sahip çıkmıştık. 

Ben <m anda huzurunuzda bunun münakaşa
sını yapacak değilim. Çümkü biz bir kanun tek
lifinde bulunduk, bu kanun kısmet olur konu
şulursa bunun detaylarına kadar ineceğiz. Yal
nız, o-3iı seçim böl gam ie bu yasak! amma kara
rırdan mütevellit bir ıstırabı, bir hizmet gecik
mesini dile getirmek istiyorum. Şöyle ki: 

Sayın Nihat Erini Beyefendi Başvekilliği za
manında Afyon Belediyesinin balkonundan 
<Iıaghaş ekiminin yas aklanmasından mütevillit 
h'ç bir vatandaşımızın zarardide olmayacağını, 
bilâkis bu bölgelerin mamur bir hale geleceği
ni» ifade buyurmuşlardı. Biz de insanlığa hiz-
aı&t etme bakımımdan haşhaşı yasaklayalım; 
ama bu yasaklamadan mütevellit haşhaş müs
tahsilimi ve bunlarla geçinen kimseleri zarara 
sokmayalım diyen bir tezin savunucusuyduk ve 
Sayın Nihai' Erim Beyefendinin bu konuşması
nı biz memnunlukla karşılamıştık. Kendilerini 
uğurlarken hava meydanında söylediğim söz şu 
idi; «Türk halkının artık hayal kırıklığına ta
hammülü kalmamıştır. Türk Hükümeti verdiği 
sezi başka devleitlere verdiği sözü nasıl tutu
yorsa, kendi vatandaşlarına verdiği sözü de ay
nen tutsun» demiştim. 

Aşağı - yukarı bir seneyi aşıyor. Bugün bir 
Haşhaş İkame Projesi Genel Müdürlüğü kurul
du kuruluyor, kararnamesi çıktı çıkıyor vesaire. 
Hizmet gecikmiştir. Haşhaş müstahsili çok müş-
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kül durumdadır, ne ekeceğini bilmiyor. Bunun I 
ötesinde bunun imalâ-tıyle meşgul olan yalnız 
Afyon Karahisar vilâyetinde 1 000 kadar ima
lâtçı esnaf vardır. Haşhaş yasaklanmasından 
mütevellit haşhaş pazarı ortadan, kalkmıştır, 
•müstahsil haşhaşını getirmiyor, dolayısıyle 
1 000 esnaf bugün issiz durumdadır. 

Gerek Sayın Nihat Erim Beyefendi, gerek 
Sayın Başvekil Ferid Melen Beyefendiye birkaç 
defa heyetler halinde geldiler; ama bu hizmet 
bir türlü Afyon'a gidemedi. 

Benim huzurunuzu işgal edişimin kastı bu
dur. Halkın, kendisini yöneten insanlara karşı 
olan itimadını lütfen sarsmayalım. Hizmeti gö
türeceksek biran evvel bu hizmeti götürelim ve 
bu işleri birazcık çabuk! aştıralım, bu ıstırabı, 
bu yokluğu lütfen kökünden halledelim. Tefek
kür elerim. 

•Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI İLYÂS KARAÖZ (Muğ

la) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Afyon 'Senatörü Sayın Ahmet Karayiğii ar

kadaşımızın haşhaş mevzuu ile ilgili olarak yap
tığı .günıdem dışı konuşmaya cevap vereceğim. 

Değerli senatörler; 29 Haziran 1971 tarihin
de çıkan kararname ile 7 ilimizde haşhaş ekimi
nin yasaklandığı malûmunuzdur. Bu illerde ge
çimini haşhaş tarımından sağlayan çiftçinin ge
lir kaybına uğramasını enlemek, ihracatımız d?, 
ye? tutan afyonun yerine ikame ürünleri geliş
tirmek ve bölgenin genel kalkınmasını gerçek
leştirmek üzere gerekli teşebbüse gişirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu cümleden olarak, geçen 197i yılı yazı 
içinde Tarım Bakanlığınca bölgenin ziraî en
vanter çalışmaları yapılmiş ve buna dayanarak 
yerli ve yabancı uzmanların hazırladıkları ra
porlar değerlendirilmek suretiyle âcil r-leri gös
teren bir önprogram hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan, konunun bölge çapında bir | 
gelişmeyi öngören mahiyeti gözönünde tutula
rak bu bölgede yapılacak çalışmaların bir böl
ge plânı çerçevesi içerisinde ele alınması zo-
runluğu duyulmuş ve çalışmaların amacı, nite
liği, kurulacak teşkilâta ait esasları kapsayan 
Yüksek Plânlama Kurulu raporu 29 . 2 . 1972 
gün ve 7/3999 sayılı Bakanlar Kurulu kararıy- | 

I le kabul edilerek uygulanmaya konulmuş bu
lunmaktadır. Bu kararnamenin 6 ııcı maddesi
ne uyularak; Başbakan tarafından görevlendi
rilen Tarım Bakanının başkanlığında Dışişleri, 
Maliye, Tarım, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık, Köy 
İşleri, Orman, İmar ve İskân bakanlıkları ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin işti
raki ile geliştirilecek Haşhaş İkâme Bölgesi 
Koordinasyon Kurulu teşkil edilmiş ve o tarih
ten itibaren çalışmalarına devam etmektedir. 

Bölgenin kalkınması için uygulanacak prog
ram ve projelerin 'finansmanında kullanılmak 
üzere şimdilik 10 milyon 400 bin dolarlık bir fon 
temin edilmiştir. Bu fonun kullanılmasına iliş
kin esasları havi tebliğ biraz önce mevzuubah-
settiğim Koordinasyon Kurulu tarafından ha
zırlanarak 31 . 7. 1972 günlü Resmî Gazetede 
ilân edilmiş bulunmaktadır. 

Bölge kalkınma projesinin yürütülmesinden 
sorumlu olarak teşkilâtın faaliyete geçirilmesi 
için ihtiyaç duyulan mukaveleli personel istih
dam kararname tasarısı hazırlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; ele alınacak program 
ve projelerin hazırlanmasında ve kabulümde 
gözönünde tutulacak esas ve kriterler tespit 
edilerek ilgili bakanlıklara gönderilmiştir ve bu 
bakanlıklardan talebedilen yatırım projeleri de 
Koordinasyon Kuruluna peyderpey gelmektedir. 

I Koordinasyon Kurulu tarafından 1972 yılında 
kısa zamanda sonuç verecek program ve proje
lerin hazırlanarak uygulamaya konulması ka
rarlaştırılmıştır. Bu cümleden olarak, yardım 
fonundan finansman desteği sağlanan aşağıda
ki projelerin bir kısmının uygulanmasına der
hal geçilmiş bulunmaktadır: 

1. Topraksu Genel Müdürlüğü tarafın
dan yapılacak olan 32 küçük yerüstü sulama te
sisi ile 20 adet yeraltı suyuna ait projeler tu
tarı 8 milyon 971 bin liradır, bu sene için. 

2. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Mü-
| dürlüğü tarafından uygulanacak olan kaliteli 

et üretimini hedef tutan 50 bin başlık sığır besi 
projesi tutarı 12 milyon 107 bin liradır, bu sene 
uygulanmaya konulmuş bulunmaktadır. 

3. Bölgede buğday üretiminin geliştirilme
sini sağlayacak ve Tarım Bakanlığı Ziraat iş
leri Genel Müdürlüğünde yürütülecek buğday 

[ programı 1972 dilimi için 812 bin 500 liralık bir 
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fon tesis edilmiş ve faaliyete 'geçmiş bulununak-
tadır. 

4. Bölgenin tozla gelişmesi için uygun gö
rülen konularda aşağıda belirtilen projelerin 
de hazırlanması için gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. Bunlar: 

— Yağlı tohumlar, baklagiller üretimi, bun
ların pazarlamması ve işletilmesi projeleri; 

— Bölgede hayvan üretiminin geliştirilme
si, yem bitkileri ve çayır • mera bitkileri üre
timinin artırılması projesi; 

— ıSebze ve meyve üretimi pazarlaması ve 
endüstrisi projesi, 

— Ağaçlandırma, mera İslahı ve köylü el sa
natlarının geliştirilmesi projesi; 

— Halıcılık projesi, 
— Tarım gelişmesine elverişli olmayan böl

gelerde uygulanacak programlar, 

— Bölgenin uzun vadeli genel gelişme plâ
nının hazırlanması. 

Değerli arkadaşlarım, demek oluyor ki, Hü
kümet bu mevzuda gerekli ilgiyi göstermiş, bu 
yatırım projelerini teker teker ele almış ve işe 
başlamış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşımın ifade ettiği bir hususa 
cevap vermeden geçemeyeceğim. 

Haşhaş bölgesinde çalışan müstahsil ve çift
çilerden kararname şümulüne girmiş bulunan
ların tazminatları ödenmiş bulunmaktadır. An
cak, tasirhanelerde çalışan veyahut da tasirha-
ne işleten esnafın tazminatla ilgili talepleri he
nüz yerine getirilememiştir. Bunlar hakkında 
Tarım Bakanlığınca geniş ölçüde bir çalışıma ya
pılmış, envanter çalışmaları bitirilmiş hepsinin 
potansiyeli tespit edilmiş ve mahalline gidecek 
olan ve halen çalışmakta olan komisyonlar ma
hallinde gerekli incelemeleri yapacaklar, eğer 
haklı bir tarafları varsa elbetteki bu esnafın da 
mağdur olmaması için Hükümet gerekli kararı 
alacaktır. 

Saygılar sunanım efendim. 

3. — İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın, 15 Ma
yıs 1919 da İzmir'e çtkan Yunan ordularına 
karsı ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin 
adına yapılacak anıta Parlâmento üyelerinin de 
katkıda bulunmalarını temenni eden gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mümin Kırk, 15 Mayıs 
1919 da izmir'de karaya sıkan Yunan ordusuna 
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ilk kurşunu atan kahraman gazeteci Hasan Tah
sin adına dikilecek anıt ile ilgili gündem dışı 
söz istiyorsunuz. Kısa olması istirhamı ile, bu
yurun efendim. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; 

15 Mayıs 1919'da vatanımızı işgal etmek 
üzere izmir'e çıkan Yunan ordularına Konak 
Meydanında 'ilk kurşunu atan Kahraman Ga
zeteci Hasan Tahsin için izmir Gazeteciler Ce
miyeti, kadirşinas bir hareketi© bir anıt dikmek 
teşebbüsüne girişmiştir. Asıl adı Osman Nevres 
Recep olan bu kahraman, Sorbon Üniversitesi 
mezunudur, ki nereden mezun olduğu mühim 
değil, mühim olan gönlünde bu asil duyguları 
ve bu büyük cesareti taşıyabilmesidir. 

Osman Recep adına, izmir'de bir bulvara 
«Şehit Nevres Bulvarı» olarak ad verilmiştir. 
izmir Gazeteciler Cemiyetinin bu kahramanın 
adını tunçlaştırmak için giriştiğıi bu teşebbüse 
resmî ve özel birçok kurum maddî yardımları 
ile katılmakta ve takdir hislerini Gazeteciler 
Cemiyetine bildirmektedirler. Esasında, mem
leketimizde büyük kahramanlıkları görülmüş 
her büyük vatanperveri böyle abideleştirmemiz 
kadirşinaslıkların em büyüğü olacaktır. Yunan 
orduları izmir'e çıkmadan önce, çıkarmakta 
bulunduğu gazetesinde, muhtemel bir işgal 
anında izmirlileri direnmeye çağırıyordu, işga
li önlemeye kaleminin yetmemesi, aynı maksat
la vücudunu kalemi gibi kullanmaktan kendi
ni men edemedi ve Yunan sancaktarını öldür
dükten sonra Konak Meydanında şehit edildi. 

Cumhuriyet Senatosu olarak bizim de bu 
ulvî teşebbüste katkımızın bulunması lâzım gel
diğine inanıyorum. Maaşlarımızdan münasip 
görülecek bir miktarın kesilerek izmir Gaze
teciler Cemiyetine bu maksatla göndsrilmesiniı 
arz ve teklif ediyorum. Esasında ne kadar vere
ceğimiz değil, fakat vermemizin, bu teşebbüse 
katılmamızın mühim olduğunu da bu arada be-
liirtmek isterim. 

Bu mesele ile Başkanlık Divanımızın alâka
sını rica ediyor ve anıta muhtelif müesseselerin 
konacak plâketleri yanında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi plâketinin de yer almasına yar
dım edecek kararı alacağını ümidediyorum. 
Başkanlığımızın Millet Meclisi kanadiyle de bu 
gaye için temasta bulunmasını ve yardımın her 
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iki kanatça beraberce yapılmasının yerinde ola
cağını zannediyorum. 

Sayın senatör arkadaşlarımın da bu olumlu 
teşebbüse destek olacakları ümidiyle hepinizi 
saygılarımla selâmlıyorum. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

4. — Orman Bakam Selâkattin İnaVın, Zon
guldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'mn, geçen Bir
leşimde, orman ürünlerinin satışı konusunda 
yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap ve
ren demeci. 

BAŞKAN — Geçen oturumda ortaya konan 
orman ürünlerinin satışiyle ilgili konu üzerinde 
Orman Bakanı Sayın Selâhattin İnal, buyuru
nuz efendim. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosunun 21 . 9 . 1972 gün
kü Birleşiminde gündem dışı bir konuşma ya
pan Zonguldak Senatörü Sayın Ahmet Demir 
Yüce'nin beyanlarını cevaplandırmak üzere söz 
almış bulunuyorum, 

Bir mektuba dayanarak genellikle kayın 
tomruğu satışı üzerinde duran ve bu konuda 
uygulanan sistem yüzünden Hazinenin milyon
larca lira sarara uğradığını, ileri süren Sayın 
Ahmet Demir Yüce'ye, bana yüksek huzurunuzda 
açıklama yapmak imkânını verdiği için teşekkür 
ederim. Ancak, gönül isterdi ki, iyi niyetinden 
asla şüphs etmediğini Sayın Yüce yanlış anlam
lara yol açabilecek nitelikteki mektubu bu kür
süde okumadan Bakanlığıma teşrif etsinler ve 
bendenizden bu mektubun gerçekleri ne ölçüde 
yansıttığını sorup öğrensiler. Sayın Yüce bu şe
kilde hareket etselerdi, her halde şimdi yüce 
huzurunuzu bir süre işgal etmek durumunda 
kalmamış olacaktım. 

Değerli senatörler, 
Sayın Yüce konuşmaları sırasında, Orman 

Bakanlığı tarafından 1972 yılında 20 - 25 fir
maya kanun ve talimatnameye aykırı olarak 
500 bin metreküp kayın tomruğunun normal pi
yasa değerinden çok aşağı fiyatla satılması su
retiyle Devletin 200 milyon lirasının mahdut ve 
muayyen firmalara bağışlandığım mektuba da
yanarak beyan etmişler ve bunun bir ihbar te
lâkki edilmesini istemişlerdi. 
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j Bu iddiaları cevaplandırmadan önce, Devlet 
I ormanları ürününün ve bu arada kayın tomruk

larının satışları ile ilgili uygulama usullerimiz 
ve bu konudaki çalışmalarımız hakkında bilgi 
arz etmek istiyorum, 

Orman ürünlerini artırmalı, pazarlıklı ve 
tahsis yolu iîe yapılan iç piyasa satışları ile ih-

I racata dönük satışlarında uygulamadan doğan 
j sorunlara çözüm yolları getirmek ve beliren 

dar boğazların giderilmesi çarelerini inceleyerek 
teknik, ekonomik ve idarî yönden alınması ge
rekli tedbîrleri ortaya koymak mâksadıyle, da
ha Bakanlık görevine başladığım ilk günlerde 
15 . 4 . 1971 tarihinde bir komisyon kurdur
dum. Orman Fakültesinden konu ile ilgili bir 
profesörün başkanlık ettiği ve Bakanlık yetki
lilerinin de katıldığı bu komisyon, çalışmaları 
sonunda, kayın emvali satışında, diğer ağaç tür
lerinde olduğu gibi, artırmalı satışların uygu
lanmasını, ancak kapasitesi küçük olan tesislere 
pazarlıkla da satış yapılmasını önermiş, bu sa
tışların şart ve şekillerinin tespitinde idarî insi-
yatif tanınmasını uygun görmüştür. Bu incele
me ve yapılan çalışmalar sonunda, kapasitesi 
100 metreküpe kadar olanlar hariç, kayın ağacı 
işleyen tesislere 1973 yılından itibaren tahsisli 
satij yapılmamasını vs artırmalı satış usulünün 
uygulanmasına 17 . S . 1972 tarihinde karar 
verilmiş ve ilgili mih^ese sahiplerine duyurmak 
usare durum teşkilâtımıza bildirilmiştir. 

Bayın senatörler, 
Alman bu kararın Î372 yılında neden uygu

lamaya konmadığ- asidinde bir soru akla gele
bilir. Burada, kayın emvali talebinde bulunan 
sanayi tesislerinin 1972 yılı içinde kullanacak
ları hammadde için yıllardan beri uygulanmak
ta olan tahsisli satıştan birden bire artırmak 
satışa geçisin sakıncalarını bertaraf etmek ama
cı giidülmüştür. Böylece içinde bulunduğumuz 
yıl alman diğer tedbirlerle birlikte, usul deği
şikliğinin gereği olarak bir geçiş dönemi kabul 
edilmiştir. Bununla beraber, taşıdığı önem dola-
yısıyle konu, Bakanlar Kuruluna da intikal et
tirilmiştir, 

Değerli senatörler, bu genel açıklamalarım
dan sonra, Sayın Yüce'nin huzurunuzda okudu
ğu mektupta iddia edilen hususları İnşaca ce
vaplandırmaya çalışacağım. 

Bu mektupta öne sürülen hususlar başlıca 
j iki noktada toplanmaktadır. 
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Bunlardan birincisi; tahsis yolu ile yapılan 
kayın tomruğu satışlarının kanun ve talimatna
meye aykin olarak, normal piyasa değerinden 
çok aşağı fiyat yapıldığı, böylece Devletin 2C0 
milyon lirasının mahdut ve muayyen firmalara 
bağışlandığı, 

ikinci husus; 1972 yılında yapılan bu satış
larla, 500 bin metreküp kayın tomruğunun yüz
de 80 inin yalnız 20 - 25 firmaya verildiği ve 
mektuptaki deyimle, zevahiri kurtarmak için 
bâzı küçük ticaret erbabına da amorti kabilin
den aynı fiyatla, az miktarda kayın tomruğu 
satıldığı,,. 

Şimdi bu sıraya uymak suretiyle cevap arz 
edeceğim. 

Pazarlıkla vs tahsis suretiyle yapılan orman 
ürünleri satışları, 1958 tarihli ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 39 ncıı maddesi ikinci fıkrası 
hükmüne göre hazırlanmış kararname ile yü
rürlüğe konulan talimatname gereğince yapıl
maktadır. 

Tahsisli satış bedeli, bu talimatnamenin 
ikinci maddesi uyannca, piyasa satış fiyatıdır. 
Piyasa satış bedelinin hesabında, bir yıl önceki 
artırmalı satışların fiyat ortalamaları ile, içinde 
bulunulan yılın muhtemel fiyat artışları esas 
alınır. 1972 yılının kayın tahsis bedelleri de bu 
esasa göre tespit edilmiştir. Nitekim, 1971 yı
lının artırmalı satış tomruğu satışlarının kalite 
ve hoj sınıfları itibanyle, beher metreküb fiyat 
ortalaması şöyledir : 

Birinci sınıf normal boy 427 lira, ikinci sı
nıf 250, üçüncü sınıf 208 lira, 1971 ve 1972 yıl
ları arasındaki muhtemel fiyat artışları da na
zara alınmak suretiyle,. 1972 yılının başında, bu 
yıla ait kayın tomruğu ortalama tahsisleri fiyat
ları; birinci smıf 540, ikinci smıf 430, üçüncü 
sınıf 320 lira olmak üzere tespit edilmiştir. 

1972 yılında artırma ile satılan 6 380 met
reküb kayın tomruğu fiyatları, yılbaşında tes
pit edilen tahsis fiyatlannı metrekübde ortala
ma 150 lira civarında aşmakta ise de, bu fark, 
artırmalı satışı arz eden kayın tomruğunun pek 
az oluşundan ve bir de tahsis yoluyle tomruk 
alamayan taliplerin çokluğundan ileri gelmiş
tir. 

Hemen ilâve edeyim ki, 10 . 1 . 1972 tarihi
ne kadar Kastamonu, Zonguldak ve Bolu Or
man Başmüdürlükleri mmtakalannda açık ar

tırma yoluyle yapılan bu satışlarda, normal boy 
kayın tomruğunun en yüksek muhammen bedel
leri; birinci sınıf 500, ikinci smıf 400, üçüncü 
smıf 300 lira olarak tespit edilmiştir. Bu ra
kamlar, muhammen bedellerin, bu yi için tespit 
edilmiş bulunan aynı smıf kayın tomruğu tah
sis fiyatlarının altında bulunduğunu da açıkça 
gost.ermekt.edir. 

Bu arada, tahsis yoluyle satılan 500 bin met-
rekübe yakın miktar içinde, açık artırma ile 
satılan 6 380 metrekübiin genel piyasa satış 
fiyatını temsil edemeyeceği aşikârdır. Ayrıca, 
yılbaşında usulüne göre tespit edilerek mukave
leye bağlanan tahsis fiyatlannm piyasa dalga-
lanmalarma tabi olarak değiştirilemeyeceğini 
de takdir buyurursunuz, 

Bütün bunlara ilâve olarak şu hususu da be
lirtmek isterim ki; Hükümetimiz, üretilen ihti
yaç maddelerinde fiyat istikrarını sağlamak, 
pahalılığa yol açmamak için yeteri miktarda ve 
düşük maliyetle tüketiciye ürün arz etmek yö
nünde bir politika izlemektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu kısa açıklama göstermektedir ki, tah

sisli kayın tomruğu satışları kanun ve talimat
nameye uygun olarak yapılmakta ve iddia edil
diği gibi, beher metrekübiin 400 lira noksanına 
satılması suretiyle, Devletin 200 milyon lirası 
muayyen firmalara bağışlanmamaktadır, 

Değerli senatörler, Sayın Yüce'nin okuduğu 
mektupta yer alan ikinci iddiaya gelince : 

Devlet Orman işletmelerinin 1972 yılındaki 
üretim programına göre, kayın tomruğu tertibi 
874 630 metrekübdür. Bunun 338 135 metre-
kübü kamu sektörüne, 494 035 metrekübü özel 
sektöre, geriye kalan 42 460 metrekübü de 
köylü zatî ihtiyaçlarına ayrılmıştır. Özel sektö
re ayrılan 494 035 metreküb kayın tomruğu
nun 477 285 metrekübü, kapasitesi 100 metre-
kübün üstündeki 546 adet fabrika ve imalât
hanelere, Orman Genel Müdürlüğünce tahsis 
edilmiştir. Geriye kalan 18 750 metrekübiin de, 
kapasitesi 100 metrekübün altında ki, yaklaşık 
olarak 500 adet küçük sanat erbabına, mahallî 
orman işletmelerince tahsisen verilmeleri prog
rama bağlanmıştır. 

Görülüyor ki, söz konusu mektupta iddia 
edildiği gibi, 500 metreküb civarındaki kayın 
tomruğunun yüzde 80 i sadece 20 - 25 firmaya 
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verilmemiştir. Tahsis yoluyle kayın tomrukla
rından faydalanan büyük ve küçük firmaların 
sayısı 1 000 i aşmaktadır. Tahsisler eşit ölçüler 
içinde, tesislerin kapasiteleri ile orantılı olarak 
yapılmaktadır. 

Sözlerime son verirken, Sayın Ahmet Demir 
Yüce'ye bu konuda açıklama yapmama imkân 
sağladıkları için tekrar teşekkür eder, şayet 
açıklanması gereken başka hususlar varsa ve 
bunlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek is
terlerse, Bakanlığımın her zaman için kendile
rine bu bilgileri vermeye amade olduğunu ifa
de etmek isterim, 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hspinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gündeme geçiyoruz. 

5. •— Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Ziya. Müezzinoğlu'na Devlet Bakanı Zeyyal 
Baykara/nın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/159) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
var, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye 
Bakanlığına, Devlet Bakam Zeyyat Baykara'nm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur 
efendim. 

6. — Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyelerden 
Cihat Alp an, Sabahattin Özbek, Naim Talû ve 
Halil Tunç/un Kontenjan Grubuna dâhil olduk
larına dair Kontenjan Grubu Başkanlığı tezke
resi (3/160) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, sunuyo
rum efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanınca Senatoya seçilen aşağıda 

isimleri yazılı sayın üyelerin Grupumuza dâhil 
olduklarını bilgilerine arz ederim. . 

C. Senatosu Kontenjan 
Grubu Başkanı 
Fahri Korutürk 

| Sayın Cihat Alpan, 
J Sayın Sabahattin Özbek, 

Sayın Naim Talû, 
Sayın Halil Tunç. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur ve ba
şarı dileklerimizi sunarız efendim. 

7. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu görev 
kademelerinde açılı bulunan üyeliklere yapılan 
serim hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Başkanlığı tezkeresi (3/161) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var,, okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grubu Genel 
Kurulu bugün toplanarak açık bulunan Grup 
başkanvekillikleri ile üç yönetim ve bir disiplin 
kurulu üyeliği için seçim yapılmış ve aşağıda 
adları yazılı senatörler seçilmiştir. 

Yüksek bilgilerinize arz ederim. 
C, H, P, C, Senatosu Grubu 

Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Grup Başkanvekillikleri : 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara Senatörü) 
Salih Tanyeri (Gaziantep Senatörü) 
Yönetim Kurulu üyeleri : 
Fakih Özlen (Konya Senatörü) 
Hüseyin Atmaca (Denizli Senatörü) 
Saffet Ural (Bursa Senatörü) 
Disiplin Kurulu : 
Lûtfi Bilgen (içel Senatörü) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. Başa
rı dileklerimi sunarım efendim. 

8. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/162) 

BAŞKAN — Dört sayın üyeye izin verilmesi 
konusu hakkındaki Başkanlık Divanı yazısı 
var, okudukça her biri hakkında, vakitten de 
tasarruf için oylarınıza arz edeceğim efendim. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
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Başkanlık Divanının 25 . 9 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tsaviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü'ye, has
talığına binaen, 4 . 9 . 1972 trihinde itibaren, 
üç ay izin verilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e, 
mazeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren, 15 gün izin verilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

C. Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e, 
hastalığına binaen, 21 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren 20 gün izin verilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler:.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

C. Senatosu İzmir Üyesi Nazif Çağatay'a, 
hastalığına binaen, 19 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren, altı ay izin verilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

9. — Hastalığı sebebiyle 2 aydan fazla izin 
alan İzmir Üyesi Nazif Çağatay'a ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/164) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Çağa
tay'ın tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 
ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz 
olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Çağatay'a ödeneklerinin 
verilmesi hususunu kabul kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

10. — Hastedığı sebebiyle 2 aydan fazla izin 
alan Tabiî Üye Vehbi Ersü'ye ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/163) 

BAŞKAN — Sayın Ersü hakkındaki yazıyı 
takdim ediyorum. 
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Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü'nün tahsisatının verilebilmesi, içtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Ersü'nün ödeneğinin ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim;. 

11. — Komisyonlar ela açık bulunan üyelik
lere seçim. 

BAŞKAN — işaret oyu ile halli lâzımgelen 
bir seçim mevzuu var, ilgili önergeyi okutuyo
rum efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 

16 . 9 . 1972 gün ve Kanunlar Md. 790 sa
yılı yazıları K, 

C. Senatosu komisyonlarında Grubumuza ise-
bet eden üyeliklere seçilen grup adaylarımız 
aşağıda gösterilmiştir. 

Arz ederim. 
C. Senatosu Kontenjan Grup 

Başkanı 
Fahri Korutürk 

Komisyonlar 
1 

Bütçe ve Plân Kom. 
Sayın Selâhattin Babüroğlu 
Bayındırlık, Ulaş. imar ve is. Kom. 
Sayın Cihat Alpan 
Dışişleri, Tu. ve Tanıtma Kom. 
Sayın Prof. Nihat Erim 
Malî ve ik. iş. Kom. 
Sayın Sait Naci Ergin 
Tarım Kom. (Orman) 
Sayın Tayfur Sökmen 
Kamu ik. Teş. Kar. Kom. 
Sayın Halil Tunç 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu'nun Bütçe ve 
Plân Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Cihat Alpan'm Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar - iskân Komisyonuna seçimi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Prosfesör Nihat Erim'in Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonuna üyeliğini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Sait Naci Ergin'in Malî ve İktisadî 
işler Komisyonu üyeliğini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Tayfur Sökmen'in Tarım (Orman) 
Komisyonuna üyeliğini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Halil Tunç'un Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Karma Komisyonu üyeliğini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim, 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
Jıakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/523; C. Senatosu 1/99) (S. Sayısı: 130) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
birleşimde açık oylarınıza sunulan Osmanoğlu 
1936 doğumlu Ahmet Şen hakkındaki Af kanu
nu tasarısı yine geçen birleşimde olduğu gibi, 
oy kutusu kürsüye konulmak suretiyle açık oy
larınıza arz edilecektir. Beyaz oy kabulü, kır
mızı oy reddi, yeşil çekinser oyu temsil edecek
tir. Oylar bu suretle kullanılacaktır. 

2. — 1472 sayılı özel Yüksek okul öğrenci
lerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Ka
nunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/682: Cumhuriyet Sena
tosu 1/707) (S. Sayısı : 140) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1472 sayılı özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine dsvam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek okullar hakkındaki Kanunun 

24 ncü maddesinin, adı geçen okullarda 
1972 - 1973 öğretim yılında yaklaşık olarak 
15 000 öğrenciyi okutabilecek olan fizikî kapa
siteden istifade etmek ve okumak arzusunda 
bulunan gençlere istihdam politikası ve insan-
giieü ihtiyacını göz önünde tutarak imkân sağ
lamak amacıyle değiştirilmesine ve 3 ncü mad
deye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarı
sının müstaceliyetine binaen gündemdeki diğer 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Evvelâ önceliği oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim, 

ivedilikle görüşülmesi hususu da teklif edil
miştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 140 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Sayın Bakan?. 
ra dalar. 

Buradalar. Komisyon?... Bu-

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
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1472 sayılı Özel Yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 

maddeyi bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı 

Madde 1. — 1472 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — Bu kanunla Resmî Yüksek okul 
haline getirilen öğretim kurumlarına 1971 - 1972 
ve onu takibeden öğretim yıllarında istihdam 
politikası ve insangücü ihtiyacı gözönünde tu
tularak üniversiteler veya resmî akademilerin 
öğrenci alma usulleri uygulanmak şartıyle Ko
ordinasyon Kurulu kararı ve Millî Eğitim Baka
nının onayı ile yeniden öğrenci kabul olunabi
lir. 

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

SIRRI AT ALAY (Kars) — Komisyondan bir 
sorum olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Bu alınacak öğ
rencilerden ücret alınacak mı alınmayacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Alınmayacak. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 2. — 1472 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Millî Eğitim Bakanı, bulunamayacağı top
lantılar için, kurul üyesi akademi başkanların
dan veya müsteşarlardan birini başkan seçer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir efendim, 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,,, 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) — 
Benim de bir sualim olacak, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Komisyonun biraz evvelki suale verdiği 
c-r/ap karışıklığa sebeboldu. Yeni alınan öğren
cilerden ücret alınmayacak. Halen okuyanlar
dan. alınacak mı, alınmayacak mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kam 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Halen okuyan öğ
rencilerin yeni girenlerinden para alınmayacak, 
paralı olarak giren öğrencilerden ve imtihansız 
olarak giren öğrencilerden para alınacaktır. 

BAŞKAN — Evet. soru cevaplandırılmıştır, 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok, Tasarıyı oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiş ve bu suretle tasarı Senatomuz
dan da geçmiştir ve kanunlaşmıştır efendim. 

3. —- 197:2 yılı Bütçe Kanununa hağlı (A/J) 
ve (A/3) UaretU cetvellerde değişildik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/692; C, Senatosu 
1/106) (S. Sayısı : 138) 

i. -— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa hağlı cetvellerde değişildik yapılması 
hakLunda kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/691; C. Sena
tosu 1/105) (S. Sayısı : 139) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim, 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Tıp Fakültesinin hem personeli gider
lerini, hem de diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere lüzumlu ödeneğin aktarılmasını temin 
maksadıyle bugünkü gündemimizin, tiusük gere-
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ğince bir defa görüşülecek isler kısmında bulu
nan 138 ve 139 sıra sayılı kanun tasarılarının 
gündemde mevcut bütün işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan] Y. 

Sözcü 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik önerisini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

3. — 1972 yılı Bilice Kanununa bağlı (A/l) 
i'c (A/3) işaretli cetvel ferde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı re Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/692: (\ Sena
tosu 1/106) (S. dayısı : 13$) (1) 

BAŞKAN — Raporun görüşülmesine başlı
yor vz, 

Sayın Komisyon ve Sayın Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi Müsteşar Muavini Hakkı Özkazanç, 
yerindeler, 

Eaporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A l ) ve (A 3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A/l) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.120 nci (Devlet Memurları Kanununun ge
rektirdiği harcamalar) maddesinden (2 488 867) 
liralık ödenek düşülerek, mezkûr yıl Bütçe Ka
nununa bağh (A 3) işaretli cetvelin aynı Ba
kanlık kısmının 34.000 nci (Malî transferler) 
bölümünün 34,113 ncü (istanbul Üniversitesi) 
maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 13$ S. Saydı h(ısınayazı tutanağın 
na eklidir. 

sonu-

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulmuştur, efendim. 

/. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması haki'in d a kanun tasarısı v<: Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/091y (\ Se
natosu 1/105) (S. Sayısı : 139) (1) 

BAŞKAN — Biraz evvel 138 sıra sayılı ta
sarının müzakeresi için verilen önergede 139 
sıra sayılı İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu da vardı. Yüce Kurulunuz bu
nun da önceliğini kabul buyurmuşlardı. Bu ne
denle bunun müzakeresine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul et
meyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Sayın Bakanlık Temsilcisi ve Komisyon ha
zır, 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine 2 478 867 liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmeyenler... 

(1) 139 S. Sayılı basmayan tutanağın sonu
na eklidir. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran, efendim. 
ORHAN KÜRÜMOGLU (Bitlis) — Biraz 

evvel kabul ettiğimiz 138 sıra sayılı tasarıda 
aynı bölüme 2 488 867 lira aktarma yapılıyor. 
Fakat burada ek ödenek olarak verilen 
2 478 867 lira var ki, burada bir yanlışlık olsa 
gerek. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, birinci mad
dede bir tabı hatası olmuştur; madde 2 478 867 
lira olarak okundu. Tashih edilmiş sekli maale
sef dağıtılan nüshalarda yok. Bu itibarla arz 
ediyorum. 

Sayın Komisyon Başkanı buyurun efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BÂŞKÂN-

VEKİIifNAFİZ ERGENELi (Edirne) — Sayın 
Başkan, ikinci maddede on bin lira olağanüstü 
ödenek vardır, onunla beraber 2 488 857 lira
dır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Fasıla 
ödenek eklenir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VELİKİ NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Yeni 
bir madde açıldı; ikinci maddedir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hatadır, 
kanaatimce. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

istanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

( A l ) 
Bölüm Lira 

12,000 Personel giderleri 2 342 547 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler,.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum güderleri 129 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 7 320 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz cetvellerle beraber bi
rinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul j 

I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/İ) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmında 12.811 nci (Sürekli gö
rev yollukları) adı ile yeni bir madde açılarak, 
bu maddeye (10 000) liralık olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza suımyo-
rımı. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin so
nunda yeniden açılan (Bursa Tıp Fakültesi) 

I ballığı altına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BARKAN — Madde üzerinde söz ist?ycn sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Eaz!ne yardımı) maddesine (2 488 8G7) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde sez istsysn sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yrı üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-

I rurn. Kabul edenler.,, Etmeyenler... Kabul edil-
j mistir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Kutular gezdirilsin efendim. 
Oyalama somıcâanaıa intizar edene kadar 

gündemin diğer bir maddesinin görüşülmesine 
I geçiyoruz. 
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IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın L'yesi İs
kender Cenap Egt ve 1 arkadaşının, 657 saydı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusunda bir genel görüşme aejdmasma dair 
önergesi (S/l) 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine geçi
yoruz. 

Geçen birleşimde önerge sahiplerinden Sayın 
Hüseyin öztürk görüşmüşlerdi. Şimdi de lehin
de Sayın Hüseyin Atmaca görüşeceklerdir. Bu
yurunuz Sayın Hüseyin Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Personel Kanununun uygulanlmasındaki ak
saklıkların ortaya dökülebilmesi için arkadaş
larımızın verdiği önergenin kabul edilmesi ge
reğine inanıyorum. 

Devlet Memurları Personel Kanunumu ve bu 
kanunun malî hükümlerinin uygulanmasını Dev
let memurları yedi yıl bekledi. 1970 yılında 
malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi, uzun sü
re beklemeyi olumlu bir sonuca maalesef bağ
layamadı. 

657 ve onu tadil eden 1327 sayılı kanunlar, 
eşit görevlere, eşit sorumluluklara, eşit hak
lar getirme esasım •öngördüğü halde, uygula
mada, intibak hataları yüzünden adaletsiz so
nuçlar doğdu. Memurlar bu kanundan umduk
larını maalesef bulamadılar. Personel Kanunu, 
eşitsizlikler kanunu haline gelmiştir. Bu ada
letsiz dağıtımın memurlar arasında meydana 
getirdiği huzursuzluğu para ile değerlendir
mek mümkün değildir. Devlet memurluğundan 
ayrılıp, Sigortaya bağlı özel bir işyerinde ça
lışanlardan tekrar memuriyete dönenler emsal
lerinden iki - üç derece ileri geçtiler. 

Bir misal olarak arz edeyim; bir tenekeci 
yanında çırak olarak çalışan bir işçi, sonradan 
Devlet memuriyetine girmişse, öğrenim yapan 
yaşıtına nazaran en az iki - üç derece öne geç
miştir. 

Diğer bir misal; Devlet memuriyetinden ay
rılarak yüksek öğrenim yapanlar, Devlet me-

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

muriyetinden ayrılmadan bir yüksek öğretime 
kaçamaik olarak devam edenlerden geride kal
mışlardır. Halbuki mevcut yasalarımız Devlet 
memuriyeti ile öğrenciliğim bağdaşmayacağını 
âmirdir. Personel Kanunu, bu mevcut yasanın 
âmir hükmüne rağmen, bu memurları eımsaline 
nazaran bir üst derece vermek suretiyle mükâ
fatlandırmaktadır. Böyle bir uygulamanın an
lamı, Devlet hizmetine sadakatle bağlanıp, 
aralıksız olarak Devlete hizmet edenleri ceza
landırmaktan başka bir amlama getem&z. 

Personel Kanunu memur 'maaşlarını büyük 
ölçüde artırmıştır. Ancak, memur maaşları 
1970 Kasımından bu yana alım gücünü büyük 
ölçüde kaybetmiştir. Devlet İstatistik Enstitü
sünün geçinme endekslerine göre, iki yıla yakın 
bir zaman içinde memur maaşlarının alım gücü 
% 54 nispetinde düşmüştür. Bu hesap, resmî 
zamlara göre yapılmıştır. Bir de, karaborsa, 
Hükümetin ve belediyelerin kontrol zayıflığın
dan doğan fırsatçıların yarattığı pahalılık, 
Personel Kanununun getirdiklerini fazlasıyle 
memurun elinden geri almıştır. Personel Ka
nunundan sonra yapılan zamlar memuru buna
lıma itmiştir. Uygulamadaki adaletsiz ölçüler 
memurları huzursuz hale getirmiştir. 

Gerçekte, pahalılıktan şikâyetçi olan yal
nız memur değildir. Köylüler de, ürünlerini 
değeri fiyatına satamadıkları için sıkıyöneti
me rağmen sokağa dökülmeye başlamışlardır. 
Devlet memurları bugün sokağa dökülmüyor
sa, şunu iyi bilmek gerekir ki; o, memurların 
engin vatan sevgisinden ve memleketimizin 
içinde bulunduğu olağanüstü durumu düşün
düklerinden ileri gelmektedir. Ama memurla
rın bu asili düşüncelerini daha fazla kullanma
ya hakkımız olmadığı kanaatindeyim. 

Arkadaşlarımızın verdiği bu genel görüşme 
kabul edilmelidir ki, Personel Kanumunun bü
tün aksaklıkları ayan beyan meydana çıkmış ol
sun ve bu aksaklıklara rağmen Hükümetin 
âcil tedbir almamakta direnmesinin hesabı so
rulsun. 

Bu önerge burada konuşulmalıdır ki, 80 000 
öğretmenin 1970 yılının Kasım ayında, kadro
larının maaşlarına denk olmaması yüzünden 
uğradıkları mağduriyetler ortaya dökülsün. 
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Bu önerge kabul edilmelidir ki, yüz bin öğ
retmenin müktesep haklarının nasıl elinden alın
dığını burada görelim. 

Bu önerge mutlak surette gündeme alınma
lıdır ki, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ge
çici 2 nci madde ile esas 36 ncı maddenin ge
tirdiği büyük eşitsizlikler ve memuru huzursuz
luğa sevk eden nedenler ortaya çıkarılsın. 

Genel görüşme kabul edilmelidir ki, kanunî 
terfi müddetini halen doldurmuş olduğu halde 
ve terfi müddetinin üzerinden bir - iki yıl da 
geçmesine rağmen, terfi hakları elinden alınan 
binlerce memurun ve 80 000 öğretmenin duru
munu burada Hükümete anlatma imkânını bu
lalım. Bu anlatmalarımız sonucunda belki Hü
kümet insafa gelir, Devlet memuru kullarını da 
görür. 

Eski memurlarla, yani Personel Kanunu
nun çıkarılmasından evvel vazifeye başlayan
larla, Personel Kanununun yürürlüğe girmesin
den sonra göreve başlayanlar arasındaki baş
langıç maaşlarındaki farklılıklar ayan beyan 
buradaki görüşmelerde ortaya dökülsün. 

Yan ödemelerdeki eşitsizliklerin, özellikle 
yan ödemelerde bir kısım genel müdürlerin, 
şube müdürlerinin ve okul müdürlerinin dü
şünülmediğinin hesabı da burada sorulsun. 

Millî Eğitim Bakanlığının çıkardığı terfi 
kararnamelerini Maliye Bakanının keyfî olarak 
uygulamadığının hesabı burada sorulsun. 

Personel Kanununun uygulamasında Devlet 
Personel Dairesi, Sayıştay ayrı ayrı görüşlerde 
bulunmaktadırlar. Personel Kanunu dolayısıyle 
Maliye Bakanlığı ile bütün bakanlıklar çekişme 
ve çelişme haline düşmüşlerdir. Bakanlıklararası 
bu çelişik görüşler yönetimde büyük aksaklık
lar meydana getirmişlerdir. 

Bu önergenin görüşülmesi kabul edilmelidir 
ki, memurların dokuz aylık maaş farklarının ne 
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zaman ödeneceği ve memurları daha ne kadar 
bekleteceğimiz Hükümet tarafından açıklansın. 

Devlet dairelerine gittiğimizde odacısından 
müsteşarına kadar her personelin kafasını işgal 
eden konunun, Personel Kanunu olduğunu gö
rüyoruz. 

30 - 40 yıl hizmet ettikten sonra emekliye 
ayrılma kararında olanlar bu Personel Kanu
nunun aksaklıklarının giderilmesini beklemek
tedirler. Eğer bu Personel Kanununun aksak
lıkları giderilirse, Devlete uzun yıllar hizmet 
etmiş ve artık enerjisini bitirmiş olanlar ayrıla
caklar yeni ve genç kuşaklar görevi devrala
caklardır. 

Bir taraftan binlerce ve on binlerce lise me
zunu, meslek okulu ve üniversite mezunu boş 
gezerlerken, 30 - 40 senesini doldurmuş memur
ların bu yüzden ayrılmaması, memlekette mü
nevver işsizliği sorununu her gün biraz daha 
büyütmektedir. 

Memurlar Hükümetten ümidini tamamen 
kesmişlerdir. Ümitlerini Parlâmentoya çevir
mişlerdir. işte bu önerge vesilesiyle, memur
ların bu ümitlerinin nasıl gerçekleşeceğini mey
dana çıkarmak zorundayız. 

Esas hakkındaki görüşüm saklı kalmak sure
tiyle, önergenin kabulünü Yüce Senatodan rica 
eder, hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atmaca. 
Muhterem arkadaşlarım, genel görüşme öne

risinin aleyhinde konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Genel görüşme açılması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Genel görüşme açılmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması 
kabul edilmiştir. 

Tüzüğümüzün gereği yapılacak, keyfiyet Hü
kümete bildirilecektir efendim. 

Gündeme devam ediyoruz. 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

±m — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Çocuk 
Bakime vinin kapatılmasına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/5) 

BAŞKAN — iki sayın üyenin önerileri var, 
arz ediyorum. 

Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu gündeminin sorular 
ve genel görüşme bölümünün 7 nci sırasında 
bulunan, Adana Doğumevi ve Çocuk Bakımevi-
nin kapatılması hakkındaki sözlü sorumu geri 
alıyorum. 

Arz ederim. 
M. Nuri Âdemoğlu 

Adana 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Selâlıattin Babüroğlu'nun, inşaat mevsiminin 
uzatılmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/12) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkan 

Gündemin 12 nci sırasında yer alan sözlü 
sorum nedeniyle sayın Bayındırlık Bakanı bir
kaç oturumdan beri lütfedip Genel Kurulumuza 
geliyorlar. 

Sıra görevinin aksamasını önlemek üzere, 
SÖEIÜ sorumun yazılı soruya döndürüTm esini 
saygılarımla arz ederim. 

Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 

Bil gen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

BAŞKAN — Sayın Bakan yok, Sayın Bil
gen yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Özlürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 nci madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan ve sayın öner
ge sahibi yok, gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ilamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve soru sahibi 
yok, gelecek birleşime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı buradalar. Sa
yın Başbakan yok, gelecek birleşime kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sıra Sayısı 130 
olan Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kındaki Af kanunu tasarısı üzerinde oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı efendim?... Yok. Oy 
verme işlemi bitmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüee'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Yüce buradalar, Bakan
lar yok, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

''. - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
1 ıhhc'nı, 12 Mart öncesine dair Başbakanda.'-: 
söAil sorusu (6 •':':) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan ve Sayın Yıl-
dıs yoklar, gelecek Birleşime kalmıştır. 

9. —- Cu'nthariyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Biler'in yurt dışında malık uru olar Türklere dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (G 8) 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve soru sahibi 
yok, gelecek Birleşime kalmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu. Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri İÜ n, ithal edilen medlann mutemet
lere teslimine dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6:9) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan ve soru sahibi 
yok, gelecek Birleşime kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuza!''m, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
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Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal buradalar, 
Sayın Başbakan yok, gelecek Birleşime kalmış-
t l l . 

/J, —• Cumhuriyet Senatosu İzmir İ'yesi Beliğ 
Beler'iıi, Türl; Hava Yollarına dair, Ulaştırma 
11 a.h anında a sözlü sorusu- (d/11) 

BAŞKAN -— Sayın Beliğ Beler yok, Sayın 
Ulaştırma Bakanı yok, gelecek Birleşime kalmış
tır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu. Denizli i'yesi 
Hüseyin- Atmuca'uın, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (1)/11) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buradalar, Sayın 
Bakan yoklar. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

77. — Cumhuriyet Senatosu Denizli İ'yesi 
Hüseyin- Atmaca nın, yüksek ve ortaöğretime 
dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (H 15) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buradalar, Sayın 
Bakan yok. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» kısmındaki maddelerle ilgili t a 
kanlar ve öneri sahipleri yok. Gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

138 ve 139 Sıra Sayılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarılarına oyunu 

kullanmayan sayın üye var mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Açık oylama sonuçlarına intizar ettiğimizi 
arz ederim efendim. 

Açık oylama sonuçlarını birer birer arz edi
yorum efendim : 

Sıra Sayısı 138, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının açık 
oylamasına 105 sayın üye iştirak etmiş ve 105 
sayın üye kabul oyu kullanmıştır. Bu suretle 
tasarı Senatomuzdan geçmiştir efendim. 

Sıra Sayısı 139, İstanbul Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasa, hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına 104 sayın üye katılmış ve 104 kabul 
oyu ile tasan Senatomuzdan geçmiştir efendim. 

Sıra Sayısı. 130, Osmanoğlu, 1936 doğumlu 
Ahmet Şen hakkında af kanunu tasarısı oyla
masında çoğunluk sağlanamamıştır. Gelecek 
Birleşimde işlem tekrar edilecektir. 

Bu suretle gündemde görüşülecek başka bir 
madde kalmadığından 86 ncı Birleşimi kapatı
yorum. 

28 Eylül 1972 Perşembe günü saat 15.00'te 
Cumhuriyet Senatosu mutat toplantısını yapa
caktır efendim. 

Kapanma saati : 1.6.43 

- •<« 

1. ---• Cumhuriyet Senatosu Ta'ıiî İ'yesi Sezai 
O'Kun'ın, Yetki Kanununa dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Zeyyat Baykaramin yazılı cevabı 
(7/59) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Saym Eaşbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandmlmasına delâlet
lerinizi arz ederim. 

Tabii Senatör 
Sezai O'Kan 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZITA SOMLAR YE CEVAPLARI 

Konu : 

Yüzbinlerce Devlet Memuranu uzun süredir 
mağduriyet inancının yarattığı moral bozukluğu 
içinde bulunduran 657 sayılı Kanunun, aksaklık
larım giderecek nitelikteki, Hükümetin ihtiyaç 
duyduğu Yetki Kanunu 31 . 5 . 1972'de yürür
lüğe girmiş olmasına rağmen bugüne kadar, me
murlar lehinde hiçbir olumlu gelişme görülme
miştir. 
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30 senesini şerefle doldurmuş birçok memur,' 

yarlerini genç ve lâyık arkadaşlarına bırakıp 
emeldi olmak için evvelâ bu Yetki Kanununun 
haklarım teslim edecek neticelerine intişar et
mektedirler. 

Ayrıca memuriyet hizmetine devanı edenler 
de sosyal güvenlikleri bakımından personel re
jiminin adaletini aynı titizlikle bekiemektedir-

Bu nüanslar malûmları olduğuna göre : 

İ, Eagüne kadar Yetld Kanununun 3 ncü 
maddesinin a, b, e. d. e. f ve g fıkralarından han
gilerini cevaplandıracak bir gelişme sağlanmış
tır? 

2. T etki Kanununa göre Hükümetin çıkarıp 
tatbik ötmek durumunda olduğu Kararname, 
meşalelerin tümünü halledecek mahiyette tek bir 
Kararnameye mi dayanacaktır? 

3. 837 sayılı Kanunun tatbikatında £U üstü
ne ç ıksa belirgin aksaklıkların süratle gideril
mesi i/un, birbirini tamamlayıc; nibelikte peryö-
dik kararnameler çıkarılması düşünülemez mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : 1 . 7 . 1972 gün. ve 7/59 -15095 - 657 
sayılı Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
Q'Kan'm Yetki Kanununa dair, Sayın Başba
kana y5uelttiği 29 . 6 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin, cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

Sayın Sezai O'Kan 
Tabiî Senatör 
T. 3 . M. M. Ankara. 

C57 sayıh Devlet Memurları Kanunu ve bu 
kanunu değktkon 1327 saydı Kanun uygulama
sında ortaya çıkan, aksaklıkların giderilmesi 
a m a ^ y k 2 3 , 5 , 1072 gün ve. 1589 sayılı Yet
ki Kauınuı oeraevesi içinde yapılan çabşmalar 
aşağıda, sorulara mütenazır olarak arz edilmiş
tir : 

1. Adı gecen Yetki Kanununun 3 ncü mad

desinin a. b, c, d, e, f, g fıkralarında yazılı olan 
hususlardan önem ve ivedilikleri olan konular 
ele alınarak işlenmiştir. Sonuçlandırılma safha
sına getirilmiş elan bu çalışmaların özellikle «in
tibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, hak
sızlıkları... farklı uygulamaları giderecek» hü
kümleri kapsamına önem verilmiştir. 

2. Yakarda da belirtildiği gibi bu hususta
ki ilk Kararname birinci derecede önemi bulu
nan konulan kapsayacak ve böylece mevcut in
tibak hükümlerinin yarattığı farklılıklar, hak
sızlıklar ve farklı uygulamalar da bertaraf edil-
mk olacaktır, Bu bakımdan tu Kararname ol
dukça geniş kapsamlı olacaktır. 

3. Soruda belirtildiği gibi diğer aksakbk-
ian gidermek için bn.ska kararnameler çıkarıla
caktır. 

Arz ederim. 
Zeyyat Baykara 

Devlet Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
zaffer Yurdakul er'iv, Tekirdağ Müftüsünün 
evinde ve müftülü!; binasında yapılan bir ara
maya dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İsmail 
Ararın yetzıh cevabı (İ/681) 

13 Temmuz 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim, 

Tabiî Senatör 
Muzaffer Yurdakuler 

1. Sayın Başbakan tarafından yazık olarak 
\ cevaplandırılması ricasıyle, Başkanlığınıza, tak-
! dim etmiş olduğum 24 . 5 . 1970 tarihli soru 
\ önergemle: 
| Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan'm, evinde ve 
j müftülük binasında bir arama yapılıp yapıl-
! mamış olduğunu sormuştum. 

i Soruma, Sayın Başbakan adına, Devlet Ba-
1 kanı Hüsamettin Atabeyli tarafından verilen, 
İ 80 . 6 . 1970 gün ve Diyanet işleri Başkanlığı 
i özlük işleri Müdürlüğü 5. 121 - 190 sayılı ce-
| vapta, «Tekirdağ Müftüsü Ali Arsian ile ilgili 
\ olarak tahkikatta bulunmak üzere, 29 . 9 . 1968 
\ tarih ve 223 sayılı mucip çıkarılmış ise de, ha-
! len görevinden alınma bulunan Teftiş Kurulu 
I eski Başkanvekiii îlisan Toksan tarafından böy-
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le ^bir dosyanın Başkanlığa intikal ettirildiği
ne dair bir kayda raslanmarmştır. Bu sebeple 
de adı geçenin evinde ve müftülük binasında 
herhangi bir aramanın yapılıp yapılmadığına 
muttali olunamamıştır.» denilmektedir. 

Halbuki Diyanet işleri Başkanlığına mensup 
iki müfettiş tarafından tanzim edilerek 
17 . 11 . 1966 tarihli bir yazı ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığına takdim edilen 17 . 11 . 1966 ta
rihli fezlekede aynen (Başkanlığın 28 . 9 . 1966 
gün ve 223 sayılı emriyle Tekirdağ Müftüsü 
Âli Ârslan hakkında yapılan tahkikata aynen) 

«Hâdise mahalline varıldı. Tekirdağ Cumhu
riyet Savcısının arama talebi ile ve mahkeme 
kararı ile ve zabıta vasıtası ile yapılan arama
da; Ali Arslan'm evinde ve dairesinde yapılan 
aramada, ilişikte zikredilen kitap, broşür, def
ter, mektup ele geçirilerek tahkikat tevsi edil
miştir...» denilmektedir. 

Ayrıca, Diyanet İşleri eski Başkanı Sayın 
İbrahim Elmalı tarafından, Sayın Cumhurbaş
kanımıza, Başbakanlığa, ilgili Devlet Bakanlığı
na, Millî Güvenlik Kuruluna ve Millî Emniyet 
Teşkilâtına gönderildiği ifade edilen resmî ya
zının 2 nci sayfasının 2 nci maddesinde aynen, 
«bu mektup mesnet kabul edilerek Teftiş Ku
rulu Başkanı ile bir müfettiş, Tekirdağ'a gön
derilmiş, müftünün evmda yapılan aramalarda, 
memleketimizin millî güvenlik ve bütünlüğünü 
yakından alâkadar eden belgeler ele geçirilmiş
tir. Aydm'a da ayrıca iki müfettiş gönderilmiş 
orada yapılan aramada ele geçirilen belgeler 
arasında bilhassa Nasır'a yazılan bir mektup 
dikkati çekmiştir.» 

Aynı yazının 3 ncü maddesinde ise aynen, 
•Ali Arslan'm evinde yapılan aramada İstan

bul'da meskûn Sadra tün Yüksel'in, Ali Ars-
lan'a hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiş
tir...» denilmektedir. 

Yukarda sözü edilen yazılardan anlaşıldığına 
göre, Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan'm evinde ve 
müftülük binasında bir arama yapılmış ve elde 
edilen vesikalar, Teftiş Kurulu Başkanlığına 
takdim edilmiş ve bu vesikaların fotokopileri 
resmî bir yazı ile yukarda belirtilen ilgili ma
kamlara intikal ettirilmiştir. Nitekim bu bel
geler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 
11 Nisan 1970 gün ve 3/2131 sayılı yazısı ile 

| (Cumhuriyet Senatosunca, Yaşar Tunagür'ün 
zararlı faaliyetlerini araştırmak üzere kurulan) 
Komisyon Başkanlığına gönderilmiştir. 

Soru 1. Tekirdağ Müftüsü Ali Arslan'ın 
evinde ve müftülük binasında yukarıda sözü 
edilen resmî yazılarda belirtilmiş bulunan ara
malar yapılmış mıdır? 

Soru 2. Arama yapılmış ise, bir sureti 
Cumhurbaşkanına gönderilmiş bulunan ve Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince de, Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna inti
kal ettirilmiş bulunan belgelerin asılları nere
dedir? 

Soru 3. Fotokopileri Cumhurbaşkanlığımda 
mevcut olan bu gelgeler halen Diyanet İşleri 
Başkanlığında mevcut değilse, kaybedenler ve
ya imha ettirenler hakkında idarî veya adlî bir 
kovuşturma açılmış mıdır? Açılmışsa ne netke 
elde edilmişti açılmamıştsa neden "açılmamıştır? 

Soru 4. — Yukarda sözü edilen ve birer kop
yası Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince, 

I Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Başkanlığına gönderilmıiş bulunan belgelerin, 
Diyanet İşleri Eski Başkanı Sayın İbrahim El
malı tarafından Cumhurbaşkanına yazılan resmî 
yazıda; Başbakanlığa ilgili Devlet Bakanlığına 
Millî Güvenlik Kuruluna, MÎT Müsteşarlığına 
da gönderilmiş olduğu belirtildiğine göre bun
ların, fotokopileri veya kopyaları sözü edilen 
makamlarda halen mevcut mudur? 

II. - Yukarıda sözü edilen soru önergemin 
2 nci ve 3 ncü maddesinde : 

Tutak eski Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin 
evinde ve müftülük binasında 1966 yılında ara
ma yapılıp yapılmadığını sormuştum. 

Başbakan adına gönderilen ve yukarda sözü 
I edilen cevabî yazıda, «Abdurrahman Dürre'nin 

evinde 10 . 10 . 1966 günü arama yapılmış ol
duğu 19 . 11 . 1966 tarihli fezlekeden anlaşıl
dığı, ancak bu fezlekenin Teftiş Kurulu eski 
Başkanvekilıi Rahmi özer tarafından onbiır (11 
ay) gibi bir gecikmeden sonra, Personel Dairesi 
Başkanlığına intikal ettirildiği, bundan sonra 
dosyanın, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edil
diği ancak, dosyada, Abdurrahman Dürre'nin 
savunması 'mevcudolmadığından ikmal edilmek 
üzere, Personel Dairesi Başkanlığına iade edil
miş bulunduğu ifade edilmekte bilâhare dosya 

J hakkında gerekli işlemin sonuçlandırılmadığı 
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Ve fezlekede mukayyet bâzı mektup ve fotoko
pilerinin bulunmadığına muttali olunduğu ve, 
Diyanet işleri Başkanlığınca yeniden (tahkikat 
artırıldığı beyan ©dilmektedir. 

Soru 5. 19 . 11 . 1966 tarihimde Diyanet 
İşleri Teftiş Kurulu Başkanlığı kimin tarafın
dan yürütülmekte idi? 

Soru 6. Rahmi özer Diyanet İşleri Başkan
lığı Teftiş Kurulu Başkanvekiliğine fiilen han
gi tarihte başlannıştıır? 

Soru 7. Teftiş Kurulu, eski Başkanvekili 
Rahmi özer dosyaları, nezdimde saklayarak 'Per
sonel Başkanlığına 11 ay gibi bir süre gecijkti-
rerek intikal ettirmiş ise, Diyanet işleri Başkan
lığı tarafından, Sayın Cumhurbaşkanıımıza su
nulan belgeler nereden elde edilmiştir? 

Dosyayı geciktirdiği iddia edilenler hakkın
da o tarihte idarî ve adlî bir kovuşturma açılmış 
mıidır? Neticesi ne olmuştur? 

Soru 8. Yukarıda sözü edilen fezleke'de, 
Abdurrahman Dürre'nin ifadesimin alındığı ve 
belgelerin ilişikte sunulduğu belirtildiğine göre, 
bunları kaybedenler veya imha ettirenler hak
kında idarî veya adlî bir kovuşturma açılmış 
mıdır? Açılmış ise ne netice elde edilmiştir? 
Açılmıamuış ise sebebi nedir? 

tSoru 9. Abdurrahman Dürre'ye ait dosya 
Merkez Disiplin Kurulu (tarafından ikmal edil
mek üzere, Personel Dairesi Başkanlığına, han
gi tarihte iade edilmiştir? Bu dosya, Personel 
Dairesi Başkanlığında ne kadar müddetle bek
letilmiştir? Ve bu tarihte Personel Dairesi Baş
kanı kimdir? 

Soru 10. Diyanet işleri Başkanlığınca ye
niden açıldığı belirtilen tahkikat hangi tarih ve 
sayılı muciple açtınlmıştır? 

III. - Cevabî yazının 4 ncü ve 5 mci madde
lerinde aynen : 

«Dosya mevcut evraklar içersinde, 
a) Türklüğü tahkir edecek bir şiire, 
b) Türklüğü va Türk Silâhlı Kuvvetlerini 

tahkir eden Türk Milletini ve Türk Yurdunun 
bir parçasını ayrılığa tahrik ve teşvik eden 
arap harfleri ile yazılmış 25 sayfalık bir yazıda 
da rastlanmamıştır» denilmektedir. 

Halbuki, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter-
liğinijn 11 Nisan 1970 gün ve 3/2131 sayılı ya
zısı ile Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Başkanlığına gönderilen 42 belge arasında 

ve 27 sıra sayısında bu şiir ve 29 sıra sayışımda 
da Türklüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tah
kir eden, Türk Milletimin ve Türk yurdumun bir 
parçaısımı ayrılığa teşvik ve tahrik eden arap 
harfleri ile yazılmış ve 25 sayfalık yazımın foto
kopileri mevcuttur. Ayrıca yukarda sözü ©dıilen 
19 , 11 . 1966 tarih!! fezlekede bu 25 sayfalık 
yazının geniş bir Özeti de yapılmıştır. 

Soru 11. Yukarda sözü edilen menfur şiir 
ve belge halen Diyanet işleri Bakanlığında ve
ya Devlet arşivlerinde mevcut değilse, fotoko
pileri Cumhurbaşkanlığında mevcut olan bu 
belgeleri kaybedenler veya imha ettirenler hak
kında idarî veya adlî bir kovuşturma açılmaş 
mıdır? Açılmış ise ne netice elde edilmiştir? 
Açılmamış ise sebebi nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.01/451 

19 . Ö . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 22 . 12 . 1970 g\m ve 7/682-91S2/10675 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mu
zaffer Yurdakuîer'in, Tutak eski müftüsü Ab
durrahman Dürre'ye ait dosyaya ilişkin alarak 
Sayın Başbakana yönelttiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması ten'sibolunan yaaılı soru öner
gesinin karşılığı üç nüsha olarak ekte sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 

Sayın Muzaffer Yurdakuler'in 18 . 7 . 1970 
tarihli yazılı soru önergesi hakkında cevaplar : 

Cevap 1. Ağrı - Tutak ilçesi eski müftüsü 
Abdurrahman Dürre ile ilgili dosyanın Diyanet 
işleri Başkanlığı Merkez Disiplin Kuruluna in
tikali ettirildiği tarihlerde Merkez Disiplin Ku
rulu Başkanı 'Baskanyardımcısı vekili Yaşar 
Tunagür, Hukuk Müşaviri Alaeddin ilhan, Tef
tiş Kurulu Başkanvekili Rahmi Özer, Din İşle
ri Yüksek Kurulu "Üyesi Dr. Lütfi Doğan ve 
Personel Dairesi Başkanvekili Hüseyin Özgün 
olduğu, kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. 

Cevap 2. Ağrı - Tutak eski müftüsü Abdur
rahman Dürre ile ilgili soruşturma dosyası, Di
yanet İşleri Başkanlığı Merkez Disiplin Kuru-
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lunoa görüşüldükten sonra 9. 7 . 1970 tarihinde 
yenliden ele alınmış ve Teftiş Kurulu Başkanlı
ğı 22 . 9 . 1970 gün ve 034 sayılı mucip emirleri 
ile yeniden tahkikat açılmıştır. Adı geçenle il
gili tahkikat dosyası Merkez Disiplin Kuruluna 
12 . 1 . 1971 gün, 5.1214/971-4 sayılı yazı ile 
intikal ettirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu, 
Abdurralhman Dürre'nin görevle ilişjMsinin ke
silmesine 19 . 8 . 1971 tarihinde karar vermiştir. 

Personel Dairesi Başkanlığınca 27.4.1972 
günü. ve P/ll-2/a-!67-1472 sayılı yazı ile Abdur-
rahman Dürre'nin görevine son verilmiştir. 

Diğer taraftan Abdurrahman Dürre hakkın
da daha önce yapılmış tahkikatla ilgili dosya, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığıma gönderil
miştir. 'Sıkıyönetim Komutanlığınca 25 . 1 . 1972 
gün ve AD.MÜS. 1972/780.S.Ü.7 sayılı yazı ile 
Diyanet İşler1! Başkanlığına intikal eden dos
ya, iki müfettiş 'marifetiyle yeniden 14 . 6 . 1972 
gün ve T/2-2/1074/59-1 sayılı muciple tetkik et
tirilmiştir. Sonuç Personel Dairesi Başkanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

Görevle ilişiği kesilmiş bulunan Abdurrah
man Dürre ile ilgili nihaî karar alınmak üzere 
Personel 'Dairesince ikmal edilmiş olan dosya, 
28 . 6 . 1972 tarihinde Merkez Disiplin Kurulu
na yeniden intikal ettirilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
zaffer Yurdakuler'in, Tutul- Eski Müftüsü Ab
durrahman Dürre'ye ait dosyaya dair, soru 
önergesi ve Derlet Bakanı İsmail Ararın yazdı 
cevabı (7/US2) 

18 . 7 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Muzaffer Yurdakuler 
Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi 

24 . 5 . 1970 tarihli soru önergeme Sayın 
Başbakan adına verilmiş bulunan 30 . 6 . 1970 
gün ve Diyanet İşleri Başkanlığı özlük İşleri 
Müdürlüğü 5.121 - 190 sayılı cevapta, Tutak 
Eski Müftüsü Abdurrahman Dürre'ye ait dos
yanın Merkez Disiplin Kuruluna sevkedildiği, 
ancak adı geçenin savunması mevcudolmadığın-
dan ikmal edilmek üzere Personel Dairesi Baş
kanlığına iade edilmiş bulunduğu ifade edil
mekte dıir. 

26 . 9 . 1972 O : 1 

Soru : 1 
Merkez Disiplin Kurulunun o tarihteki baş

kan ve üyelerinin isim ve memuriyet unvanları 
nedir? 

Soru : 2 
Personel Dairesi Başkanlığınca dosya ikmal 

edilmiş midir? Edilmiş ise ne zaman ikmal edil
miştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 19 . 9 . 1972 

Sayı : 2.01/455 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 14 . 7 .1970 gün ve 7/681 - 10660/7943 
sayılı yazınız, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mu
zaffer Yurdakuler'in, Tekirdağ Müftüsü'nün, 
evinde ve müftülük binasında yapılan aramaya 
ilişkin olarak Sayın Başbakana yönelttiği ve 
tarafımdan cevaplandırılması tensipTbolunan 
yazılı soru önergesinin karşılığı üç nüsha olarak 
ekte sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
ismail Arar 

Devlet Bakanı 

Sayın Muzaffer Yurdakuler'in 13 Temmuz 1970 
tarihli yazılı soru önergesi hakkında cevaplar 

Cevap 1. — Tekirdağ eski Müftüsü AH Ars-
lan'ın, Aydın eski Müftüsü Mehmet Şirin Do
ğan'a yazdığı arapça bir mektubun Başkanlığa 
intikali üzerine mezkûr mektup muhteviyatı 
ilgi çekici nitelikte görülmüş ve Diyanet iş
leri eski Başkanı Sayın ibrahim Elmalı tarafın
dan konuyu incelemek üzere 28 . 9 . 1966 gün 
ve 233 sayılı muciple iki müfettiş görevlendiril
miştir. Müfettişler, Tekirdağ'da yaptıkları ince
leme ve soruşturma sırasında; ilgili C. Savcı
lığının talebi ve maJhkeme kararı ile Ali Ara
lan'm evinde bir arama yapmışlardır. 

Cevap 2. — Yukarıda sözü edilen arama so
nucunda, elde edilen belgeler soruşturma dos
yası münderecatı arasında Diyanet işleri Baş
kanlığı - Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal 
etmiş olup, Teftiş Kurulunun 10 . 5 . 1967 gün 
ve 1055 sayılı yazısı ile matbu, gayrimatbu ev
raklar halinde döfr't dosya içerisinde tetkik edil
mek üzere, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlı
ğına gönderilmiştir. Adı geçen kurulun 7.8.1967 
gün ve 155 sayılı kararı ile «Bunlarda her hangi 
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bir sakınca görülmediği» belirtilmiş, ancak son
radan bu evrakların muhafaza edilemediği an
laşılmıştır. 

Cevap 3. — Belgelerin zayiine sebebolduğu 
zannolunan görevliler hakkında gerekli idarî so
ruşturmalar yaptırılmıştır. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Müfettişlerinin aynı konuda düzenledik-
ledi 18 . 7 . 1970 ve 20 . 10 . 1971 tarihli iki 
ayrı raporda; Başkanlık ilgililerinden her hangi 
bir görevli gerçek sorumlu olarak tespit edile
memiştir. Aradan uzun bir zaman geçmiş ol
ması, dosyanın çeşitli tarihlerde çeşitli görevli
lerin yedinde kalması nedenleri ile kaybolan 
belgelerden kimin veya kimlerin sorumlu olduğu 
açık olark anlaşılamamaktadır. 

Cevap 4. — Diyanet işleri Başkanlığında Ali 
Arslan'ın evinde bulunan evrakların fotokopi
leri veya suretleri bulunmamaktadır. 

Cevap 5. — 19 . 11 . 1966 tarihinde, Diyanet 
isleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanvekiii 
Rahmi öaer'dir. 

Cevap 6. — Rahmi özer, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanvekilliğine 
26 . 19 , 1966 tarihinde atanmış ve bu görevine 
mevcut kayıtlara göre 9 . 11 . 1986 tarihinde 
fiilen başlamıştır. 

Cevap 7. — Sayın Cumhurbaşkanına Ali Ars-
lan'Ia ilgili belge intikal ettirildiğine dair her 
hangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak, Diya
net işleri eski Başkanı Sayın İbrahim Elmalı ta-
rauır.lan, Abdurrahman Dürre ile ilgili bâzı bel
gelerin, ozz] bir yazıya iliştirilmek suretiyle 
unştınMığı öğrenilmiştir. 

Bu belgelerin. Sayın Cumhurbaşkanına inti
kal ottirilnıegi, Kalım! öz er'in Teftiş Kurulu 
Başkanvekilliğine gelişinden ve soruşturma dos
ya «nm Teftiş Kuruluna verilmesinden önce ve 
ta'ımhiHn Ekim 1963 ayının ilk yarısına tesadüf 
esT!.3>ts;îir. 

Cev::p 8. — Abdurrahman Dürre hakkında 
yapıhn soruşturma sonucu tanzim edilen fezle
kede zikredilen ve fakat daha sonra zayi edilen 
belgeler konusunda idarî kovuşturma açılmış 
ve Diyanet işleri Başkanlığı müfettişlerince dü
zenlenen 18 . 7 . 1970 ve 20 . 10 . 1971 tarihli 
iki ayrı raporda, Başkanlık görevlilerinden her 
hangi birisi gerçek suçlu olarak tespit edileme
miştir, Aradan uzun bir zaman geçmiş olması 
ve üûjyannı eeşnıi tarihlerde çeşitli görevlilerin 

yanında kalması nedenleri ile; kaybolan belge
lerden kimin veya kimlerin sorumlu olduğu 
açık olarak anlaşılmamaktadır. 

Cevap 9. — Abdurrahman Dürre'ye ait so
ruşturma dosyası 5 . 12 . 1967 tarihinde Merkez 
Disiplin Kuruluna intikal ettirilmiş, Merkez Di
siplin Kurulu, 6 . 12 . 1968 tarihli kararı ile adı 
geçenin savunmasının alınmasına karar vermiş
tir. 

Personel Dairesi Başkanı aynı zamanda Di
siplin Kurulunun raportörü bulunduğundan; 
dosyanın, Disiplin Kurulunda veya Personel 
Dairesi Başkanlığında ne kadar beklediğini tes
pit etmek mümkün olamamaktadır. 

Bu tarihlerde Personel Dairesi Başkanı Hü
seyin özgün idi. 

Cevap 10. — Abdurrahman Dürre'ye ait so
ruşturma dosyasındaki belgelerin kaybedilmesi 
konusu ile ilgili olarak 9 . 7 . 1970 gün ve Tef
tiş Kurulu Başkanlığının 440 sayılı mucipleri 
ile yeniden tahkikat açılmış ve bu tahkikat 
17 . 7 . 1970 tarihinde bitirilmiştir. 

Cevap 11. — Sözü edilen belgelerin zayiin
den mesul oldukları zannolunan görevliler hak
kında soruşturma açılmış ve 8 numaralı cevap
taki sonuca varılmıştır. 

-/. — ÇuınJvırhjct S mat osu Tabiî Üyesi Meh -
met öıyüneş'iıi, Ahun t Karukullul'e-u'nun İzmir 
Müft'ılüğünc tâyinine dair .soru önenjesi ve Dıv-
Jet iîa.'.'inii İsiita.il Arar'ns aazdt eevahi (7/733) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

yazılı oîarrsk cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabii Üyesi 

Mehmet özgüneş 

Adalet Bakanlığının 21 Ocak 1971 gün ve 
Ceza işleri Genel Müdürlüğü 2622 sayılı yazı
sında, bir şahsın 8 . 5 . 1969 ve 12 . 5 . 1969 ta
rihlerinde Ankara Cumhuriyet Savcılığına baş
vurarak bâzı ihbarlarda bulunduğu, diğer hu
suslar meyanmda Ahmet Karakullukçunun İz
mir Müftülüğüne tâyini esnasında resmî evrak
ta sahtekârlık yapıldığının da ihbar edildiği, 
muhbirin beyanlarının ilgili Cumhuriyet Savcı 
yardımcısı tarafından tespit olunarak ibraz et
tiği belgelerin de zapta dercoiunduğu, ancak 
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isnat ve ihbar konusu olan suçların Diyanet iş
lerinde görevli bulunan şahısların memuriyet 
göre/terine taallûk etmesi ve soruşturmanın 
Memurin Muhakema^ı Kanunu hükümlerine ta
bi bulunmamağı se-bebivle gerekli tahkikatın 
Diyanet işlerinin bağlı bulunduğu Devlet Ba
kanlığınca yapılması sonucuna varılıp evrakın 
bu Bakanlığa tevdi edilmsk üzere dizi listesine 
rapten 29 . 8 . 1989 gün ve Haz. 969/306 sayılı 
yazı ile Adalet Bakanlığına gönderildiği, 

Adale!; Bakanlığının da dosyayı 12.9.1339 
gün ve 37147 sayılı yazı ile ilgili Devlet Bakan-
l'ğma intikal ettirildiği, 

Soruşturma sonucu ada ilgililer hakkında lü
zumu muhakeme kararı verilerek evrakın Cum
huriyet Savcılığına iade edildiği hakkında bir 
kayda raitîamm&dığı, 

Beyan edilmekte iir. 

Soru 1. 
Adalet Bakanlığı tarafından 12.9.1969 gün 

ve 37147 sayılı yazı ile ilgili Devlet Bakanlığına 
intikal ettirilen dosya hakkında bugüne kadar 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Soru : 2 
Resmî evrakta sahtekârlık yaptığı iddia ve 

ihbar edilen Diyanet işleri Başkanlığı Başkan 
Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür hakkında 
«Lüzumu muhakeme» veya kovuşturmanın ge
reksizliğinle dair alınmış her hangi bir (karar 
var mıdır? Varsa tarih ve numarası nedir? 

Ahmet Karakullukçu'nun izanir Müftülüğü
ne tâyini esnasında resmî evrakta yapılan, sah
tekârlık hakkında Diyanet işleri Başkanlığınca 
gerekli idarî tahkikat yaptırılmış, ilgililerin 
yazılı ifadelerine başvurulmuş ve netice Baş
kanlığın 14.10.1967 gün ve 151 sayılı 23.10.1967 
gün ve 153 sayılı yazıları üe ilgili Devlet Ba
kanlığına sunulmuştur. 

14 . 10 .1967 g\m ve 1*51 sayılı yazısının so
nuç kısmımda aynen (Yukarıda bahis konusu 
edilen ifadelerin tetkikinden de anlaşılacağı 
veçhile Ahmet Karakullukçu'nun Erdek Müf
tülüğünden izmir MiiftüHüğüne nakli hakkın
daki Kararnameye dercddiılen ve adı geçenin 
Hukuk Fakültesi ve Yüksek islâm Enstitüsü 
mezunu olduğu hakkındaki beyanların hilafı 
hakikat olduğu ve bu sıfatların Başkan Yar
dımcısı Vekili Yaşar Tunagür tarafından ka

rarnameye yazdırıldığı sarahaten tespit edil
miştir. 

Bu durum karşısında Yaşar Tunagür'ün 
bu hareketi Türk Ceza Kanununun 139 ncu 
maddesinde tadat edilen «Resmî evrakta sah
tekârlık» suçunu teşkil ettiği cihetle hakkında 
Memurin muhakematı halklkınfdaki Kanuna gö
re ekli olarak sunulan ifadeler muvacehesinde 
tahkikat icrası ve fezleke tanzimi gerekmekte 
ve ayrıca disiplin cezasını da icabettıirdiği ka
naatindeyim ) denilmektedir. 

23 . 10 . 1967 gün ve 153 sayılı yazının so
nuç kısmında ise aynen (Bu itibarla, mezkûr 
kararnameyi kasten sahte olarak tanzim ettir
mek suretiyle eski Başkan, Devlet Bakanı, Baş
bakan ve Cumhurbaşkanı Hazretlerini iğfal 
eden ve bu makamları efkârı umumiye nezdinde 
müşkül vaziyette bırakan Yaşar Tunagür hak
kında gerekli muamelenin ifasını arz ederim.) 
denilmektedir. 

Soru 3. 
Diyamet İşleri Başkanlığının yukarda sözü 

edilen 151 ve 153 sayılı yazıları üzerine Başkan 
Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür hakkında 
her hangi bir idarî kovuşturma açılmış mıdır? 
Açılmışsa neticesi ne olmuştur? Açılmamışsa 
sebebi neldir? 

Soru 4. 
Diyanet İşleri Başkanlığının yukarda sözü 

edilen 151 ve 153 sayılı yazıları Ankara Cuımihu-
yet Savcılığına gönderiHmiş imidir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.01/454 

19 . 9 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 16 . 2 . 1971 //ün ve 7/733 - 9583 -11048 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet Özgüneş'in, Ahmet Karakullukçu'nun, 
İzmir Müftülüğüne tayinine ilişkin -olarak Sa
yın Başbakana yönelttiği ve tarafımdan cevap
landırılması tenisibolunan yazılı soru önergesi
nin karşılığı üç nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 
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T. C. 
Diyanet işleri Başkanlığı 

Ankara 

Konu : Sayın Mehmet özgü-
neş'in 9 . 2 . 1971 tarihli yazı
lı soru önergesi cevapları. 

Cevap 1. Adalet Bakanlığının 12.9.1969 ta
rih ve 37147 sayılı yazısı, Devlet Bakanlığının 
19 . 9 . 1969 gün ve 3873 sayılı emirleri ile Di
yanet isleri Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 
Başkanlık bir müfettişi bu konuyu araştırmak
la görevlendirmiş ise de; konunun derinliğine 
incelenmesi gereği anlaşıldığından 12 . 4 . 1971 
gün ve 312 sayılı muciple iki müfettiş görevlen
dirilerek soruşturma açılmıştır. Bundan "başka 
5 . 5 . 1971 gün ve 407 sayılı ve Başkanlığın 
özel emri ile Ahmet Karakullukçu'nun İzmir 
Müftülüğüne tâyinindöki usulsüzlük hakkında 
yeniden ibir soruşturma açılmış, soruşturmayı 

26 , 9 . 1972 O : 1 
yürüten müfettişlerce düzenlenen 16 . 7 . 1971 
gün ve 8 sayılı fezlekede; Ahmet Karakulluk
çu'nun izmir Müftülüğüne tayinindeki usulsüz
lük iddiası varit görülerek, ilgili dosya g-ereği 
yapılmak üzere Danıştay Başkanlığına gönde
rilmiştir. 

Cevap 2. Yaşar Tunagür hakkında Danış
tay 2 nci Dairesi 23 . 12 . 1971 gün ve Esas No. : 
1971/2971 ve Karar No. : 1971/318 sayılı Ka
rarı ile T. C. Eanunurun 340/1 maddesine göre 
tecziyesi için lüzumu muhakeme karan veril
miştir. 

Cevap 3. Diyanet işleri Başkanlığının, 
önergede sözü edilen 151 ve 153 sayılı yazıla
rı üzerine idarî koğuşturma yapıldığına dair 
herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

Cevap 4. Diyanet İşleri Başkanlığının sözü 
edilen 151 ve 153 sayılı yazılarının Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına gönderildiğine dair bir 
bilgi elde edilememiştir. 
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Kefe t Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanull'ah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavolioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zcren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Ciilez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Fai'iık Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayaugil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortae 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLl 
Hüseyin Almaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

183 
105 
.105 

0 
0 

76 
9 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zekî Gümüşoğlu 
Fikret Oündogan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Et em Erdinç 

MANİSA 
Doğan Baruteııoğlu 
O rai Kara osm an oğlu 
A. Orhan Süersaıı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
A bd fil kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
t lya s Kara öz 
Haldun MenteşeoğU» 

NİĞDE 
Hüseyin Avni (îöktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Bkrem Acuner 

Vehbi Ersü (İ.) 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
(1. A.) 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
Ma hırı ut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Fethi Oelikbas 

[Oya Uatîhnıy anlar) 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ • 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lût.fi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrııre Aksoley 
Tekin Arıbn.run 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğîu 
(I. Â.) 

KilRS 
Sırrı Ataîay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı (1.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Cura rai ı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hanı di Özer 

M AR AŞ 
Adnan Karaküeük 'B. 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
A bdurrahma n Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Al aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Ab durrahman Ka v ak 

Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Tayfur Sökmen 
Bahriye İV-k 

SİNOP 
Nazım InebeyJi 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğhı 
(Bşk. V.) 

TRABZON • 
Ali Şakir AğanoğUı 
Ö. Lûtfi no.»aoğ!u 

URFA 
L Eteni Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik A ta yurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Art u km a e 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğhı 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutiirk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Xa.hu Talû (B.) 
Halil Tüne 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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istanbul üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçlcanat 
Ahmet Yıldız 

x\DANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAIILSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYrA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYrA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

kanun tasarısına verilen oyların isonucu : 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler :'104 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmvyanlar : 77 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlıı 
BOLU 

Turgut Yraşar Gülez 
Alâeddin Yrılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Erge ne] i 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazcrdağh 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

— 11 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıl din m 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYrA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

»9 — 

(Çoğunluk yoktur.) 

I. Etcm Erdinç 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaıı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Hyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

StVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Vehbi. Ersü( l . ) 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgün eş ' 
Selâhattin Özgür 

M. Şükran Özkaya (t. Â) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukaddes Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Yural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Fethi Çeiliikbaş 
Sait Naci Ergin 

Nihat Erim 

Tayfur Sökmen 

Bahriye uçak 

[Oya Katılmayanlar] 

ZH-a Termen 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Anburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazii Çağatay (1.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil öznıen ( t ) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Açık ih 
Eskişehir 
Sivas 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rcndeci 

SîlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Aîtay 

1 elikler] 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alp an 
Salâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 

Yekûn 
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Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında Aî Kanunu -tasaansmn 1 n©i maddesine verilen, 
Oylarm Sonucu 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nnri Demirel 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

TABU ÜYE 
Mehmet özgüneş 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpanslan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 53 

Kabul edenler : 33 
Reddedenler : 18 
Çtkinserler : 2 

Oya katılmıyanlar 128 
Açık üyelikler ; 2 

[Kabul 
BOLU 

Turgut Yaşar GKilez 
Alâettin Yılmaztürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

edenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 

Fakih özlen 

MANİSA 

Doğan Barutçu-oğlu 

MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

{Oya Katılmayanlar'] 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü'Cl.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 

(Çoğunluk yoktur.) 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Nihat Erim 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek 
Bahriye Üçok 

Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
( t Â) 
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Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
(I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Irıkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
(İ-) 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ura! 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Zij-a Termen 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalç.uk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğîu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu '(!•) 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden (İ.) 
Rifat Öztüıkçine 
Cemal Yıldırım & 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERI 
Hüsnü Dikeçligill 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen(İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumra!ı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğîu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Nurettin Ertürk (t.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
flayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora. 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Derbil 
Mehmet İzınen (B.) 
Tayfur Sökmen 
NamıTalû (B.) 
Halil Tunç 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

- .>• « j s > e « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

86 NCI BİRLEŞİM 

26 : 9 . 1972 Balı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle*-
ro secini. 

2. Gumbııriye.t Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Elge ve 4 arkadaşımın, 657 sayıh 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanunumun uygulanmasındaki atesaklık-
lar konusunda bir geael görüşme açılmasına 
daıiır önergesi (S/l) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞÜYLE 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair ıSa-
nayi ve Teknoloji Bakanımdan sözlü sorusu | 
(6/566) j 

2. — Cunıhurüyet Senaltosu istaoJbul Üyesi 
Rüfat öztürkçime'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayıh Bütçe Kanunıunun 16 neı madde-
sine idair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da, bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanımdan sözlü Sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat SarlıcahİMn, Türlkiye Sınaî Kalkınma 
Bankaisı aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
baikandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Alimanya'dan gelen 
Türk işlerinin gümrük mıuamel&Cisrine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlamrJdan söz
lü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğuan ve Ço
cuk Bakımevinin kapafahnaisına daiiir, Sağlık 
ve Sosyal Yardıma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/5) 

8. — Cuöıhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışımda mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından] sözlü sorusu (6/8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salüh Tanyeri'nın, ithal edilen malların mu-
tsmâtlere teslitaline dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/9) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 taailhl Ankara 
Bayram Gazetesânde neşredletnı bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Better'in, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü «orusu (6/11) 

12. — Cumhuriyet Senaıtosu Kontenjan Üye
si Selâhattin Baibüroğlu'nun, inşaat mevsâmiiniin 
uzatılmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/12) 

13. — Cumhuriyet S&natolsu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli -iline bir yüksek 
okul yapılmasına daüir MM Eğitim Balkanından 
sözlü sorusu (6/14) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüsey'in Atmacanın, yüksek ve ortaöğretüme 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü sorum 
(6/15) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X l1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet 
Sem hakkında Af kanunu tasarısının Millet 
Mecîiisince kabul olunan meltni ve Cumhuriyet 



Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclüsi : 1/523; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/99) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhur:yet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dlkeçligil'in, Ankara imar Limi'beid 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) ' 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ım, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 
71 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sa
yılı Kararının Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (Cumhuriyet Seaıa'tosu 4/81, 4/22) (S. 
Sayısı : 1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16.5.1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı iüe ilgiili) 

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Tiirkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kara
rının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 
I'575'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ils ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ic'nde bulunduğu dunuma dair Senato araştır
ması isteyen önsrg'ssi (10/3) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 ncü maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ-
Idaşıp bağdaşmayacağıma dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararlan (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 1972) 

X 7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde ıdeğişSkiMk 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/692; Cumhuriyet Senatosu 1/106) (S. Sayı
sı : 138) (Dağıtma tarihi : 22 . 9 . 1972) 

X 8. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/691; 
Cumhuriyet Senatosu l/l'Oö) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 9 .1972) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YPILACAK 
İŞLER 

1. — 1472 sayılı Özel yüksek okul öğrenci
lerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek OkuElar hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenimeöline dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim Kcmrısyonu raporu (Millet Meclisi : 1/682; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/107) (S. Sayısı : 140) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1972) 



"Toplantı : 11 I H û 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | ÛO 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/692; C. Senatosu : 1/106) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 8 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1488/8361 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 8 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1588 sayılı Kanunla, İstanbul Tıp Fakültesinin kuruculuğu altında İstanbul Üniversitesine 
bağlı olarak, Bursa Tıp Fakültesine ait kuruluş kadroları 18 . 5 . 1972 tarih ve 14191 sayılı Res
mi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kurulmuş bulunan Bursa Tıp Fakültesinin yıl sonuna kadar olan (5 aylık) ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere, İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında bir kanun tasarısı ela Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla; Bursa Tıp Fakültesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerekli Hazine yardımının 
yapılabilmesi için, Maliye Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin 12.120 nci (Devlet Memurları Kanununun 
gerektirdiği harcamalar) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 2 488 867 liranın düşülerek, 
34.113 ncü (İstanbul Üniversitesine) maddesine aktarma suretiyle eklenmesi icabetmektedir. 



— 2 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/692 
Karar No. : 197 

19 . 9 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de ka
tıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü: 

İstanbul Üniversitesine bağlı olarak İstanbul Tıp Fakültesinin kuruculuğu altında 1588 sayılı 
Kanunla Bursa Tıp Fakültesi kurulmuş bulunmaktadır. Mezkûr fakültenin 1972 yılı Bütçesinden karşı
lanması icabedeıı beş aylık ihtiyaçları için gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin 
12.120 nci Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar) maddesinden tasarrufu müm
kün görülen 2 488 867 liranın düşülerek, 34.113 ncü (İstanbul Üniversitesine) maddesine eklenme
si hususunda hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, Komisyonumuzca yerinde görülmüş, ancak; 1 
nci maddesine açıklık kazandırılması ve bütçe tekniğine uygunluk sağlamak amacıyle değiştiril
miş, 

2 nci, 3 ncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehaib 

Amasya 
Y. Acar 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
E. Kangal 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Ay gün 

Kayseri 
M. Yüceler 

Niğde 
N. Çerezci 

Uşak 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. Atayurt 

Kâtip 
Malatya 

A. Kara/ıslan 

Ankara 
Y. Köker 

Malatya 
M. Kaftan 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

H. 
Afyon K. 
Hamamcıoğlu 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

M. Erten 

Sakarya 
H. Uysal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 138) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin, Maliye Bakanlığı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
münün 12.120 nci (Devlet Memurları Kanunu
nun- gerektirdiği harcamalar) maddesinden 
(2 488 867) lira düşülerek, 34.000 nci (Malî 
transferler) bölümünün 34.113 ncü (İstanbul 
Üniversitesine) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

5 . 8 . 1972 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırana Bakanı 
B. Danışman 

Tu. ve Ta .Bakanı 
E. Y. Akcal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Mııezzinoğlıı 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
münün 12.120 nci (Devlet Memurları Kanunu
nun gerektirdiği harcamalar) maddesinden 
(2 488 867) liralık ödenek düşülerek, mezkûr 
yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetve
lin aynı Bakanlık kısmının 34.000 nci (Malî 
transferler) bölümünün 34.113 ncü (istanbul 
Üniversitesi) maddesine aktarılmıştır. 

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

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

Devlet Bakanı 
İ. Arar 

Millî Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir H. Özalp 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Tarım Bakanı 
T. Karaöz 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Sa. ve Tekno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakam 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
N. Sönmez S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçılk 

..>.. »-• -« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 138) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 139 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/691; C. Senatosu : 1/105) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 7.1 -1487/8360 

17 .8 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 8 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetr 
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Bölüm 

12.000 

15.000 

Madde 

12.111 
12.150 
12.310 
12.320 
12.370 
12.510 
12.590 
12.813 
15.291 
15.292 
15.295 
15.296 

Eklenen 

732 375 
631 875 
1 985 
1 425 

106 195 
1 192 

847 500 
20 000 
15 000 
4 000 
10 000 
100 000 

izahat 

istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(A / l ) 

49-'>C sav ıh Üniversiteler Kanununun ikinci maddesi uyarınca, 
Tıp Fakültesinin kuruculuğu altında, İstanbul Üniversitesine bağlı 
olarak açılan Bursa Tıp Fakültesine ait 1588 sayılı Kanun 
18 . 5 . 1972 tarih ve 14191 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

İstanbul Tıp Fakültesinin kuruculuğu altında, İstanbul Üniver
sitesine bağlı Bursa Tıp Fakültesinin yıl sonuna kadar olan (5 ayhk) 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
sinin Tıp Fakültesi kısmına tertipleri hizalarında gösterilen miktar
ların eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(A/3) 
35.000 35.210 7 320 

İkinci Madde : 
1588 sayılı Kanunla İstanbul Tıp Fakültesinin kuruculuğu altında, İstanbul Üniversitesine bağ

lı, Bursa Tıp Fakültesinin sürekli görev yolluklarını karşılamak üzere, İstanbul Üniversitesi 1972 
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yılı Bütçesinin, Tıp Fakültesi kısmında 12.811 nei (Sürekli ıgörev yollukları) adı ile yeni bir mad
de açılmasına ve bu maddeye 10 000 liralık olağanüstü ödeneğin konulmasına lüzum hâsıl olmuş
tur. 

Üçüncü madde : 

1588 sayılı Kanunla alınmış bulunan kadrolardan 1972 yılı içinde kullanılmayacak olanların, 
İstanbul Üniversitesi cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin sonunda yeniden açı
lan Bursa Tıp Fakültesi başlığı altına, bu kanun tasansma bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadroların -eklenmesi lüzumludur. 

Dördüncü madde : 

Bu kanun tasarısının birinci ve ikinci maddeleri ile verilmesi derpiş olunan, toplam olarak 
(2 488 867) liralık ek ve olağanüstü ödeneğin, İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) 
maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 9 . 1972 

Esas No. : 1/691 
Karar No. : 196 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı). Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

1588 sayılı Kanunla İstanbul Üniversitesine bağlı olarak İstanbul Tıp Fakültesinin kuruculuğu 
altında kurulmuş bulunan Bursa Tıp Fakültesinin hem personel giderlerini hem de diğer ihtiyaçla
rını karşılamak üzere lüzum gösterilen 2 478 867 lira ek ve 10 000 lira da olağanüstü ödenek ki, 
toplam olarak 2 488 867 liranın verilmesini, 

Bu suretle meydana gelen gelir ve gider denge dııi sağlamak için mezkûr meblâğın İstanbul Üni
versitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 Özel Gelirler bölümünün 
72.100'neü Hazine yardımı maddesine eklenmesini, 

Ayrıca (2) sayılı cetvelde gösterilen kadroların İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin sonunda yeniden açılacak olan (Bursa Tıp Fakültesi) başlığı altına 
eklenmesi için hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, Komisyonumuzca yerinde görülerek, aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Ankara Malatya 

C. Bilgehan M. K. Yılmaz A. Karaaslan 

Afyon K. Amasya Amasya 
H. Hamacıoğlu Y. Acar S. Aygün 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 139) 
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Ankara 
Y. Köker 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
H. Okçu 

Sakarya 
H. Uysal 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
3/. Kaftan 

Niğde 
N. Çerezci 

Sivas 
E. Kangal 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
M. Erten 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
Muhalifim, 

söz hakkım mahfuzdur 
F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 139) 
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HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine 3 478 867 liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmında 12.811 nci (Sürekli gö
rev yollukları) adı ile yeni bir madde açılarak, 
bu maddeye 10 000 liralık olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 3. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin so
nunda yeniden açılan (Bursa Tıp Fakültesi) 
başlığı altına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine 2 488 867) 
lira eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakam 
Prof. 1. öztrak 

Dışişleri Bakam 
H. Bay ülken 
Ticaret Bakam 

.V. Talû 
Ulaştırma Bakanı 

R. Danışman 
Turizm ve Ta. Bakam 

E. Y. Akçal 

5 . 8 . 1972 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Adalet Bakanı 

F. Alpaslan 
Maliye Bakan] 

Z. Müezzinoğlu 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. Kemal Demir 
Çalışma Bakanı 
A. R. TJzuner 

imar ve iskân Bakanı 
T. Toker 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

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

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

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

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
/ . Arar 

Millî Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. S. Özbek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy işleri Bakanı 
Prof. N. Sönmez 

Devlet Bakanı 
Z. Bay kar a 

içişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
1. Karaöz 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
N. Kodamanoğlu 

Orman Bakanı 
Prof. 8. İnal 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 139) 
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Bölüm Madde 

Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI'CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

15.000 

35.000 

12.111 
12.150 

12.310 
12.320 
12.370 

12.510 
12.590 

12.813 

15.291 
15.292 
15.295 
15.296 

35.210 

istanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

(A/ l ) 
PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile 
819 sayılı Kanun gereğince yapılaea'k ödemek r 
SOSYAL YARDIMLAR 
Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
TAZMİNATLAR 
Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 
YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 
Geçici görev yolluğu 
KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ 
Bursa Tıp Fakültesi giderleri 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

(A/3) 
II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
% 1 ek karşılıkları 

Bölüm toplamı 

uzmanlar aylıkları 

Bölüm toplamı 

(A/ l ) toplamı 

Bölüm toplamı 

2 342 547 

732 375 
631 875 

1 985 
1 425 

106 195 

1 192 
847 500 

20 000 
129 000 

15 000 
4 000 

10 000 
100 000 

2 471 547 

7 320 

7 320 

Genel toplamı 2 478 867 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı -.139) 
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(2) SAYILI CETVEL 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Adet Aylık 

Bursa Tıp Fakültesi 
11 Okutman 2 450 
10 » 1 500 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞÎ METNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 139) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1472 Sayılı Özel Yüksek Okul Öğrencilerinin öğrenimlerine de
vam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Ko

misyonu raporu (M. Meclisi : 1/682; C. Senatosu : 1/107) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 737) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 9 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6164 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 9 . 1972 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 1472 sayılı Özel Yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebil
meleri için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 7 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18 . 9 . 1972 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 737) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(yiımhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 22 . 9 . 1972 
Esas No. : 1/107 
Karar No. : 7/32 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 9 . 1972 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 1472 sayılı Özel Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri 
için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 9 . 1972 tarihli 
toplantısında, Millî Eğitim Bakanının da hazır bulunduğu halde tasarı tetkik ve müzakere edildi. 
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Millî Eğitim Bakanının detaylı izahatı dinlendikten sonra, Başkanın teklifi üzerine tümü üze

rinde görüşmeye başlandı ve tümü benimsenerek maddelerin müzakeresine geçildi. 
Okunan maddeler, değişiklik teklifi yapılmadan aynen benimsendi ve kabul edildi. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

C. Ertuğ H. Atmaca M. VarışU 

Üye 
F. T ev et oğlu 

Üye 
7?. Isıtan 

Üye 
F. Halıcı 

Üye 
8. Turan 

Üye 
H. Dener 

Üye 
8. Karaman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1472 sayılı Özel Yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 

taasnsı 

MADDE 1. — 1472 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 24 . — Bu kanunla Resmî Yüksek 
Okul haline getirilen öğretim kurumlarına 
1971 - 1972 ve onu takibeden öğretim yıllarında 
istihdam politikası ve insangücü ihtiyacı göz-
önünde tutularak üniversiteler veya resmî aka
demilerin öğrenci alma usulleri uygulanmak 
şartiyle Koordinasyon Kurulu kararı ve Millî 
Eğitim Balkanının onayı ile yeniden öğrenci ka
bul olunabilir. 

MADDE 2. — 1472 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Millî Eğitim Bakanı, bulunamayacağı top
lantılar için, kurul üyesi akademi başkanların
dan veya müsteşarlardan birini başkan seçer. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımlandığı 
rihte yürürlüğe girer. 

ta-

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
ETTİĞİ METİN 

KABUL 

1472 sayılı Özel Yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için'açılacak Res
mî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü maddeye 

bir fıkra eklenmesine dair 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. 

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