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»>••<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görevle yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor 
Bakanı Zekâi Baloğlu'na, Devlet Bakanı Muslih 
Fer'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna; 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Adalet 
Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Süley
man Demirel'in görevlendirildiğine; 

1710 sayılı Eski Eserler Kanununa göre Mil
lî Eğitim Bakanına ve Bakanlığına verilmiş bulunan 
görev ve yetkilerin Kültür Bakanına ve Bakanlığına 
intikal ettirilmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve 

Padlamentolararası Birlikleri, 

Kuzey Atlantik Assamblesi (NATO) toplantıların
da Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heye
te siyasî parti gruplarınca seçilen adaylara dair Baş
kanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 

Başkanlık Divanının 1 2 . 3 . 1975 tarihli toplantı
sında gündem dışı konuşmalar hakkında alınan ka
rara dair Başkanlık tezkeresi ret olundu. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
üyeliklerine gösterilen adaylar seçildiler. 

Kadroları İl Özel İdarelerine ait bulunan kütüp
hane ve müze personelinin aylıklarının Genel Büt
çeden ödenmesi hakkında; 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna iki Ek Madde Ek
lenmesine dair kanun tasarılarının fncelik ve ivedi

likle görüşülmeleri onaylanarak, maddeleri ve tüm
leri kabul olundu, kanunlaştıkları bildirildi. 

Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve İş
letmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Köy 
Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kında; 

52i sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklen
mesine dair: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair: 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci 
maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarılarının öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri 
kabul olundu. 

25 . 3 . 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.40'da son verildi. 

Başkan 

Başkanvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 

Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Özer Derbil'in, Uluslararası Enerji Ajan

sına kesin katılma kararma ulaşılıp ulaşılmadığına dair 
yazıh soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/341) 
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II. — GELET 

1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 3 1 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 7'şer gün). 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi : 1/177; C. Senatosu : 1/333) (Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 7'şer gün). 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanu
na bir ek geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 1/179; C. Senatosu : 1/335) (Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 
7'şer gün). 

4. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Mu-
hasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(M. Meclisi : 1/189; C. Senatosu : 1/334) (Bütçe ve 
Plan Komisyonuna) (Müddet : 10 gün). 

5. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş 
Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/49; C. Se
natosu : 1/336) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müd
det : 7 gün). 

Raporlar 

6. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-

«I KÂĞITLAR 

I rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19„ 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975 

7. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Gentl Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
29 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

8. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 

j Karar Cetvelindeki 2144 -sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

9. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pekize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 50, 6 . 3 .1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

10. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
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Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 49, 

6 . 3 . 1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 

4/196) (S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

20 . 3 . 1975) 

11. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6.3.1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

12. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 , 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

13. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

14. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma ' Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 , 3 . 1975) 

15. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

16. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

17. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

İS. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

19. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
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ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

20. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Djlekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39. 
6 . 3 . 1975 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

21. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun. 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

22. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 1. nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

23. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

24. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avu
kat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edileme
yeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

25. — Ziya Myezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

26. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) (S. 
Sayısı : 402'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 
tarih ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 ta
rih ve 6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) 
(S. Sayısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 
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28. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunda iki üyelik boş bulunmaktadır. Bu üye
lerin bağımsız üyeler arasından seçilmesi gerekmek
tedir. 

Sayın İsmail İlhan, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu üyeliğine adaylıklarını koyduklarını bir 
önerge ile bildirmişlerdir. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, çok 
evvel talep etmiştim şimdi vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın îsmail İl
han vazgeçmişlerdir. İki üyelik boştur. Bağımsız 
üyeler arasından seçim yapılacaktır.: Aday gösteril
mesini rica ediyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hangi Ko

misyon için Sayın Başkan?.. 

yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 -
4/23) (S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975). 

BAŞKAN — Sayın Üyeler çoğunluğumuz var
dır. 

BAŞKAN — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonuna. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Özer Derbil'i, 
aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer Derbil aday gösterilmiş
tir. Başka aday yok. Tek üye aday gösterildiği için 
işarî oylarınızla konuyu çözüme bağlayacağız. 

Sayın Özer Derbil'in boş bulunan Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonundaki iki bağımsız üyelikten „ 
birisine seçilmesini kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Sayın Özer Derbil seçilmişlerdir. 

Bu Komsiyonda bir üyelik daha boş, aday gös
terilmediği için... (C. H.: P. sıralarından Mahmut Vu
ral sesleri). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İsmail İlhan'ı biz 
teklif ettik. 

REFET RENDECİ (Samsun) — İsmail İlhan'ı 
biz teklif ediyoruz. 

i>9<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : A. Hikmet Yurtsever (Bingöl); Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri 44 ncü Birleşimi açıyoruz. 

III. — YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Aday tektir, işarî oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Mahmut 
Vural da Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonuna 
seçilmişlerdir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz teklif ettik, 
İsmail İlhan dedik. 

BAŞKAN — İsmail İlhan vazgeçti. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan 

biz teklif ettik. 
BAŞKAN — Vazgeçtim, diyor efendim. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Se

çildikten sonra istifa etsin. 
BAŞKAN — Bana yerinden işaret etti efendim, 

«Başka komisyona seçildim» dior. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz teklif et

miştik. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, evvelâ önergesini oku

dum. Başka komisyona seçildim, vazgeçtim dedi. 
Sayın İsmail İlhan'ın adını zikrettiğiniz zaman ken
dileri yerlerinden bana işaret verdi, itizar ediyorum 
dedi. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Seçilsin sonra istifa etsin. 

BAŞKAN — İki üye idi, bitti efendim. 

İçişleri Komisyonunda iki bağımsız üyelik mün
hal. Aday göstermenizi rica ediyorum?.. Aday yok. 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda 
Adalet Partisi Grupundan bir üyelik ve Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grupundan bir üyelik boş. 
Aday göstermenizi rica ediyorum?.. Aday yok. 

Dilekçe Karma Komisyonunda Adalet Partisi 
Grupundan bir üyelik münhal, aday göstermenizi ri
ca ediyorum?.. Aday yok. 

Ankara İmar Limited Şirketi Araştırma Komisyo
nunda bir bağımsız üyelik boş. Aday göstermenizi 
rica ediyorum?.. Aday yok. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
30.1.1975 tarihli toplantısında alınan 4 sayılı kararı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senato
su Danışma Kurulunun bir kararı var. sunuyorum. 

Genel Kurula 

Danışma Kurulunun 30 Ocak 1975 tarihli toplan
tısında alınan 4 sayılı Karar ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Danışma Kurulu Kararı 

«İçtüzüğün Cumhuriyet Senatosu Araştırması ile 
ilgili bölümünün 134 ve 135 nci maddeleri uyarınca, 
Genel Kurula sunulmasını müteakip ikinci birleşim 
gündemine alınan araştırma önergelerinin görüşül
mesinde ilgili bakan bulunmazsa, önerge sahibinin 
konuşmasından sonra önerge oylanır. 138 nci madde
ye göre hazırlanan Araştırma Komisyonu raporunun 
görüşülmesinde de bakanların bulunmaması halinde, 
Komisyon raporu üzerinde görüşme açılır» dipnotu
nun İçtüzüğe konulması kararlaştırılmıştır. 

Tekin Arıburun 
Başkan 

Zihni Betil 
Başkanvekili 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Ekrem Kabay 
Kâtip 

Bahriye Üçok 
Kâtip 

Hüseyin Atmaca 
İdare Amiri 

Mehmet Ünaldı 
C. Senatosu Başkanı Yerine 

Başkanvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 
Başkanvekili 

O. Nuri Canpolat 
Kâtip 

Hüsamettin Çelebi 
Kâtip 

Tarık Remzi Baltan 
İdare Amiri 

Mehmet Suphi Gürsoytrak 
İdare Amiri 

Ömer Ucuzal Salih Tanyeri 
A.P. Grup Başkanvekili C.H.P. Grup Başkanvekili 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
(Muhalifim, söz hakkım saklıdır.) 

Cihat Alpan 

BAŞKAN — Bu konuda söz istemine ait bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, Cum
huriyet Senatosu Araştırması ile ilgili olarak aldığı 
30 Ocak 1975 tarihli 4 Nolu kararı aleyhinde söz 
istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Sayın Alpan, buyurunuz. 

M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 
— Sayın Senatörler; 
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Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunda Kon
tenjan Grupunun temsilcisi olarak üyeyim. Başkan
lıkça Genel Kurulun onamasına sunulan Cumhuri
yet Senatosu Danışma Kurulunun 30 Ocak 1975 ta
rihli ve 4 Numaralı Kararına muhalif olduğum ve 
bunu karar altında belirttiğim için İçtüzüğümüz ge
reğince söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ bu kararın alınmasına etken olan mesele
yi kısaca açıklamak isterim. Gündemimizde yer alan 
önerge ile Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sa
yın Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşı, 20 Haziran 1974 ta
rihinde Başkanlıktan Millî Eğitim Bakanı tarafından 
yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında Se
nato Araştırması isteğinde bulunmuşlardır. 

Başkanlıkça İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesine 
göre işleme tabi tutulan bu istek üzerinde Genel Ku
rulda hiç bir görüşme yapılmamış ve dolayısıyle bir 
karar da alınmamıştır. 

Bu durum karşısında Sayın Ömer Ucuzal 28 Ocak 
1975 Salı günü yapılan 23 ncü Birleşimde Başkanlı
ğa bir öneride bulunarak Senato Araştırması istekle
rinin İçtüzüğün 59 ncu maddesi uyarınca yürütülme
si, yani 20 Haziran 1974 tarihinden bu yana birçok 
birleşimler geçtiği halde zamanın Sayın Millî Eğitim 
Bakanının 135 nci madde hükmüne rağmen dinlenil
meden yapılması lüzumunu ileri sürmüştür. 

Carî uygulamaya aykırı düşmek istemeyen ve 
fakat bu türlü gecikmeleri de Cumhuriyet Senatosu
nun hükmî şahsiyeti bakımından önlemek ihtiyacını 
duyan Sayın Başkan, isabetli bir karşılık olarak 
öneriyi incelemek gerektiğini ifade etmiş ve öneriye 
kısa zamanda cevap verebilmek için de konuyu Danış
ma Kuruluna getirmiştir. 

29 ve 30 Ocak günlerinde yaptığı iki toplantıda 
öneriyi tartışan Danışma Kurulu çoğunluğun oyu ile 
Genel Kurula sunulan karara varmıştır. Kanaatımca 
bu karar hatalıdır. Karara göre Tüzük değişikliği 
yapılmadan, Tüzüğe sadece bir dipnotu ilâvesiyle 
yetinilerek uygulamaya başlanması bir geçersizlik 
taşır. 

Bu kanaatimi oluşturan düşüncelerimi, konunun 
evveliyatına ve esaslarına istinat ettirmek için Ana
yasanın 147 nci maddesine göre «Anayasa Mahkeme
si kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de 
Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu 
denetler» hükmünü de dikkate alarak; 

1. Anayasada ve İçtüzüğümüzde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetim yollarını belirleyen araştır-
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mayı ve icrasını tanımlayan maddelerin tedvinine ait 
gerekçeyi ve müzakere zabıtlarını, 

2. Bunlara temel olan 20 Nisan 1340 tarihli ve 
491 sayılı Anayasa ile 12 Şubat 1954 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin ilgili 
maddelerini de gözden geçirdim ve hepsinin uygula
malarında başgösteren çekişme ve hadiseleri de hatır
layarak şu hususları tespit ettim: 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yol
ları olarak 1340 tarihli Anayasanın 22 nci maddesin
de ve uygulanma şekilleri 1945 tarihli Dahilî Nizam
namenin 149 ilâ 177 nci maddelerinde açıklanan su
al, istizah ve Meclis tahkikatı müesseseleri 1961 Ana
yasasının 88 ilâ 90 nci maddeleriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yürürlükteki İçtüzüklerinde Bakan
ları cezaî ve malî sorumluluğuna yol açan Meclis 
soruşturması yanında, Meclislere hiçbir kazaî yet
ki vermeyen Meclis incelemesi ayrı bir müessese ola
rak tanzim edilmiş ve eski İçtüzüğün 177 nci madde
sinde bahis konusu edilen bu yetkinin nasıl vahim 
suiistimallere vesile verdiği de malumdur. 

Tasarı bu yolla «Meclislerin yargı organlarına bı
rakılmış yetkileri elinden almasına engel olmakta
dır» gerekçesiyle tedvin edilmiş olan Anayasanın 88 
nci maddesi, «Soru, genel görüşme, Meclis soruştur
ması ve Meclis araştırması her iki Meclisin yetkile-
rindendir. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi 
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir» temel 
esasmı vazetmiştir. Bu suretle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin denetim yollan birbirlerine bağlı olarak 
genişletilip, geliştirilmiştir. 

Bunun nasıl yapılacağı İçtüzüğümüzün 133 ilâ 138 
nci maddelerinde açıklanan Senato araştırmasında Sa
yın Ömer Ucuzal'ın önerdiği gibi, İçtüzüğün 59 ncu 
maddesine göre hareket edilemez. Çünkü, İçtüzüğün 
59 ncu maddesi, Senatoda yasama yetkisinin kulla
nılmasını belirleyen ikinci kısma dahil bir hükümdür. 
İçtüzüğün 133 ilâ 138 nci maddeleri ise, Senatoda 
Hükümetin denetlenmesi esaslarını içeren hükümlere 
dahildir. Bu hükümlerin birbirine karıştırılmaması 
ve birbirleri yerine kullanılmaması gerekir. Ayrıca, 
59 ncu madde, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
malolmuş ve Millet Meclisinden geçmiş ve Cumhu
riyet Senatosu ilgili Komisyonunda da işlem görmüş 
bir halde, teklif veya tasarı üzerinde uygulanmak
tadır. 

İçtüzüğümüzün araştırma kararının alınması ve 
Araştırma Komisyonunun kurulup kurulmamasıyla 
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ilgili 135 nci maddesindeki «Hükümet adına konu
şacak Bakan dinlenir» emredici hükmü mutlak bir 
mana taşımaktadır. Çünkü, Anayasamızın 105 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre, «Her Bakan, Hü
kümetin yürüttüğü siyasetle birlikte kendi yetkisi için
deki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlem
lerinden de ayrıca sorumludur» esası, her Bakanı 
parlamenter rejimde ilkin Parlamentoya karşı sorum
lu kılar ve hesap vermeye zorlar. 

İçtüzüğün 135 nci maddesinin Genel Kurulca ted
vin edildiği 21 Aralık 1962 Cuma günü yapılan 21 
nci Birleşimin Birinci Oturumunda Sayın Sırrı Ata-
lay, «Bakan» kelimesinin yerine «Bakanlıklar» keli
mesinin konulması hakkında bir önerge vermiş ise 
de bu önerge, Genel Kurulca kabul edilmemiştir. 
Bu kabul edilmeyişle, maddenin Bakan ile doğrudan 
ilgili olan inceliği, sadece protokol gereğinin kulla
nılması ve kollanması için değil, esas yönünden Ana
yasanın 105 nci maddesinin ikinci fıkrasının gereğini 
korumak maksadının gözetildiği inancındayım. 

Demokratik hukuk devletinde, karşılıklı anlayış 
ve ikna yöntemi içinde uyumlu davranışlar asıldır. 
Hiç bir konunun tek taraflı bir inceleme ve araştırma
ya tabi tutulması ve sadece bir Meclisteki çoğunluğun 
kararına göre sonuçlandırılması uygun ve doğru de
ğildir. Çünkü, araştırma önergelerine karşı Hükü
metin vereceği tam ve doğru bilgiler araştırma ihtiya
cını ve dolayısıyle araştırma için girişilecek her türlü 
maddî ve manevî külfetleri ortadan kaldırabilir ve 
gecikmelere değebilir. Bu sebeple, Hükümet adına 
konuşacak Bakan veya bakanların dinlenilmesinden 
her halükârda sarfınazar edilmemelidir. Bu düşün
ceye karşılık Hükümet de araştırmalardaki yerini ve 
rolünü almaktan kaçınmamalıdır. Aksi takdirde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve ezcümle Cumhuriyet Se-
natosuyla Hükümet arasında birbirlerinin hükmî şah
siyetini rencide .edici ve Devlet otoritesini zayıflatıcı 
durumlar ve nahoş ortamlar oluşur. Bunu önlemek 
Parlamento üyeleriyle Hükümet üyelerinin ortak ve 
değişmeyen görevleridir kanatindeyim. Bu görevleri 
karşılıklı samimiyete ve saygıya dayanan iyi niyetli 
bir müsamaha içinde hep birlikte yerine getirelim. 

Bu düşüncelerle, biraz önce arz edilen Danışma 
Kurulu Kararının Genel Kurulumuzca reddini tekrar 
arz ve teklif ederimi 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bu hususta söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Başkanlık Divanının kararına karşı Sayın Paşa
mızın görüşlerini dinledik. Maddî hâdise şu: 

Bir Hükümet murakabe edilmek isteniyor; bir 
araştırma önergesi verilmiş. Bunun daha doğru tara
fı daha evvel bir sözlü soru veyahut yazılı soruyle 
bir husus hakkında Hükümetten bilgi istenebilir. Ve
rilen cevap tatmin etmezse bizzat Meclisin araştırma
sı istenebilir; yani Meclis araştırması müessesesi, Hü
kümetin verdiği cevabın tatmin edici olmamasından 
doğmuştur. Şimdi böyle bir talepte bulunuluyor; Hü
kümet murakabe edilmek isteniyor, bir mevzuun in
celenmesi isteniyor. 

Şimdi, Başkanlık Divanımız isabetli olarak; ma
demki Meclis murakabe yapacaktır, Hükümet davet 
edilmiştir; gel şu hususta cevap ver demiştir, verme
miştir. Hükümet cevap vermeye gelmediği takdirde 
Meclisin araştrıması olduğu yerde dursun mu, dur
masın mı yahut Hükümet gelmemesine rağmen araş
tırma devam etsin mi, etmesin mi?... Sual bu. 

Sayın Paşamız der ki, «Hükümet gelmezse mura
kabe orada dursun. Hükümet gelmediği müddetçe 
araştırma yapılmasına Meclis karar veremesin.» Baş
kanlık Divanı der ki, «Bu, bir Hükümetin muraka-
besidir, Hükümet davet edilmiştir, gelir cevap ve
rir; ama gelmezse Meclisin murakabe hakkı durmaz.» 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi, netice itibariyle karşılıklı iddia ve müda-
falar buna müncer olmaktadır. Benim kanaatime gö
re doğru olan Başkanlık Divanının kararıdır. Parla
menter rejimlerde Hükümet daimî surette Meclisin 
murakabesine bağlıdır. 

Şimdi, Hükümeti çağırma... Hayır. Başkanlık Di
vanının kararında var, maddemizde var; Hükümet 
çağırılacak, «Falan mevzu hakkında gel görüşünü 
Meclise bildir.» deniyor; gelmiyor. Başkanlık Diva
nının bu kararı bakanın, gelmemesi halini tanzim eden 
bir karar. Bakan gelmiyor; gelmedi, bu araştırma 
dursun... Bu olmaz arkadaşlar. Parlamenter nizamda 
Meclis daimî surette Hükümeti murakabe eder. Ça
ğırılmıştır, gelmemiştir, ona o hak verilmiştir. 59 ncu 
madde burada, kıyas yoluyla tatbik edilmektedir. Ka
nunların yapılmasında da Hükümet bir defa çağrıl
maktadır, bir defa tehir edilmektedir; gelmemekte İs
rar ederse yine kanun müzakere edilebilmektedir. 

Burada da o usul kıyas yoluyla tatbik edilebilir. 
Hükümetin herhalde murakabesi, Meclisin muraka
besi durmamalıdır. Kendisine gelip konuşma hakkı 
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verilmiş olduğu halde geiip bu hakkını istimal etme
miştir. O halde, Meclisin muamelesi muallâkta kal
maz, Meclisin muamelesi yürür. Bunu temin eden 
Başkanlık Divanının kararı isabetlidir. Bu sebeple 
Başkanlık Divanı kararının kabulünü istirham etmek
teyiz. 

Saygılar sunarını. 

SIRRT ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu Başkanlık Diva-
vam kararı değildir, Danışma Kurulu kararıdır. Da
nışma Kurulu kararı esas itibariyle doğrudur ve bir 
ihtiyacın cevabıdır. Ancak şekli bu değildir. 

Sayın Tuna hatırlarlar, bir önceki Birleşimde gün
dem dışı konuşmaları kısıtlayan Başkanlık Divanı 
kararını Tüzüğü değiştirir anlamda görerek reddet
miş ve aynı fikir etrafında toplanmıştık. Sayın Tu
na, sanırım ki bu da esas itibariyle doğrudur, yerin
dedir. Denetime yol açacak; ama bu bir İçtüzük de
ğişikliğidir. Danışma Kurulu İçtüzüğü değiştirecek ve 
bu Genel Kurula tescil için gelecek. 

Bu, esas itibariyle doğru; ama şekil itibariyle yan
lıştır. İçtüzük değişikliği Danışma Kurulu kararı ile 
yapılmaz. İçtüzükte bunun nasıl yapılacağı açık ve 
seçik yazılı bulunmaktadır. İçtüzüğümüzün son mad
delerine göre, Danışma Kurulu böyle bir zarureti 
duyduğu zaman; gerçekten daha ilk defa bu mad
deler tedvin edilirken, ben aynı ihtiyacı hissetmiş ve 
denetimin yürütülebilmesi için kolaylıkların gösteril
mesi ve Hükümetin mutlaka aylar ve yıllar sürecek 
bir şekilde uzun zaman araştırmadan ve denetimden 
uzak kalmaması için bunu gerekli görmüştüm. Bu
nun için de araştırma önergesinin gündeme alı
nışından sonra, eğer belli bir müddet içerisinde Hü
kümet gelmiyorsa, yürütülmesi gereklidir. Ama, 59 
ncu madde ile bunun ilişiği yoktur. Sayın Ucuzal'ın 
bahsettiği 59 ncu maddeyi burada tatbik etmek müm
kün değildir. Çünkü, Sayın Aipan'm da dediği gibi 
59 ncu madde, yasaların görüşülmesi sırasında Hü
kümetin bulunmaması halinde bir defa tehir ediiir, 
ondan sonra devam edilir, hükmünü getirmektedir. 
Bundaki amaç yasaların görüşülmesini sağlamaktır. 
Çünkü, Cumhuriyet Senatosunda yasaların görüşül
me müddeti bellidir. Bir süre içinde görüşülmesi ge
reklidir. Olmadığı takdirde kendiliğinden yasalaşır. 
Binaenaleyh, yorum veya kıyas yolu ile 59 ncu mad
de tatbiki mümkün değildir. 

Gerçekten araştırma önergelerinin gündemde yığıl
ması, bu denli çoğalması yasa denetimini önleyen 
bir faktör ve unsurdur; ama şekli bu değildir. Bu 
yolu açarsak, artık İçtüzük değişikliği için metin ha
linde değişikliğe lüzum kalmayacaktır. Herhangi bir 
Cumhuriyet Senatosu üyesi Başkanlığa başvuracak 
ve Başkanlık Divanı bir karar alacak ve bu suretle 
İçtüzük değişimiş olacaktır. Gerçi Anayasa Mahkeme
si Yasama Organının İçtüzüğü değiştiren ve o nite
likte olan kararlan, İçtüzük değişikliği niteliğinde 
alıyor; ama bu bir emrivakidir, bir şekildir. 

Şimdi yüksek heyetiniz bu kararı alırsa, bu Ana
yasa Mahkemesi kararına göre bir İçtüzük değişik
liği olacaktır. Bu yolu açmayalım ve bu şekillerle 
yapmayalım. Meclis kararlan ile değil. İçtüzük gö
rüşmeleriyle; yani Anayasa Adalet Komisyonuna 
metni gönderelim. İçtüzüğümüzün 132 ve müteakip 
maddelerini değiştirelim, o maddelere hüküm koya
lım. Diyelim ki, «Araştırma önergesinin verilmesini 
müteakip bir veya iki birleşim sonra Cumhuriyet Se
natosu gündeminde yer alır. 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde yer almasını 
müteakip Hükümet ilk birleşimde bulunmazsa, Cum
huriyet Senatosu araştırma önergesini görüşmek için 
Hükümetin bulunup bulunmamasına bakmaksızın, 
araştırma önergesi üzerinde gerekli işlemi yapar.» Bu 
da kâfi değildir. Üyelerin konuşma imkânlarını sağ
layabilmek için, araştırma önergesi üzerinde araştır
ma komisyonunun kurulması için de, eğer Hükümet 
gelmemiş ve görüşme yapılmasına devam edilmişse, 
Cumhuriyet Senatosu gerekirse araştırma komisyonu
nun kurulmasına karar verebilsin. Ben de bundan 
yanayım. Gerçekten denetim ancak bu şekilde yürü
tülür; ama Danışma Kurulunun buna karar vermesi 
ve içtüzüğü değiştirmesi hukuk açısından pek müm
kün değildir; ama, karar verilebilir, Anayasa Mahke
mesi bu imkânı da sağlamıştır. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu bu iki yoldan birini 
seçecektir: Ya bunu Anayasa Mahkemesinin kabul 
ettiği şeklîde İçtüzüğün koyduğu kurallara uymadan, 
bir kararla içtüzük değişikliği yoluna gidecek. Bir de 
içtüzüğe riayet yolu ile İçtüzüğü değiştirmek. Ar
tık üzerinde münakaşa edilmeyecek bir metin getir
mek lâzımdır. Bu hususu Yüksek Heyete arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Aipan'm izah ettiği hususlar doğru, gerçek 
payı vardır. 

İçtüzük değişikliğini hangi şekilde yapalım? Önem
li olan budur; yani İçtüzükte yazılmayan şekilde ol-
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duğu gibi, Danışma Kurulunun kararı ile mi İçtü
züğü değiştirelim, yoksa usule uygun şekilde mi İç
tüzük değişikliği yapalım. İşte bu tercihi yapmak lâ
zımdır. Yüksek Heyetimiz evvelâ bu tercihi yapmış 
olsun. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna, buyu

runuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, 

Sayın Atalay, Danışma Kurulu kararını bir İçtü
zük değişikliği şeklinde mütalaa etmektedir. Ondan 
sonra bu Meclis kararı şeklinde mi olsun, yoksa İç
tüzükte yazılan İçtüzük değişikliği kaideleri mi işle
tilsin; bu hususu dermeyan etmektedir. 

Arkadaşlar, metnimiz şu: «Madde 135 : C. Sena
tosu araştırmasına ait görüşmede; önce önergeyi ve
renler, sonra Hükümet adına konuşacak bakan din
lenir. Neticede, Araştırma Komisyonu kurulup ku-
rulmamasına işarî oyla karar verilir.» 

Şimdi biz burada bir İçtüzük değişikliği yapmı
yoruz. Yine bakan davet edilecek ve dinlenecektir, 
dolayısıyle 135 nci madde hükmü aynen yerine geti
rilecektir. Bakan gelmezse ne olur? İşte İçtüzük bu
rada sakıttır. Yoksa 134 ve 135 nci maddelerdeki 
kaidelerde ne şekilde yürüyeceğine dair bir değişik
lik yok. İçtüzüğün değiştirilmesi mevzuubahis değil. 
Burada, «Davet edilmesine rağmen, Bakan gelmezse 
ne olur?» Bu, İçtüzüğün boşluğudur. İçtüzük değiş
tirilmiyor, bu boşluğu Danışma Kurulu kararı doldur
maktadır. 

Binaenaleyh, metinde bir değişiklik yapmadığına 
göre, keyfiyetin İçtüzükte bir değişiklik olarak müta
laa edilmesi doğru değildir. İçtüzüğün boş bıraktığı 
bir sahanın; yani «Bakan gelmezse ne yapılır?» suali
nin cevabı kararda gösterilmektedir. Yoksa bir İçtü
zük değişikliği mahiyetinde değildir. Kararın kabulü 
Senatomuzun hakkına sahip çıkması bakımından za
ruridir. Yıllardan beri bekleyen araştırmalar vardır. 
Danışma Kurulu kararının aynen kabulünü istirham 
etmekteyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ünaldı, buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
ben de Sayın Tuna'nın fikrini aynen arz edecektim. 
Bu bir İçtüzük değişikliği değildir. Tüzüğün sakıt kal
dığı bir yerde, Cumhuriyet Senatosu görüşünü tespit
tir. Danışma Kurulunun kararı da o mahiyettedir. 

Yoksa bir önerge verildiği zaman bakan gelmeyince 
hemen komisyon seçimine geçilmez. Bir defa tehir 
edilir, ikinci defa gelmezse, ancak, o zaman bu hü
küm tatbik edilebilir. 

Bu itibarla da bir İçtüzük değişikliği mahiyetini 
taşımaz. Ben de bunu arz edecektim. Sayın Tuna arz 
ettiler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Cihat Alpan, buyurunuz. 
M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Sayın senatörler. 
Konunun, arz edilen sonuca bağlanmasında yer 

alan gıyap müessesesi ile daha önceki konuşmada 
değinmekten kaçındığım politik bir durumu açıkla
yarak, konuya aydınlık getirmek istiyorum; onun için 
tekrar söz aldım. 

4 Numaralı Kararın oluşturulması için Danışma 
Kurulunda yapılan müzakerelerde hukukun gıyap mü
essesesine de değinilmiş ve dayanılmıştır. Hukukî da
yanak ve kaynaklarıyle uygulanma şartlan ve usul
leri bilinen gıyap müessesesi sadece belli bir konuda 
bilgi edinmek için yapılan Senato araştırmasında be-
nimsenebilir mi? Kanaatimce benimsenemez. 

Hükümetin veya bir Bakanın gıyabında araştırma 
kararı alınsa bile, uygulanması pekâlâ mümkün ol
mayabilirdi. Çünkü, Anayasanın 105 nci maddesinde
ki sorumlulukları taşıyan bir Hükümet veya bir Ba
kan, bütün kapılarını kapalı tutarak, hattâ mübala
ğalı ifade edeyim, araştırma sorusunda bilgisine, ce
vabına müracaat edeceğimiz bakanlık mensuplarının 
ağzını bağlayarak Senato araştırmasını engelleyebi
lir. Aklıselimin böyle bir çıkmazı oluşturmaması ümit 
ve temenni olunur tabiî. 

Sayın Ömer Ucuzal'ın araştırma önergesinin so-
nuçlandınlmamasında Millet Meclisinde aynı Sayın 
Millî Eğitim Bakam hakkında işlem gören gensoru
nun da etkisi olmuştur, kanaatindeyim. 

Hatırlarsınız, Sayın Millî Eğitim Bakanı hakkın
da Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genso
ru önergesi, Millet Meclisinin 18 Haziran 1974 tari
hinde yapılan 97 nci Birleşiminde müzakere edilmiş 
ve reddolunmuştur; fakat meselenin bu suretle kapa
tılmış olmasına rağmen, Sayın Ucuzal, iki gün son
ra; yani 20 Haziranda Senato Başkanlığına gensoru 
önergesinin benzeri mahiyetinde bir önerge vererek, 
araştırma isteğinde bulunmuştur. 

Bu davranışın, daha çok politik bir mahiyet taşı
dığına kanaat getirilerek, araştırma isteğinin de poli
tik bir taktikle karşılanması yolunun izlendiği anla-
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sumaktadır, Sayın Millî Eğitim Bakanının davranışın
dan. Daha ziyade, politik maksatlar güden bu türlü 
davranışlar her dönemde karşılıklı olarak yapılmış
tır, her dönemin gündemlerine göz atılacak olursa, 
bunlar açıkça ve bolca görülür. 

Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dene
tim yollarında, aynı derecede iyi niyetli ve müsama
halı olarak birlikte yürüyelim. İşte, bütün bu mülâ
hazalarla, Danışma Kurulu Kararının Genel Kurulu
muzca onanmama sini, İçtüzükte perakende değişik
liklere ve dipnotu gibi sunî ilâvelere gidilmemesini 
tekrar rica eder, araştırma konularında karşılıklı bir 
anlayış ve davranış içine girilmesi, milletimize fikir 
ve elbirliğiyle yararlı hizmetlerde bulunmamız temen
nisini saygılarımla birlikte sunarım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan; «Sonradan, bakan dinlenir.» hükmünün amir ol
madığı kanaatindeyim. Şöyle ki, ya bakan hiç gel
mezse durum ne olur?. 

Bu itibarla böyle bir dipnotu İçtüzük değişikliği 
değil de, Bakanlığa bir gıyap tebliği niteliğindedir, 
ben öyle anlıyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 

Sayın üyeler, sözü edilen konu üzerinde söz iste
yen başka sayın üye?... Yok. Danışma Kurulunun sö
zü edilen kararını tekrar okutuyorum. 

(Danışma Kurulunun 4 No. lu Karan tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Kararı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Danışma Kurulunun sö
zü edilen karan kabul olunmuştur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmacanın haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusunun yazdı soruya çevrilme
sini isteyen önergesi. (4/21, 6/20) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları, ara
sında yer alan üç önerge var, sıra ile sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, sorular ve genel görüşmeler, kısmının 
2 nci sırasında bulunan sözlü sorumun, yazılı soruya 

çevrilmesi için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, Başkan
lıkça gereği yapılacaktır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat poli
tikasına dair Başbakandan sözlü sorusunun yazılı so
ruya çevrilmesini isteyen önergesi. (4/222, 6/35) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1973 yılı ekici tütün piyasasının açılışına ilişkin 
olarak. Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatıyle vazife gör
düğüm Talû Hükümetince tamamlanan hazırlık ça
lışmalarına dayanan tütün politikası hakkında, 12 
Nisan 1974 tarihinde, Başbakan tarafından cevaplan
dırılmak üzere takdim ettiğim sözlü sorumun cevap
landırılmasına, bugün, artık ihtiyaç kalmamıştır. Bu 
itibarla, önergemin geri verilmesi için gereken mua
melenin yapılmasına müsaadelerinizi, saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, Başkan
lıkça gereği yapılacaktır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil'in, Ortadoğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesini isteyen 

önergesi. (4/220, 6/54) 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Millî Eğitim Bakanından Orta - Doğu Tek

nik Üniversitesi yöneticilerinin son tasarrufları hak
kındaki (6/54) sorumun İçtüzüğümüzün 120 nci mad
desi uyarınca yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Özer Derbil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, Başkan-, 
lıkça gereği yapılacaktır. 
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Y. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eh 
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se
natosu : 11330) (S. Sayısı : 445) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 43 ncü Birleşimde 445 
sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi oylarınıza sunulmuş ve Yüce Genel Kurul
ca kabul edilmişti. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanlığından bu tasarının gündemdeki bütün işlere 
takdimen görüşülmesini öneren bir önerge verilmiş
tir. Sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 

işler bölümünün, haklarında ivedilik kararı verilen iş
ler kısmında yer alan, 521 sayılı Danıştay Kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının gün
demdeki bütün işlere takdimen görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

445 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından 
hazuzrlanmış bulunan raporun okutulmasına ihtiyaç 
görülüp görülmediğini oylarınıza sunacağım. Okun
masına ihtiyaç olduğunu kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon raporunun okunmasına ihtiyaç olmadığı 
kararlaştırılmıştır. 

Sayın Rendeci, tümü üzerinde mi konuşacaksınız 
efendim? 

REFET RENDECİ (Samsun) 
değil, bilâhara. 

Efendim, şimdi 

(1) 445 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN —• Şimdi, arz edeyim efendim: 445 sı
ra sayılı kanun tasarısı üzerine grup adına konuşa
cağınızı Grupunuzun sayın başkanları... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Başka gruplar 
konuşursa konuşacağım, başka gruplar söz almazsa 
ben de söz almayacağım. 

BAŞKAN — Efendim, bunu soruşumun nedeni
ni arz edeyim. Grup adına başka söz alan yok. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Öyleyse ben de 
konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Grup adına söz alan yok... Peki. 
Sayın Mehmet Feyyat, tümü üzerinde konuşmak 

üzere buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Netice itibariyle yargı organının bir parçası olma
sı nedeniyle geçen Hâkimler Kanunu tadilinde konuş
tuğum hususların bu kanun tasarısında da aynen 
söz edilmesi gerekmektedir. Fakat, sayın Başkanlığın 
konu dışına çıktı, diye âdeta sözümü kesmesi, tahrik 
etmesi bizi gerçekten üzmüştür. «Ağır ithamda bulu
nuyorsun, bühtan ediyorsun, serttir, dozunu kaçırdın» 
diyebilir; ama «konu harici konuştun» diyemezsiniz. 
Çünkü, Adalet mekanizması ile ilgili mevzular onun 
manevî tamamiyeti, hâkimlerin yüceliği, içinde bulun
duğu maddî ve manevî sıkıntıları biz bu kanun tasarı
larında veyahut da ilgili bütçede konuşmazsak gün
dem dışı konuşmalarda mı dile getireceğiz? Ben sözü
mü kesen Sayın Başkana şunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir saniyenizi rica 
ediyorum. 

O birleşimi yöneten Başkan... 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Zap-

tısabık hakkında mı konuşuyor? 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır Baş

kanlık Divanına arz ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Yüce Genel Kurul, kararı ile meseleyi çözüme 

bağladı. Onun için lütfen... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Yoklama ya

pılsaydı Yüce Genel Kurulda bu karar verilmezdi. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Danıştay Kanu

nuna gel... 
BAŞKAN — Danıştay Kanunundaki değişiklik ta

sarısının tümü üzerinde lütfen konuşunuz. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi sayın 

senatörler; 
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Gündem dışı konuşmaları ben şu şekilde ıttılaınıza 
arz etmek istiyorum. Gündem dışı konuşmalar gün
demi geçerse, aşarsa, mesainin c/c 60 - 70'i gündem 
dışına kayarsa. Parlamento dışı muhalefete bir kay
ma olur; bu da doğru değildir. Parlamenter rejimin 
disiplini ile bağdaşmaz. Bu itibarla... 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Danıştay Ka
nununa gel. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben bu ko
nuyu Danıştay Kanunu görüşülürken söylemek iste
rim. Onun için sabrınıza sığınıyorum; fakat bu ko
nulan gündem dışı dile getirmemek gerekir. Benim 
kanaatimce gündem dışı. Parlamento dışı muhalefete 
kaymaktır. Ciddî değildir. Her şey gündem, dışında 
konuşulmaz. Başkanlık Divanı bu konudaki otorite
sini Yüce Heyetin karanyle zapturapt altına almak 
istedi ki, bu da üzücü olmuştur. Şimdi konuya ge
çersem, bu gerekçe ile konuya geçiyorum. Bunu arz 
etmek istedim. 

Sayın senatörler: 
Danıştay Kanununun ilgili bir hükmünde, davacı 

ile davalı idare arasında tabiî cevap lâyihaları gider 
gelir ve Danıştay Kanununda yapılan son bir tadille, 
bir kararla davacıların dosyayı istediği şekilde, bü
tünüyle; tezkiyeleri, gizli emniyet raporlarını incele
me yetkisinden, özgürlüğünden mahrum bırakılmış
tır. Bu yargı fonksiyonunun temel ilkesi ile bağdaş
maz. Bu bilhassa çok önemli bir konudur; özgürlü
ğün temelidir. Bunu dile getirmekte fayda buluyo
rum. Evvelâ bununla söze başladım. 

Sayın senatörler; 
Devletin yükümlü bulunduğu kendi organlar' ara

sında veya fert ile Devlet arasındaki ilişkilerden do
ğan her türlü uyuşmazlıkların görüldüğü Y'üce Danış
tay bu Yüce Mahkeme adlî rejimden ayrı idarî reji
min vazgeçilmez bir unsuru ve belirtisidir. 

O halde idarî rejim nedir, ne değildir? Onun 
ayırıcı niteliklerini kısaca, genel bir gelişme içerisinde 
arz etmek istiyorum: 

İdarî rejimin özellikleri : Devlete ait ve Devletin 
yükümlü bulunduğu her türlü idarî hizmet ve işlem
lerin onun adına birleştirilmiş Devlet organizasyonu 
içerisindeki örgütler manzumesi tarafından yürütül
mesi. idarî rejimin birinci unsuru yani administras-
yon; bu kâfi değildir. Bazı politikacılar, üst yönetici
ler bunu daima idarî rejimin bariz bîr tezahürü olan 
Danıştaydan, mahkemelerden kıskanmıştır. 

Bu itibarla idarî rejimin tam manası ile gerçek
leştirilebilmesi için ikinci unsur da, bu idarî işlemle

rin, Medenî Hukuk ve Hususî Hukuktan ayrı Âmme 
Hukuku kurallarına göre, Danıştay özel mahkemesin
de ihtilâfların halledilmesi, yani âmme kurallarının 
daima önplana alınması. Ancak bunun bazı istisna
ları vardır; İktisadî Kamu Kuruluşlarında olduğu gi
bi. Bu istisnalar fertlerle, üçüncü şahıslarla ilgili mü
nasebetlerinde olmaktadır. 

İdarî rejimin gerçekleşmiş olması için, gerçek bir 
idarî rejimden bahsedebilmek için üçüncü özellik, 
idare makamları ile Devlet bünyesindeki organizas
yon, yani örgütlerin adliye mahkemelerinden ayrı ve 
ondan başka bağımsız bir mahkemeye tabi tutulma
sıdır. 

Bu itibarla, Danıştay Devlet bünyesindeki organi
zasyonun adlî rejimden sakınmasının bir tezahürüdür. 
Eskiden saray nazırları, istişare kurulları bu işi halle
derdi ve devlet ile adi? mahkemeler arasında daima 
çelişkiler ve mücadeleler tarih boyunca devam ede-
gelmiştir. 

İşte bu mahkemenin de adlî mahkemeler gibi; ya
ni halk bünyesinden, toplum bünyesinden fışkıran 
adalet mahkemeleri kadar üstünlüğüne inanıldığı, ba
ğımsızlığına inanıldığı ve kararlarına saygılı olundu
ğu takdirdedir ki, ancak gerçek ciddî ve haysiyetli 
bir idarî rejimden bahsedilebilir. İdarî rejimin en te
mel ilkeleri bu üç unsura dayanmaktadır. Bu neden
ledir ki hukuka bağlı devletin, ki hukuka bağlı olma
sı zaten zorunludur, âdil olması zorunluğunda bu üç 
unusrun bir araya gelmesi en önemli belirtisi sayılır. 

Devletin sosyal nizamının en güzel bir belirtisi. 
Anayasa düzeninin uygulanması, daha doğrusu uygu
lanabilmesi için Devletin adalet idealine yönelik ol
ması şarttır, gereklidir. Bu da devlet organizasyonu 
ile Devleti yönetenler arasındaki ilişkilerden doğan 
uyuşmazlıkları halleden Danı.ştaya verilecek önemle 
gerçekleşebilir. 

Örneğin, Anayasamızın önsözünde emredilen; 
«Kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde millî gurur ve ülküler etrafında toplan
mayı amaç edinmek»1 vecibesi kim için, ne içindir? 
Pek tabiî ki kişiler içindir. Kişi kim? Ülke. vatan bü
tünlüğünü benimseme ve sevme bakımından vatandaş, 
Devletin ve organlarının himayesine tabi olma bakı
mından tebaa. Devlet kavramı gibi mücerret, onun 
beşerî unsuru, milletin yaşayan kesimi ve iktidarın 
canlı kaynağı, biz ve bizim gibi bütün yönetenlerin, 
(gerek icra organı, gerek teşri organ) yönetenlerin hâ
kimi ve efendisi, halka nazaran seçmen vatandaş 
Amme Hukukunun süje ve gayeleridir. 
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Bu itibarla, devletin yüceliği ile, tebaası, vatan
daşı ve halkının mutluluğu doğru orantılıdır. İşte bu 
halde, miliet kavramı teessüs ederek, iktidar organi
zasyonu ile devlet oluşur ve kabinleşir. 

Vatandaş, mutsuz ve sefil olabilir, halk maddeten 
perişan olabilir. Bu halde dahi mutluluğu yitirilmez. 
Ancak, bir şartla; (Sefalete düşen vatandaşın kritik 
zamanlarda bir şartla mutluluğu yitirilmez) Devleti 
yönetenlerin, azınlık olan maddî varlıklıların aracı ve 
ibresi olmamaları ve halkının sıkıntılarına iştirak et
meleri, bu inancı yaşamaları, ayal-ü evlâttan ve bira
derlerden sakınması. 

Gerek Roma İmparatorluğunda ve gerekse feodal 
yapı üzerine müesses» kara Avrupası ve gerekse Os-
manh İmparatorluğunda, «vatan, millet» gibi soyut, 
mücerret kavramların, «halk» gibi somut, yani mü
şahhas kavramların önemi yoktu. Bu, günümüzde 
çağdaş uygarlıkta, devlet, millet ve vatan gibi, kutsal, 
soyut kavramların üzerinde yaşadığı ve tebaası bu
lunduğu tüm halkın mutluluğu ile özgürlüğü canlılık 
kazanır. Dışa dönük egemenlikten, bağımsızlıktan, is
tiklâlden ancak bu şekilde söz edilebilir. 

Dikkat buyurulursa, hâkimiyetin kaynağı millet
tir diyoruz. Bu mücerret bir kavramdır, semboliktir. 
Hâkimiyetin kaynağı halktır. Çünkü, millet ebedîdir. 
Atatürk, millet unsuru içerisindedir, Fatih Sultan Meh
met millet unsuru içersindedir, atalarımız millet kav
ramı içersindedir; ama oy kullanamaz. Yaşayan ke
sim, halk oy kullanır. Bu itibarla, iktidarın kaynağı, 
millet'kavramının, beşerî unsurun yaşayan kesimi halk
tır, bundan gıcık alanlar millet kavramını Roma İm-
paratorluğundaki Sezar gibi düşünen ve millet kav
ramını, devletin unsurlarını anlayamamış, yeteneksiz 
kişiler olduğu kanaatindeyim. 

Bu nedenle, idarî rejim asra göre şekil alarak gü
nümüzdeki önemli yerini almış, halk bünyesinden ne
şet eden adlî kazaya karşı idarî kazayı meydana ge
tirmiştir. Bu nedenle, kaza deyince, tefriki ile gerek
lidir. Çünkü, adlî rejime karşı idarî rejimin hususi
yetlerini de arz etmiştim. Tefrikten başkasına olanak 
verilmemeli. 

Özellikle, idarî sayılan askerî kaza ile, adlî sayılan 
askerî mahkemelerin bu ikili tefrik içersinde mütalaa 
edilmesi lâzım. Askerî Yargıtay'dan, en ücra köşede
ki askerî mahkemenin adlî kaza rejimi içersinde mü
talaa edilmesi ve Anayasada bu konuda bir vahdet 
getirilmesi gerekliydi. Maalesef bu yapılamadı. Aske
ri idarî mahkeme de, idarî mahkeme içerisinde Da
nıştay'ın bir uzvu olarak mütalaa edilmeliydi, bir 
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dava dairesinde yer alabilirdi. Maalesef bu sakınca 
da yapılmıştır. 

Anayasayı, Hukuk Fakültesinin birinci sınıfındaki 
çocuk tarafından dahi eleştirilecek, beğenilmeyecek 
bu yamalarla sıralayanların sorumluluğunu tarih, hu
kuk kitaplarında kamuoyuna arz edecektir. 

Bu nedenle, askerî idarî mahkemeden, Danıştay 
bünyesine, askerî mahkemelerin de adlî kaza bünye
sine ithal etmek istemeyenlerin demokratik rejimden 
yana olmaları büyük bir çelişkidir. Anayasa Mahke
mesinin fonksiyon ve yeri, ne adlî ve ne de idarî ka
zadır. Yüce Divan görevi hariç. Yüce Divan görevi, 
bir adlî rejim bünyesi içerisinde mütalaa edilir. Bu
nun dışında Anayasa Mahkemesi, teşriî organın dı
şında. tasarruflarını denetlemekle mükellef, yargı 
fonksiyonundan ap ayrı, kendine has özelliği olan 
yüce. bir mahkemedir. Bunu da ancak bu şekilde mü
talaa etmek gerekir. 

Sayın senatörler, 

Sonuç olarak, halk yığınlarının mütecanis bir hal 
alması ve aynı ülkeye bağlılıkları ve ebedileşen bir 
istidat kazanması milleti oluşturur. Milletin de ikili 
olarak iktidarını, teşriî ve kazaî bir biçimde izhar et
mekle, devleti meydana getirir. 

Bu itibarla, yargı organları da doğrudan doğruya 
yetkisini milletten alır; ama prosedürü, kuruluş şekli 
başka bir biçimdedir, Parlamento da doğrudan doğ
ruya yetkisini halktan alır, prosedürü başka biçimde
dir. Bu itibarla, biz halktan geldik deyip te, oraya, 
onlar da biz üstün yetenekliyiz deyip demokratik re
jime ters düşmemeleri ve benimsemeleri, tahammül 
göstermeleri, saygılı olmaları tarih boyunca gerekli 
olan bir anlayış meselesiydi. Bu anlayışa ters düşmek, 
demokratik rejimi zedelemek demektir. 

Bu itibarla, bu ödenek kanunu çıkarıldığı zaman, 
bunu bir lütuf olarak mütalâa edemeyiz. Allah koru
sun böyle mütalaa eden olursa, o zaman 27 Mayıs'ta 
Anayasa yapıldı, o zaman da süngünün lütfü gibi, 
ters bir duruma düşmüş oluruz. 

Bu itibarla, kaza ile teşriî organın elele vermesi, 
dünyanın her tarafında Bizans entrikalarını bertaraf 
etmiştir, millî hâkimiyet gerçekleşmiştir. Bunu yüce 
huzurunuzda belirtmekte fayda ummaktayım. Sade
ce maddî olanak üzerinde düşünmemeliyiz, geçen 
celsede arz ettiğim gibi, belki dozu fazlaydı; ama 
konuyla ilgiliydi, konuyla ilgili olduğu anlaşılmamış
tı. 
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Biz bunu sadece hâkimlerin maddî olanakları ba
kımından düşünürsek, o zaman yüce mahkemelerin 
Parlamento gibi, prestijine zeval düşürürüz, gölge dü
şürürüz, doğru değildir. O zaman, bir nevi basit çı
karlar için, basit olarak kurulan bazı arpalıklar var
dır; işe göre adam değil de, adama göre iş gibi, İkti
sadî Kamu Kuruluşlarında, çalışma gücünü yitirenle
rin Meclis idarelerinde üye olmaları gibi, işte bu şe
kilde mütalaa etmemeliyiz. O zaman, arparizm olur. 

Bu itibarla, bunu huzurunuzda tekrar etmek iste
miyorum. Yargıtay, Danıştay bütünlüğü, kaza bütün
lüğünü, Parlamento ile eşdeğer olarak mütalaa ettiği
niz ve saygı ile maddî olanaklarına bir katkıda bulu
nabildiğimiz takdirde, bu bizim için vecibe ve görev
dir, bir yükümlülüktür, bunu böyle mütalaa etmeli
yiz. Böyle mütalaa etmediğimiz gün, Parlamentoya 
tepeden bakanlara da prim vermiş oluruz, bunu unut
mayalım. 

Parlamentonun en büyük dayanağı yargı organla
rıdır, yargı organlarının en büyük dayanağı Parla
mentodur. Bu iki güç birleştiği zaman, bütün kuvvet
ler selâma durur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyuru
nuz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; 

Memleketimizin içine düşmüş olduğu perişanlık, 
Parlamentoya da sirayet etmiş bulunmaktadır. Şöyle 
ki, bendeniz hukukçu değilim, fakat son yıllarda Par
lamentomuzun çıkarmış olduğu kanunlar tamamiyle 
karma karışık bir düzen içerisinde yürütülmektedir. 

Şöyle ki, şimdi görüşmeye başlamış olduğumuz 
445 sıra sayılı tasarının esas başlığı nedir? 521 sayılı 
Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. Aklımıza yalnız Danıştay'la ilgili bir ka
nun geliyor; fakat kanunun maddelerini okumaya 
başladığımız zaman; Ek 21 nci madde Danıştay'la 
ilgili; fakat onun altındaki geçici madde 1. Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Sayıştay meslek men
supları ve savcı yardımcılarıyle ilgili; onun altındaki 
geçici madde 2 ise askerî hâkimler ve saire ile ilgili. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamız, yargı organının ödeneklerinin özel 

kanunlarla yürütüleceğini beyan etmiş ve bu böyle 
idi. 

Şimdi, bu kanunlar, fazla bir hacim kapsayan ka
nunlar da değildir; nihayet bir iki maddeliktir. Ma

demki bunlar ihtiyaçtan doğmuştur, o halde Yüksek 
Anayasa Mahkemesinin kanunu da bununla birlikte 
getirilmeliydi. Anlamıyoruz; teknisyenler veya Hükü
met, neden bu şekilde kanunlar sevk ediyor ve bun
lar da gelip buradan çıkıyor? 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunu böylece belirttikten sonra; geçen birleşimde, 

yargı organlarına c/c 50 nispetinde ödenek verilmesi 
hakkındaki 2556 sayılı Kanunun, değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair müzakereler, hakikaten, 
cidden üzüntülü oldu. Gönül arzu ederdi ki, bugün 
memleketimizdeki vatandaş haklarını, âdil ölçüler 
içerisinde tercih eden yargı organlarının, yüksek mah
kemenin, yani Danıştaym, Sayıştay gibi müesseselerin 
kanunlarını görüşürken, daha ziyade bunları yerme 
ve parti mücadelesi yapmaktan ziyade, acaba vatan
daşın çekmiş olduğu ıstıraplar nelerdir, neden bunlar 
yürümüyor, yargı organlarının durumu nedir konu
ları tartışılsın. Bunlar bir tarafa itildi ve tamamiyle 
parti politikaları çarpışmaya başladı-. 

Muhterem senatörler; 
Bendeniz, bugün şu kanaatteyim ki, eğer Türkiye' 

de yargı organları lâyıkıyle çalışacak bir durumda 
olursa, bugünkü hadiseler <yc 50 nispetinde azalmış 
olur; fakat yine şu kanaatteyim ki, artık Türkiye'de 
her hukuk mezununu illâ hâkim yapmak, her mülki
ye mezununu illâ kaymakam yapmanın zamanı geç
miştir. Bu gibi Yüksek Mahkemeye, Anayasa Mahke
mesine ve Yargıtaya, daha ziyade bu okullardan me
zun olan elyak kişileri seçmek ve bunların karşılığın
da da İngiltere'de olduğu gibi hakikaten maaş du
rumlarını da çok yüksek bir seviyede tutmak gere
kir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Öyle durumlar görüyoruz ki. bugün bu yüksek 

mahkemelerin üyeleri veyahutta Danıştaym aza ve 
başkanları, herhangi bir yerde oturup iki defa yemek 
yiyecek veyahutta bir ikramda bulunacak durumda 
değillerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir hâkim, grup halinde bir masada oturduğu ve 

bir yemek yediği zaman, herhalde elini cebine atan 
kişi olması lâzım. Yoksa onun yanındaki tahrirat kâ
tibinin, başkâtibin elini cebine atıp da ona ikramda bu
lunması doğru olamaz. Bugünkü yargı organlarını 
maalesef bu perişan duruma sokmuşuz ve ondan son
ra da bunlardan vazife bekliyoruz. 

Hakikaten, dediğim gibi, elyak kişileri seçelim ve 
bunlara da lâyık derecede paralarını da verelim. 
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Şimdi, bendenizin bu hususta iki teklifi vardır. 
Tabiî ki, hukuk mevzuu olduğu için bir ihtisas konu
sudur. Bu konuda fazla bilgim olmamakla beraber; 
bu kanunun ek 21 nci maddesi ve geçici 1 nci mad
desi hakkında birer teklifim vardır. Bu tekliflerimde, 
verilecek bu ödeneklerden hiç bir surette vergi kesil
memesini arzuluyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu hükümet tasarısının bana göre bir kaç noksa
nı var, yanlışı var ve tatbikatta çıkmaz noktalan var. 
Bunları iki kısma ayırmak lâzım; biri şeklî olan, di
ğeri de esasa müteallik olan kısımlardır. 

Şeklî olanlar şunlardır : Kanun tasarısının, «521 
sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı» başlığını taşıdığı ve bunun içeri
sinde, Danıştayda çalışanlarla ilgili madde olduğu gi
bi, Danıştayın dışında ve Danıştayla bir gûna ilgisi 
olmayan kurum ve kurum üyelerinin de adı geçmekte 
ve onlar da bu kanundan istifade ettirilmektedir. 
Şöyle ki, bunlardan biri Anayasa Mahkemesi Başka
nı ve üyeleridir. Ayrı bir müessese de bunun içine so
kulmuş ve Danıştay Kanunuyla, Danıştayla bir gûna 
ilgisi olmayan Sayıştay meslek mensuplarıyle, savcı 
ve yardımcıları da bu tasarının içine zorla sıkıştırıl
mış. Bunun kanun tekniği nerede bilmiyorum. Ben 
de hukukçuyum; ama bu kadar alaminüt, bu kadar 
esastan ari, bu kadar sümmettedarik bir kanunu şim
diye kadar görmedim arkadaşlar. 

Bu da yetmiyor: askerî hâkimi de sokmuşlar. Na
sıl sokmuşlar hem bakın?.. «Askerî İdare Mahkeme
sinin, asker üyelerinden 144 ve 223 sayılı Yasalardan 
yararlananlar yukarıdaki ödenekten yararlanmaları 
için 144 ve 223 sayılı Kanundan doğan tazminattan 
vazgeçmeleri gerekir.» şartıyle bir madde getirilir de 
bu madde tatbik kabiliyeti görür mü muhterem ar
kadaşlar?.. Hiç olmazsa doğru dürüst yazılsın şu mad
de!.. «Filânlara da bu verilir, filânlar da istifade ede
mez» diye kesin hüküm getirilir. Ondan istifade et
mezsen, bundan edeceksin... 

Yarın bunun tatbikatı nasıl olacak bilmiyorum; 
ama herhalde aklı başında bir muhasip de kolay ko
lay bu işin içinden çıkamayacaktır. 

Şimdi, bunun dışında, esasa müteallik bazı husus
ların da noksanlığı görülüyor, 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir kere, 2 nci madde de «Bu Kanun 1 . 6 . 1974 

tarihinde yürürlüğe girer.» hükmünün de hukuk tek
niğiyle ve tatbikatla ilgisi yoktur; dolayısıyle bu da 
yanlıştır. Kanun, bugün çıkıyor veya müzakere edili
yor, yarın çıkacak; ama Kanunun tatbiki 1 .6 .1975 
tarihine gidecek ve aradaki fark da tazminat olarak 
bu kanundan istifade edenlere verilecek. 

Peki, acaba Hükümet, hâkim sınıfından olanlar 
için bunu düşünürken, 12 sayılı Kararnamede, di
ğerlerine ödenecek farkların tatbikatında da 1.6.1974 
tarihini esas almakta mıdır? Hükümet, bütün me
murları aynı ölçü içinde mütalaa etmeye mecbur 
olan bir organdır; ama «Biz gidiyoruz, bizden son
ra ne olursa olsun, zaten ayağımız sallandı, geldiği
miz gibi de gidiyoruz, bizden sonra tufan» diye ge
tirdiyse bunu; ona diyeceğimiz yok; ama bundan 
sonra gelecek hükümetlere de acırız; bunun içinden 
nasıl çıkacak? 

Demeyecek mi o memurlar. «Onlara verdiniz de 
bize vermediniz, onlara şu tarihten tatbik ediyorsu
nuz bize bu tarihten tatbik ediyorsunuz» diyecekler, 
elbette söyleyecekler ve elbette alacaklardır. O ka
nun geldiği takdirde ben herkesten evvel rey verece
ğim. Çünkü, mecbur sayacağım kendimi. 

Bir de şu husus var: Bu Çr 50 tazminatlar emek
liye intikal edecek mi? Bir şey yok; ama muhterem 
arkadaşlar, bugün Hükümet karşımıza çîksın desin 
ki «Bu etmeyecek». İnanmayacağım ben bu Hükü
metin sözüne. Neden? Yarın öyle zorlamalara gide
cek ki, bu maaştan telâkki ediliyor denilecek, bir 
tefsire tabi tutulacak ve emekliliğe de intikal ettirile
cek. Bundan evvel de gördük, yapıldı. Sonra, Hükü
met niye bunun karşısına çıkmıyor, anlayamıyorum. 
Kendisi neyi teklif etmiş? Nispet şu... Sonra ne tek
lif etmiş? «Kadro esası» demiş. 

Burada maaş esası getiriliyor da, Hükümet niye 
bunun karşısına çıkmıyor? Nasıl çıkmıyorsun, fikri
ni değiştirdin mi? 

O halde kürsüye gelsin, «Ben kadro esasını getir
dim; ama şu sebeple kadro esasından vazgeçiyorum, 
fiilen ödenmekte olan maaş esasını daha doğru bulu
yorum, âdil buluyorum. Onun için fikir değişikliği 
yaptım ve bunu müdafaa ediyorum.» desin. Onu da 
demiyor, susuyor. Calibi dikkat. 

Niçin sen Hükümet olarak kendi eserine sahip 
çıkmıyorsun? Çık müdafaasını yap, esbabı mucibeni 
Parlamentoda anlat, üye de ona göre düşünsün, ka
rarını versin. Bu da yok, muhterem arkadaşlar. Hâ-
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kimler Kanununda oldu; susuldu, burada da susula
cak ve arz ettiğim gibi, bu eninde sonunda «% 50 
tazminat maaştan sayılır» denilecek emekliliğe de 
intikal edecek. 

Arkadaşlarım; 
Bu daha da ileriye gidecek. Sizlere onu da söyle

yeyim. Yarın bundan istifade ederek emekli olan 
kimseler biliyor musunuz, ne yapacak? Yine işi tef
sire gidecek, yine geçmiş yıllarda tatbik edildiği gibi, 
bu tazminatlara da intikal edecek; yani maaşı esas 
alınarak ve ona göre kesilen prim ve Devletin onun 
karşısında vermiş olduğu prim tutarını tazminat ola
rak emekli olduğunda alan bu kişiler bundan ibaret 
tazminat almayacaklar, bu % 50 zam da maaşın üs
tüne gidecek; «Primi şöyle oldu, böyle oldu.» deni
lecek veya «Muayyen ölçülerde onlardan da şu ta
rihten itibaren prim alındı» denilecek ve tazminat da 
o ölçüde üstüne yüklenecek ve bugünkü alınan taz
minatların üstünde bir tazminata sebebolacak. Da
yansın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin açık büt
çeleri... 

Sen bütçeyi 12 milyar lira açık getir, arkasından 
bunu 24 milyara çıkar, ardından da Merkez Banka
sının gider matbaalarını çalıştırırsın, her gün yeni 
paralan basarsın, ondan sonra da 30 lira olan pey
nir iki ayın içinde 60 liraya çıkar. Maaşlara yapılan 
bu zamların da hiç biri alanlara da medar olmaz. Tek
rar yazık olur; bir taraftan «Çok para alıyorum, ala
cağım.» diye sevinenler, bu zammı görenler, bu zam
ma müstahak olanlar yarın görür ki, aldığı paralar 
da kendisine istediği hayatı sağlayamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sonra, bu kanunda ve bundan evvel kabul edilen 

kanunda büyük bir hata var. O da şu: Bizim bildi
ğimiz, maaşlarda oran diye bir şey olmaz. Ya ne 
olur? Fiks fiyatlar olur. Daha doğrusu, fiks rakam
lar olur, ücretler olur, maaşlar olur. Belirli bir rakam 
olur. 

Dikkat ediniz, 12 sayılı Kararnamede Hükümet 
hep belli rakamlarla gelmiştir. «300 lira» demiştir, 
«500 lira» demiştir. «Filan meslek mensubu şurada 
çalışırsa şu kadar, burada çalışırsa bu kadar» demiş; 
ama buraya gelmiş, «% 50'sini tazminat olarak ve
riyorum.» demiş. Yanlıştır, zinhar yanlıştır. Nasıl 
yanlıştır, bir misal ile arz edeyim. 

Bugün bir memur, bir hâkim, bu kanunun kap
samı içine giren bir arkadaşımız, Devletin herhangi 
bir hizmet kolunda çalışan bir kimse diyelim ki, 
5 000 lira alıyor; c/c 50 zammıyle beraber eline 7 500 

lira geçti. Biliyorsunuz 1 nci derecede memurun eli
ne geçen para 8 140 lira civarında. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diyelim ki, bu parayı aldı, bakın netice nereye 

gidecek, arz ediyorum: Maaş esas alınıyor da, bu 
5 000 liraya göre % 50 zam yapılıyor ya, tazminat 
olarak kabul ediliyor ya, bakın nereye gidecek. Ya
rın şu veya bu sebeple hiçbir şey olmazsa, her sene 
gelen bütçe kanunlarındaki katsayı dokuzdan 10'a, 
10'dan 15'e çıktı. Ne oldu? 5 bin çıktı 7 bine; 7 bine 
çıkar çıkmaz buradaki % 50 tazminat da o ölçüde 
çıkacak yukarıya. Halbuki, siz bir fiks bedel, karşı
lık koysanız; «Ben 5 binin üzerine 2 bin lira tazmi
nat veriyorum.» deseniz o rakam 9'dan 10'a da çık
sa, 10'dan 15'e de çıksa o 2 bin rakamı kalır; ama 
siz buradaki esas rakamı baz olarak alır da, onu şu 
veya bu sebeple artırırsanız, ona tabi olarak c/c 50 
tazminat da o ölçüde artar gider. 

Niye öteki, 12 sayılı Kararnameye istinaden taz
minat alanlar, mahrumiyet zammı alanlar, bilmem 
temininde güçlük zammı alanlarınki fiks olarak ra-
kamlandırılıyor da, burada o esas terk edilmek su
retiyle bir başka espri buna getiriliyor, tatbik edili
yor? Bunun izahı var mı, mümkün mü? Karşımızda 
bunun müdafaasını yapacak Hükümet var mı? Ko
misyonda bir haber var mı?.. Yok. 

Parlamento boşlukta, karşısında cevap veren 
yok, müdafaa eden yok. Bu hesabın içinden çıkan 
yok. 

Maliye Bakanı geliyor, «Rica ederim, 12 milyarın 
üstünde açık var.» diyor. Arkası, bu... 

Fiyatları bir seviyede tutuyor musun? Yok. Elin
deki Devlet mallarına her gün zam, arkasından özel 
firmaların elindeki malların fiyatları onu geçer. Her 
gün işçi ve işverenler arasındaki bağlantılar; c/c 150, 
c:'c 100, c/c 80 üzerinden anlaşmalarla tazminatlar, 
grev ve lokavtlar birbirini kovalar. Memur maaşla
rı arkasından böyle gider, ondan sonra da siz kendi 
ağzınızla «Şu kadar milyar açık» diye bütçeyi geti
rirsiniz; bütçenin de ağzını biraz daha açarsınız ve 
kendi eserinize sahip çıkmazsınız, memleketin yarı
nının ne olacağını düşünmezsiniz, ondan sonra da 
«Pahalılık... Ne yapayım.» dersiniz. 

Allah memleketin sonunu, encamını hayreylesin. 
Muhterem arkadaşlar; 
Sonra, burada vazife görenden, bu espri içinde 

vazife yapanlardan da sarahaten bir mana çıkmıyor. 
Bana öyle geliyor ki, bunun adı «Hâkimlik tazmina
tı». «Adalet tazminatı» ,«Mahkeme tazminatı». «Hâ-
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kim görevini görenler tazminatı» esprisi içerisinde 
getiriliyorsa da, bunun arkasından; tatbikatta göre
ceksiniz, bu kurumlarda idarî vazife alan birgûna 
adaletin tevziinde doğrudan doğruya ilgisi olmayan
lar da bu ölçüde ve bu espri içinde bundan fayda
lanacaktır; ama o emsali memur öbür kurumlarda 
Çalıştığı için kabahatli olacak ve o 12 sayılı Hükü
metin çıkartmış olduğu Kanun Kuvvetindeki Karar
name esprisi içerisinde 300 - 500 lirayla kifafı nefs 
ederken onlar, burada aynı görevi gören ve idarî va
zife yapanlar hâkimlik tazminatı esprisi içerisinde 
mütalaa edilerek buradan yararlanacaklardır ve öy
lece aynı kategori içinde vazife gören memurlar da 
orada çalıştığı için daha az, burada çalıştığı için da
ha çok maaş ve tazminat almak suretiyle son bir 
haksızlık da kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Ben, hiçbir memurun, hiçbir hâkimin, şurada ve
ya burada çalışan hiçbir insanın çok maaş almasına, 
geçimini rahat temin edecek kadar huzur içinde va
zife görmesine karşı düşünce sahibi değilim ve ola
mam. Elbette adalet mukaddes bir mefhumdur. Onu 
kuvveden fiile çıkaracak insanlar da bu mukaddes 
vazifeyi yerine getirdiği ölçüde kıymetli insanlardır. 
Elbette ki, bunların cemiyette yapmış oldukları işin 
bir ağırlığı mevcuttur; fakat bunun ötesinde bir ada
let, bir müsavat hissi de insanın içinden ister iste
mez gelmektedir. 

İşte biz. Hükümet olarak Parlamento olarak bu
na hangi ölçüde yaklaşabiliyoruz, hizmet edebiliyo
ruz, bunun araştırılması için düşündüklerimi size arz 
etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 

Size şunu söyleyeyim: Ne hâkimler hakkındaki 
kanunun tazminat hükmü burada müzakere edilir
ken, ne de şimdi görüştüğümüz tasarı müzakere edi
lirken, ben bu hizmet sektöründe çalışıp da bu ka
nunlar esprisi içerisine girmeyen ve böyle büyük taz
minata müstahak sayılmayan insanların bir tanesin
den ne bir mektup aldım, ne bir telefon aldım ve ne 
de benden bir ricada bulundular. Bunlar, kaderleri
ne razı, adaletin, müsavatın, uhuvvetin Parlamento
da tecelli edeceği kanaatiyle rahat ve huzur içinde 
vazife görüyorlar. Dikkat edin, az maaş almalarına 
rağmen, az ücret almalarına rağmen, çok daha ağır 
şartlarla geçimlerini temin etmelerine rağmen, ada
letin bu sektöründe çalışan bu insanlar; tok gözlü 
ve gönüllü olarak zannediyorum sizlere de, hiç kim

seye de müracaat etmemiş ve bir talepte bulunma
mışlardır. Bunu da sizin nazarı dikkatinize arz edi
yorum; ama muhterem arkadaşlarım, bir insanın bir 
hakkı talep edip etmemesi mühim değil. O talep 
eder veya etmez; ama eğer bizim gördüğümüz bir 
haksızlık varsa, bunu önlemek, bizatihî, re'sen naza
rı itibara almamız lâzım gelen bir husustur. Bu du
rumların nazarı itibare alınarak bu kanunların çıktı
ğı kanaatinde değilim. Bunun, bu memlekete ve ken
disine tazminat verilecek bu insanlara fayda getir
mesini telâkki ederim; ama bu inanç içinde olamı
yorum. Bu bakımdan da özür dilerim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Konu çok dağıldı ve 
yayıldı. Yasa tasarısı belli bir konuyu amaç edinmiş
tir; öteden beri artık hukuk hayatımızda ve Devlet 
yönetimimizde yerini almış ve bir bölümü yerine ge
tirilmiş olan yargı ödeneğinin diğer bölümlerinin de 
yerine getirilmesinden ibarettir. 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununda bir birleşim önce yapılan bir değişiklik
le yargı ödeneği düzeltilmiş bulunmaktadır. Şimdi 
yargı ödeneğiyle diğer Anayasa kuruluşlarının da ay
nı şekilde işleme tabi tutulmasından ibarettir. 

Arkadaşlarımız yasanın şekil yönünden yanlış 
olduğunu söylediler. Gerçekten ilk bakışta teknik 
yönünden bir yanlışlık göze çarpar; ama bu arka
daşlara cevabım gayet kısa ve kesin olacaktır. Öyle 
yanlışlıklar, öylesine hatalar yapıldı ki, örneğin 
11 sayılı Yasa Gücündeki Kararnamede yasalık şöy
le dursun, hata şöyle dursun, bir metin demeye bile 
insanın sağlam düşünce prensibi içerisinde «Evet» 
diyemeyeceği hususları arkadaşlarımız gayet rahat
lıkla kabul ettiler. O zaman neredeydiler? O zaman 
şekil yönündeki noksanlık iddiaları neredeydi? 
Şimdi şekil noksanlıkları ifade ediliyor. Artık Cum
huriyet Senatosunda yasa şeklindeki noksanlıklar, 
yanlışlıklar bir gelenek haline gelmiş bulunmak
tadır. Özellikle 11 sayılı Yasa Gücündeki Kararna
menin kabulüyle, Cumhuriyet Senatosunda «Şu ya
sa bu şekilde yanlıştır, noksandır» demeye artık ne 
hakkımız, ne de yüzümüz kalacaktır. 

Gerçekten Anayasamız yargı organları için ay
rı ödenekleri öngörmüş ve bunu istemiştir. Bunun 
sosyal ve tarihî zorunluğu ve gelişimi hakkında faz
la söz söylemeye ihtiyaç yoktur, bunlar birer ger
çektir. Bugün ülkemizde gelenek haline gelmekten ' 
öteye, yasalaştırılmış ve müktesep hak adı altında 
görülmekte olan yargı ödeneği sivil mahkemelere, 
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adalet mahkemelerine uzun yıllardan beri tatbikat 
görmektedir. Anayasa Mahkemesi aynı şekilde, ida
rî yargı organı aynı şekilde, askerî yargı organı ay
nı şekilde, malî yargı organı aynı şekilde. Demek 
ki, beş yasa kuruluşu, yargı ödenekleri yönünden 
Anayasadan kaynağını almak üzere bir özel kanun
la tespiti gereken bir hukuk müessesesi halini al
mıştır. 

Gönül ister ki, kanun yapıcısı yasayı getirdiği 
zaman, bütün bunları yargı organı adı altuıda bir 
tek metin içinde getirmeliyiz; (ama o, ideal, özlem, 
aradığımız, beklediğimiz) fakat bir defa işin başm-
dan yanlış tutulunca, ilk adım yanlış atılınca artık 
böylelikle yanlışlıklar devam eder gider. Elbette 
bu bir tek metin şeklinde gelecektir, yargı ödene
ği adı altında olacaktı, bütünü kapsayacaktı, şümul
lü olacaktı ve yasa tekniğine uyacaktı, hangi yasa
nın hangi maddesini değiştirdiği gösterilecekti; ama 
bu yapılmadı. 

Yargı ödeneği olarak hukuk mevzuatımızda ye
rini almış. yasalarda görülmüş, 2556 sayılı Yasa ile 
yapılan değişiklikle adalet mahkemelerine verilmiş 
yargı ödeneğinin şimdi diğerlerinden ayrılmasına 
imkân yoktur. Şekil yönünden noksan da olsa. b;r 
hakkın yerine getirilmesi bakımından herhangi bir... 
Ben şekil yönündeki yanlışlıklara çok karşıyım: 
ama bu hangi tarihe kadar devam etti? 11 sayılı Ya
sa Gücündeki Kararnameyi bu Cumhuriyet Sena
tosu kabul ettikten sonra. Artık bu Cumhuriyet Se
natosunda şekil yönünden yasaya aykırılık, teknik 
kanun hatası v.s'nin söz edilmeyeceği aşikârdır. Bu 
nedenle, benim hukuk yönünden idealim olan ya
sa şeklindeki görüşlerimi artık itiraz olarak savun
muyorum. Kadere bakın ve ne var görün ki, daha 
önce çok hatalı kabullere karşı çıktığımızda, o ha
talı kabulleri kabul edenlerin itirazları şimdi gerek
li olmasa sanırım. 

Sayın Kalpakhoğlıfnun değindikleri geçmişe ait 
ödenekler, hakkında söylediklerine sanırım yetkili 
Bakan yahut Komisyon cevap vereceklerdir. Ha
yat pahalılığı ve meselenin çok ycnlü itirazları ol
duğunu buyurdular. Gerçekten Türkiye bir darbo
ğazdadır; ama bu darboğazdan geçerken, meseleyi 
sadece bu yasa vesilesiyle ortaya atmaya, ve bunu 
bir konu etmeye sanırım lüzum yoktur. Bu, mük
tesep haklar silsiîesmin ve zincirinin bir halkası
dır. Gecikmiş olan bu zincir halkasının takılması 
gereklidir. Yasa tasamı b..nu getirmektedir. 

Saygılar sunarım. 
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] BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, buyuru-
[ nuz, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
[ ben daha evvel söz istedim efendim. 
jj BAŞKAN — Özür dilerim efendim, fark etmemi-
| sini: buyurunuz Sayın Ömer Ucuzal. 
j FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim sı

ram değil mi Sayın Başkan? 
I BAŞKAN — Efendim, daha evvel söz istemişler, 

ben fark etmemişim, özür dilerim Sayın Gündo
ğan. 

I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
d; ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Atalay arkadaşımız kürsüye teşrif edip 
l 11 sayılı Kararnameden bahisle kendilerine göre fi-
S kirlerini ortaya koydular. 

| 11 sayılı Kararname hepinizin bildiği gibi bir haf
ta evvel burada kabul edilerek çıkmıştır. Geçmiş bir 
şeyin üzerinde durup, şimdi müzakeresi yapılan me-

j seleyi ele alıp onu normal mecrasından çıkarmaya 
î hakkımız yoktur. Bir şanssızlık her nedense takip eder, 
! bu memlekette çalışan insanların emeklerinin kar

şılığını vermeye çalıştığımız sırada. Tasarının esa-
I sına hiçbir itirazımız yoktur. Keşke 1973 sonlarında 

söylenen sözler gerçekleşse de, o günkü beğenilme-
I yen, o günkü durumdan şikâyet edilerek hayatın 
{ ucuzlaîılacağt iddiası tahakkuk etse3'di, emindik 

ki bugün meclisler böyle tasarılarla günlerce rneş-
j $Lii edilmeyecekti, herkes o günkü maaşlanyle geçi-
j mini sağlayıp istikbalini temin edecekti. 

Şimdi bu tasarının getridiği hükme yürekten 
katılıyorum ve getirdiği esasa müspet oy verece
ğim. 

Ama. Yüce Cumhuriyet Senatosu şekil noksanla
rı ile malul meseleleri de 11 sayılı Kararnameye esas 
alınarak getirsin gibi bir iddiaya gidildiği zaman, 

ı bendeniz orada yokum değerli arkadaşlar. Daha Bir
leşimin başında Danışma Kurulumuzun almış ol
duğu bir karara itiraz eden Atalay'm gelip de ikin
ci kez burada bu tasarı üzerinde fikrini böyle be
yan etmemesi lâzım. Böyle bir beyanın içine girdiği 

j takdirde de, çelişkilerle karşı karşıya olduğunu ra
hat söyleyebiliriz. 

| Değerli arkadaşlarım: 

Şimdi kısaca şunu arz edeceğim, tasarının başın-
I da kanunun başlığı olarak getirilen metin şöyle : 
i 
i «52 i sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek-
j kninesine dair Kanun tasarısı...» 
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Tasarının metnine baktığımız zaman : 
«Madde 1. — 24 . 12 . 1964 günlü ve 521 sayılı 

Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21 nci madde ek
lenmiştir...» 

Ek madde 21 burada bitmiş olsaydı bu başlık 
normaldi; ama ek madde 21'den sonra görüyorsu
nuz geçici birinci madde, ondan sonra geçici ikin
ci nıadde var. 

Değerli arkadaşlarım; 

«521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair Kanun» diyorsunuz, içine bakıyorsu
nuz 521 sayılı Danıştay Kanununa eklenen bir 21 nci 
madde var, altında da iki geçici madde var. 

O halde başlık şöyle olacaktır : 

«521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair...» değil, «Bir asıl, iki geçici madde 
eklenmesine dair kanun» diye kanunun isimlendiril
mesi gerekiyordu. 

Tekrar ifade ediyorum, bu» yönden getirilen 
tasarının esası ile beraberim, oyum müspettir; ama 
kanunun başlığı yanlıştır, bu başlığın düzeltilmesi 
için bir önerge veriyorum. Lütfen Komisyon alsın, 
bu başlığı düzelterek Yüce Heyetin huzuruna tek
rar getirsin. 

Şimdilik arz edeceğim husus bu kadar. 
Saygılar sunarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, adınızı yazdım; 
Sayın Atalay, adınızı yazdım; yalnız Komisyon Baş
kanı da söz istiyorlar, öncelik hakları var. O itibarla, 
buyurunuz, kürsüden konuşunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Sayın Ucuzal arkadaşımızın ifade ettikleri gibi 
kanun tasarısının başlığında maalesef bir hata mev
cut. 

Ayrıca, geçici ikinci madde de Komisyon müza
keresinden sonra bir yanlışlık tespit etmiş bulu
nuyoruz. 
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Bu itibarla, İçtüzüğün 95 ve 96 ve müteakip mad
deleri gereğince kanun tasarısının Komisyona iade
sini Komisyon adına arz ve talep ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başka kanunlarda 
neredeydiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ben ta
sarıyı geriye aldım, dinleyemediniz zannediyorum. 
(A. P. sıralarından «Neyin usulü hakkında?» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, anlaya
lım efendim, neyin usulü olduğunu anlayalım efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

BAŞKAN — Neyin usulüne dair önce izah bu
yurur musunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kanunun 
görüşülmesi ve şimdi vardığı noktanın geçirdiği usul
ler hakkında efendim. 

Bu kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonuna, daha doğrusu Plan Komisyo
nuna geldiği andan itibaren başına gelecek akibeti 
tahmin etmekte güçlük çekmediğimizi ve şimdi tah
minimizin kanıtlandığını görmekle bir çeşit bahtiya
rım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bravo, 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Çok iyi 

biliyorduk ve sezinliyorduk ki, Hâkimler Kanunun
da yapılması öngörülen değişiklik, binbir hatalı yol
dan geçirilerek ve 11 sayılı Kararname yüzünden ay
larca geciktirilerek, büyük bir kitle bulunmaları ha
sebiyle yanlışlıklar, bütün bu eksiklikler gözdeu 
ırak tutularak geçirildi, gitti. Ama biliyorduk ki, bu 
Danıştay mensupları, sonra giderek Sayıştay men
supları, giderek Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üye
lerine bir miktar daha fazla ödenek verilmesini is
teyen bu ivildi.,,, . tsai j i . j . , . .dşi.-a ou cikibet gele
cekti. 

Hatta düşündük, açıkça. Acaba hangi usulü yeğ-
lesek de bu kişilerin başına bu akibet, bu kötü aki-
bet onu isteyenler tara'fından getirilmese. Bir nevi 
imkân aradık; a n a başından beri yapılagelen yığı
nakların, yığmak hatalarının taktiklerle düzeltile
meyeceği pervasınca Büyük İnönü'nün çok önemle 
üzerinde durduğu bir kural olarak-, biz de bu ba-
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şından beri yapüagelen bu yığınak hatalarını bir 
taktikle düzeltmeye muvaffak olamayacağımızı şim
di anlamış bulunuyoruz. 

Adalet Partisi açıkça tarih içinde bu kuruluşlar
la, büyük üzüntü ile söyleyeyim ki, hep ters düşmüş 
bir partidir. Şimdi bu kuruluşların; Sayıştayın, Da-
nıştayın ve özellikle Anayasa Mahkemesi üyeleri
nin maaşlarına yapılması gereken yüzde 50 oranın
daki zammın işte böyle tertiplerle, Komisyon ta
rafından geri alınması, vesaire ter tipi eriyle... 

O. NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın Başkan, 
usul ile ne ilgisi var? Sayın Başkan, lütfeder misi
niz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Evet 
usul; evet. 

BAŞKAN — Bir saniye müsaade eder misiniz 
efendim. (A. P. sıralarından «Usul ile ne ilgisi var; 
Allah, Allah» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Geldim 
efendim, usule geldim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Şimdi
ye kadar yapılmayan bir şeyin yapıldığını söylü
yor. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Esasında Sayın 
Başkanım, biz de söz isteyeceğiz, grup adına. Bu şe
kilde konuşma olmaz. 

BAŞKAN — Tabiî. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Komisyon geri 

aldığı zaman hiçbir muamele yapmadınız, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdiye kadar Ko

misyon bu gerekçe ile geriye almış mıdır? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben söyle

yeyim efendim, müsaade ederseniz? 
BAŞKAN — Bir saniyenizi rica ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bu şekilde mü
zakere olursa, Cumhuriyet Senatosunda bütün mü
zakereler olduğu yerde kalır. Söz veremezsiniz; Ko-
msiyon geriye aldı. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurursanız efen
dim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Oyun çıkıyor ortaya. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Oyunu 
çıkaran sizsiniz, beyefendi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben söy
leyeyim efendim, usul çıkacak meydana. Şunu söy
leyeceğim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

25 . 3 . 1975 O : 1 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdiye kadar böy
le muamele oldu mu? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye efen
dim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — 500 kere Sayın Ata
lay... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
menizi istirham ediyorum, efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — ... Siz çok iyi bilirsiniz, 
bunun içinden geldiniz. Sayın Atalay, çok iyi bilirsi
niz, bunları; Cumhuriyet Senatosunda bu şekilde ko
nuşmanız ayıp oluyor, Sayın Atalay; sonra da kıkır 
kıkır gülersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Köker, istirham ediyorum; 
karşılıklı görüşmeyiniz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Önce, Sayın Atalay'a 
hitap edin. 

BAŞKAN — Önce oraya söyledim, önce oraya 
söyledim efendim. Birbiri ile konuşan arkadaşlara 
söyülyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usul müzake
resi lütfen. Bendeniz bir teklifte bulundum, Komis
yon Başkanı bu görüşümü uygun bulduğunu beyan 
etti. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Senin teklifinin aley
hinde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Geliyo
rum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın arkadaşı
mızın da verilir mi, verilmez mi diye konuşması lâ
zımdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Geliyo
rum, geliyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ama, birtakım 
yerleri dolaşarak gelirseniz bizim de konuşmamız ge
rekir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bizim di
renişimiz budur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza], müsaade eder misiniz 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, vazi
fenizi yapmazsanız bu gürültüler çıkar, Sayın Baş
kanım. 
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BAŞKAN — Vazifemi yapıyorum Sayın Ucuzal, 
müsterih olunuz. 

Tüzüğün 94 - 95 ve 96 ncı maddelerini bildiğimi 
sanmakla beraber, Sayın Komisyon Başkanının da
yanak olarak göstermesi üzerine, tekrar tetkik edi
yorum efendim, izin verin ve usul hakkında söz is
teyen sayın üyeyi de usulün sınırı içinde kalıp kal
mama bakımından dikkatle izliyorum, izin verin 
efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben de söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Size de söz veri
rim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Şu ana 
kadar usulün hangi maddesinden bahsetti beyefen
di. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
buyurur musun efendim, bitireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Canpolat, izin verirseniz... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Hati
bin konuşması tüzüğe uygun değildir. 

BAŞKAN — Sayın Canpolat, siz dikkatli bir üye
siniz, hukukçu üyesiniz. Tüzüğün 94 ve 95 nci mad
delerini, siz de benim gibi lütfen bir kere daha okur
sanız, çözüm bekleyen nokta olduğunu göreceksiniz 
Sayın Canpolat. Meselede çözüm bekleyen nokta 
olduğunu göreceksiniz, dikkat ediyorum. Müsaade 
buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdiye kadar Ko
misyon bu gerekçeyle hiç geriye almadı. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — 500 kere aldı Komis
yon Sayın Atalay. Siz çok iyi bilirsiniz. «25 sene Par
lamenterlik yaptım» diyen adama hiç yakışmıyor 
bunlar. Sonra da kıkır kıkır gülersiniz. 

BAŞKAN — Şimdi, usule aykırılık açısından... 

FİKRET GÜNDOĞAN — (Devamla) — Tabiî 
efendim. 

BAŞKAN — Sınırlayın lütfen sözünüzü. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Komisyon 
Başkanı, daha tasarının Komisyona geldiği andan 
itibaren Millet Meclisinde kabul edilen metni gö
rerek, şimdi ileri sürdüğü mahzurları Komisyonda 
dile getirerek ve bir karara bağlatmak suretiyle, bu 
kadar vakit ziyanına meydan vermeksizin bu kanu
nu doğrultusuna koymak göreviyle yükümlüyken 
yapmamıştır. Kanun, günlerce komisyonlarda sü-
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rüncemede kalmıştır, 11 sayılı Kararnamenin arka
sına düşürülmüştür, 2556 sayılı Hâkimler Kanunun
da yapılan değişikliğin arkasına itilmiştir ve bu
güne kadar uzun süre ve uzun yol takip ederek va
kit kaybına sebebiyet verilmiştir. 

Bu da yetmiyormuş gibi,, öncelikle ivedilikle gö
rüşülmesi teklifinde bulunan kişi ya da merci, Ko
misyondur. Öncelik ve ivedilikle görüşülmesini iste
diği bir tasarının, şimdi ileri sürdüğü nedenlerle gö
rüşülmesinden önce veya normal görüşülmesi sı
rasında geri alınmasını istemesi gibi, şimdiki iddia
larına uygun bir yolu tutması gerekirken, onu da 
ihmal ederek ve daha ileri giderek, kanun tasarısının 
görüşülmesine başlanılmasından bir saatten fazla 
zaman geçmesine ve birkaç arkadaşın konuşmala
rını dinledikten sonra, hâsıl olan durumdan da esin-
lenmeksizin, ta ki mensup olduğu Adalet Partisi 
Grupu Başkanvek'ilinin istemi üzerine ve güya iyi 
niyetle tasarıyı geriye, Komisyona iade talebinde bu
lunmuştur. İşte usulsüzlük buradadır ve işte gerçek
ten bu tasarının artık Komisyona geri alınması za
manı geçmiştir. Çünkü, bu tasarıyle hak sahibi edil
mek istenen bir yığın 'insan, Danıştay mensupları, 
Sayıştay mensupları, Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve hâkimleri ve giderek Yüksek Askerî İdare Mah
kemesi mensuplarının hakları, böylece bugüna ka
dar ihlâl edilmiş, sürüncemede bırakılmış ve onlar 
ziyaa uğratılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıl
mıştır. 

Şimdi Sayın Atalay'ın hakkı vardır. Biz de bu 
kanun tasarısının başlığının ne olduğunu görüyor ve 
arkasında nelerin yığıldığım anlıyor, okuyor ve gö
rüyoruz. Ama 2556 sayılı Hâkimler Kanununu de
ğiştiren Hükümet tasarısıyle, çıkan Hâkimler Ka
nunu aynı mı?.. Onda da bir yığın değişiklikler, bir 
yığın ekler, bir yığın ilâveler yapılmamış mı?.. Bun
dan başka 1961'lerden beri bu Meclisten (Özellikle 
Adalet Partisi iktidarı döneminde) çıkarılan kanun
larda izah edilen yeni usulleri ilk defa mı görüyo
ruz?.. Geçici madde, ek geçici madde, ek geçici mad
deye ek madde diye bir kanun usulüyle iktidar ol
duklarını ve bu meclislerden yüzlerce kanunu böy
le geçirdiklerini bilmiyor muyuz?.. Hepimiz buna 
şahit değil miyiz?.. Alın 1961'den sonra çıkan kanun
ların birçoğunu; hepsinde geçici maddeler, ek ge
çici maddeler, fıkralar. Birbirine uymayan kanunlar 
içinde birbirini nakşeden hükümlerle, kanun kaldır
malar; hatta topyekûn kanun lâğvetmelere kadar 
gidilmiştir. 
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Şimdi, bin defa hata edilmişse, bunun binbirinci i 
defasından dönülmek yeğdir, doğrudur; ama madem 
ki insanların (özellikle hâkimlik gibi kutsal görev 
yapan insanların) şahsî meseleleri, özlük hakları mev
zubahistir, bir nevi zorunlu, çaresiz kalınmışlığın ge
reği bunu da çıkarmak zorundayız. 

Eğer işin aslını ararsanız, 94 ncü maddeye göre 
iktidar üstünlüğü ve muhalefet madunluğu esasına uy
gun olarak bir Bütçe ve Plan Komisyonu kurulmaz
sa, işte kanunlar böyle gelir ve şayet bir Hükümet 
güvenoyu almadığı, istifa etmiş bulunduğu halde 
6 ay işbaşında kalırsa, işte kanunlar bu hale gelir. 

Binaenaleyh, 94 ncü maddeye göre kurmadığınız 
bir Bütçe ve Plan Komisyonundan böyle bir kanun 
tasarısı çıkmasına hayıflanmamanız lâzım. Böyle ka
nun tasarıları çıkar; çünkü 94 ncü maddedeki esas
lara göre kurulu bir Bütçe ve Plan Komisyonu bu 
kanunların böylesine perişan hale gelmesine mani 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir saniyenizi ri
ca ediyorum. 

Biliyorsunuz, usul hakkında görüşmeyi, Tüzüğü
müzün 58 nci maddesi sınırlamıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi, Komisyon Başkanı bir tek
lifte bulundu. «Tasarının Komisyona iade edilmesini 
istiyorum» dedi. Komisyon Başkanının bu isteğinin 
Tüzüğe uygun veya aykırı olduğu hakkında, Tüzü
ğe uygunsa söz istemenize mahal yok. O halde Tü
züğe aykırılığı hakkında usul bakımından söz almış 
bulunuyorsunuz, lütfedin konuşmanızı bu noktalara 
hasredin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bütün bu 
gerekçelerle, Komisyonun bu kanun tasarısının başlığı
nı düzeltme mucip sebebiyle geri alarak Danıştay hâ
kimlerinin, Sayıştay mensuplarının, Yüksek Askerî 
İdare Mahkemesi mensuplarının, Anayasa Mahke
mesi Başkan ve üyelerinin maaşlarına yapılması zo
runlu hale gelen zammın yapılmasını önleyici ha
reketleri, esastan da Anayasaya, hukuka ve insan 
haklarına aykırıdır. 

Bizim kanaatimizce, bu kadar süre geçtikten, 
komisyonlarda karara bağlandıktan, Genel Kurul
da bu kadar müzakereler yapıldıktan, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi istendikten sonra, Komisyonun 
bunu geri almasında haklı bir sebep yoktur. Düpe
düz bu kanunun kapsadığı kişilerin mağdur edil

mesi kastına matuf bir harekettir. Buradan tekrar 
ile dile getirilmiştir. Hakkın kötüye kullanılmasını, 
kanunlar himaye, etmez, biz de bu duruma düşme
yelim. Lütfen bu kanunu, bunların benzeri gibileri
ne benzeterek biran evvel bu insanların haklarını ve
relim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir hususu be

lirtmek istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Sayın Kö-

ker, istirham ediyorum. Bir açıklama yapacağım, 
Buyurun; ama ben açıklama yaptıktan sonra. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir hu
susu belirtmek istiyorum. Önergemiz var, yalnız be
lirtildiği gibi değil mesele. 

BAŞKAN — Dikkate aldım efendim. Dikkate al
dım; ama aynı zamanda birden fazla üyeye söz ver
me olanağım yok. 

Usul hakkında söz istedi... 
Sayın Köker, bir saniyenizi rica edeceğim, bir 

açıklamam olacak. 
Sayın senatörler; 
Hepinizin bildiği Tüzüğün iki hükmünü, bu ve

sileyle sadece hatırlatma bakımından okuyacağım. 
«Tadil teklifinin Komisyona havalesi : 
Bir tasarı veya teklifin birinci veya ikinci görüş

mesi sırasında, sözcü; tadil teklifinin Komisyona ha
valesini isterse, bunun kabulü mecburidir.» 

96 ncı madde; 
«Komisyona verilmesi mecburi olan tadil tek

lifi : 
Bir tasarı veya teklifin birinci görüşmesi bittik

ten sonra yapılan tadil teklifinin, ilgili Komisyona 
verilmesi mecburidir.» ben sadece Tüzüğümüzün bu 
iki hükmünü, çok iyi bildiğiniz bu iki hükmünü ha
tırlatmakta yarar gördüğüm için şimdilik okumakla 
yetiniyorum. 

Buyurunuz Sayın Köker. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Biraz önceki maruzatım sırasında, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 95, 96 ve müteakip maddeleri 
gereğince, görüşülmekte olan 445 Sıra Sayılı Danıştay 
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Kanununa bir madde eklenmesine dair Kanun ta
sarısını, Sayın Ucuzal'ın teklifi istikâmetinde ve Baş
kanlığa verilmiş bulunan ek geçici madde ile ilgili 
bir tadil teklifi dolayısıyle Komisyona geri veril
mesini istirham etmiştim. Ancak, İçtüzüğümüzün 
95 nci maddesinin kesin hükmüne rağmen, «Komis
yona havalesi istenirse bunun kabulü mecburi
dir.» hükmüne rağmen, Sayın Gündoğan bu talebi
mizin aleyhinde söz aldılar ve mevzu ile alâkası ol
mayan birçok hususu dile getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklen

mesine dair olan kanun tasarısı 14 . 2 . 1975 günü 
Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet 
Senatosuna gönderilmiş ve gönderilen bu metin 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
1 8 . 2 . 1975 tarihli Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Hepinizin hatırlayacağı gibi, bu kanun tasarısın
dan önce, Anayasamızın 64 ncü maddesine göre 
hazırlanmış bulunan 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamenin Cumhuriyet Senatosundaki müzake
resi başlamıştı. 

Şimdi, Komisyonu ve bir grup arkadaşı, 521 sa
yılı Kanunun şümulüne giren Danıştay üyelerini, 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Sayıştay üyelerini ve 
mensuplarını, maaşlarına yapılan ödenekten mah
rum etmek gibi fevkalâde çirkin bir ithamın altın
da tutan değerli arkadaşımın, bu kanunun gecikti
rilmesinde başmüsebbip olduğunu ben burada ifa
de etmek istiyorum. 

Her birleşimde beş kişi ayağa kalkıp «Ekseriyet 
yok» diyerek 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Karar
namenin müzakeresini beş birleşim bu Cumhuriyet 
Senatosunda geciktireceksiniz; ondan sonra da gelip, 
«Efendim, Komisyon, Danıştay üyelerinin Sayıştay 
üyelerinin, Anayasa Mahkemesi üyelerinin maaşla-
rınına yapılacak ilâvelere karşı çıkıyor» diyeceksi
niz. Bunu samimiyetle bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

Kaldı ki, Komisyona geri almak, bu kanunun mü
zakeresinin bir sene geri gitmesi manasını tazam-
mun etmez. Arkadaşlarımız yürürlük maddesini 
okuyunca göreceklerdir ki, bu kanun 1 . 6 . 1974 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Hangi gün 
çıkarsa çıksın, Anayasa Mahkememizin, Sayıştayın, 
Danıştayın çok muhterem mensupları 1 Haziran 
1974 tarihinden itibaren, bu kanunun öngördüğü yüz
de 50 nispetindeki ödeneği almaya hak kazanmış 
olacaklardır. 
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Değerli arkadaşlarımız buraya gelip konuşuyor
lar. Ben, Sayın Atalay ve Sayın Gündoğan arkadaşı
mızın, «Efendim, bu virgül yanlış konulmuş, bu nok
ta yanlış konulmuştur; bu kanunun Komisyona 
iadesi lâzımdır» şeklinde müteaddit defalar bu kür
süden beyanda bulunduklarını çok iyi hatırlıyorum. 
Ayrıca, 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin 
müzakereleri henüz hafızalarda bütün canîılığıyle 
yaşıyor: Sayın Atalay dört beş sayfalık önergelerle, 
11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin Ana
yasa Komisyonuna havalesini, Bütçe ve Plan Komis
yonuna havalesini defaatle istemiş ve bu kanunla
rın gecikmesine kendileri sebep olmuşlardır. 

Gelip buradan, efendim, komisyon geciktiriyor, 
Adalet Partisi Grupu geciktiriyor, şu parti grupu 
geciktiriyor, bu parti grupu geciktiriyor, biz bunu da
ha önceden biliyorduk gibi beyanlarda bulunmak, bu 
kürsünün mehabetiyle kabili telif değildir. Arkadaş
larım bunu çok iyi bilirler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyondan soru 
soracağım Sayın Başkan. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Atalay günü 
geldiği zaman, «Ben 25 senedir bu Parlamentonun 
çatısı altındayım» der; ama öte taraftan daha üç gün
lük senatör gibi bazı yanlış beyanlarda da bulun
maktan tevakki etmez. Bunu, kendilerinin ciddiyetiy
le bağdaştıramadığımı ifade ediyorum. Hakikaten 
tecrübeli bir arkadaşımızdır; ama işine geldiği şekil
de konuşmakta da fevkalâde mahirdir. 

Bu itibarla, çok emsali vardır Sayın Atalay. Hem 
de sizin riyaset ettiğiniz celselerden 50'den fazla em
sali ben size göstermeye hazırım. Bunda geciktirme 
ile ilgili bir husus yok. 

Ben Sayın Başkandan istirham ediyorum. İçtüzü
ğün mecburî olarak hükme bağladığı bir husus hak
kında, aleyhinde veya lehinde bir müzakere açmak 
da benim şahsî kanaatime göre yerinde değildir. 
Nihayet, belki perşembe günkü belki önümüzdeki 
Salı günü yapılacak birleşimde Komisyonumuzun 
hazırlayacağı yeni metin görüşülecektir. Bunda bir 
gecikme mevzubahis değildir. Esasen, Komsiyon ra
poru ortadadır: Bu karar Komisyonumuzdan ittifak
la çıkmıştır. Hiç kimse, Anayasa Mahkemesi üyele
rinin, Sayıştay üyelerinin, Danıştay üyelerinin ve muh
terem mensuplarının tazminat almalarına, yüzde 50 
nispetinde hâkim tazminatı almalarına karşı değil
dir. Yalnız, Cumhuriyet Senatosuna (Sayın Atalay' 
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in ifadesiyle beyan ediyorum) yakışır şekilde, ha
tadan âri bir kanun çıkarmak gayreti içinde bu
lunduğumuzu lütfen Sayın Atalay da kabul buyur
sunlar ve biraz önceki talebimiz gereğince kanun 
tasarısı Komisyonumuza iade edilsin. 

Saygılar sunarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, soru 

soracağım Komisyon Başkanından. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de soru 

soracağım. Bakalım Hükümet ne diyor?.. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Usul ve tutumu

nuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
Değerli arkadaşlarım.... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Komis
yona soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Değerli arkadaşlarım; 

Elimden geldiği, gücümün yettiği kadar Tüzüğü 
doğru uygulamanın gayreti içindeyim. Söz isteyen 
arkadaşlarıma, bu Tüzük hükümlerine göre söz ver
me bakımından da elimden geldiği, gücümün yettiği 
kadar dikkat ediyorum. Ancak, birkaç sayın üye 
birden hitap eder, birkaç sayın üye birden Başkan
lıktan isteklerde bulunursa, isteklerine göre işlem
ler yapılması isteğinde bulunursa, Başkanın ne ya
pacağını, nasıl hareket etmesi lâzım geleceğini de 
takdir buyurmanızı bilhassa istirham ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında ve usule göre öncelikle söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, izin veriniz, ben bir şey 
söyleyeceğim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben sizin tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında da söz verece
ğim efendim, müsaade buyurunuz. Ben de bir açık
lama yapayım. 

Sayın Fikret Gündoğan usui hakkında söz aldı. 
Söz alış maksadı içerisinde kalması için kendisinden 
ricalarda bulundum. Şimdi, Sayın Gündoğan bir 
usul teklifinde de bulunmadı. Eğer bir usul teklifin
de bulunursa o zaman Tüzüğümüzün 58 nci mad
desinin, «Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leyh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz söy
leyebilir. Neticede oya başvurulmak gerekirse me
sele işari oyla çözülür.» hükmü gozonüne alınarak 
gerekli işlem yapılır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben şifahi olarak bir teklifte bulundum, ama 
eğer isterseniz yazılı hale getirebilirim. 

BAŞKAN — Bir önergeniz yok. Bir önergeniz 
varsa... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Varsa, leyh ve aleyhinde iki kişiye 
söz vedikten sonra, oylama ile çözümlenmesi gereki
yorsa oylayacağım efendim. Oylamaksızın çözüm
lenmesi gerekiyorsa çözümleyeceğim. 

Şimdi... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Ko

misyon konuştu. Komisyonun Başkanı veya sözcü
sünden soru sorulur efendim. Ben bu ricada bulun
dum; Komisyon Başkanı kürsüde iken sual soraca
ğım dedim, lütfedip bana bu hakkımı verir misiniz? 
Komisyon Başkanından soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, siz «Komisyon 
Başkanından sorum var» dediniz; duydum not ettim, 
ama sizden önce çözüme bağlanması lâzım gelen 
isteklerde bulundular sayın üyeler. İzin verirseniz, 
çöze çöze gelelim, halledelim; yani öteki hususlar
dan daha önce soru sorulur diye bir hüküm de yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Soru müessesesinin 
işlemesi için Komisyon Başkanı kürsüde iken sor
mak lâzımdı. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz sorunuz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğe göre bunu yapamazsınız. Bana söz verirse
niz, hangi noktada usulsüzlük içinde olduğunuzu 
izah edeceğim, arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim, buyurun; 
tenevvür edecekseniz memnun olurum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz hakkım baki Sa
yın Başkan. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir hu
susu istirham etmiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeniz burada, önergeniz hak
kında söz istediniz Sayın Yılmaztürk, demin sizin is
minizi yazdım. Peki, kime önce söz vereyim?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ben ye
rimden ifade edecektim. Belki Heyeti Umumiyeye 
faydası olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz veriyorum efendim, boş durmu
yorum; Sırrı Atalay önce bana söz ver diyor, Sayın 
Refet Rendeci bana önce söz ver eliyor, siz bana ön
ce söz verin diyorsunuz.. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de varım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz de burada efendim, 
siz de sataşma iddia ediyorsunuz; hepinize birden söz 
veremem ki.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, Komisyon Başkanından bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzda görüşülmekte olan kanun tasarısı, 
evvelce Yüce Heyet tarafından kabul edilmiş olan bir 
kanuna muvazi olarak, diğer ilgili meselelerde aynı 
statü içerisinde bulunan kişilere de maaşlarının c/c 
50'si nispetinde tazminat verilmesini öngören bir ka
nun teklifidir. 

Yüce Heyet, evvelce, diğer hâkimler hakkında fik
rini belli etmiş, bunun hakkında da elbette bir şey 
söyleyecek. Buna karşı olan yok. Ortada, kanunda 
küçük bir yanlışlık olduğu iddiası var idi. Komisyon 
Başkanı çıktı, (İki tane de önerge verilmiş Sayın Baş
kanlığa) «Bu önergeler muvacevhesinde yanlışlığı. Ko
misyon olarak biz de kabul ediyor ve tasarıyı Komis
yona geri istiyoruz» dediler. 

Muhterem arkadaşlar: 
95 nci maddeyi açıp okuduğumuz zaman, şöyle 

elemektedir : «Bir tasarı veya teklifin birinci veya 
ikinci görüşmesi (Ki, burada ivedilik ve öncelik ka
bul edildiğine göre tek müzakere usulüdür) sırasında, 
sözcü; (Komisyon sözcüsü veya başkanı) tadil teklifi
nin komisyona havalesini isterse, bunun kabulü mec
buridir.» 

Muhterem arkadaşlar, komisyon başkanı beyanını 
yaptığı zaman bütün muamele biter, Başkanın diye
ceği söz; «Dosyayı size veriyorum, buyurun, gündem
deki diğer maddeye geçiyorum» olmalı. Bugüne ka
dar Cumhuriyet Senatosunda yapılan tatbikat bu idi 
ve böyle olması lâzımdır. Komisyon Başkanının be
yanı üzerine artık bu dosya üzerinde Cumhuriyet Se
natosunu yöneten Başkan hiç bir muamele yapamaz, 
kimseye söz veremez bu mevzu üzerinde en küçük bir 
muameleye tevessül edemez, muamele burada biter. 
Ondan sonra ne yapılacaksa, dosya komisyondan 
döndüğü ve tekrar gündeme alındığı zaman, mesele 
ile ilgili diğer hususlar, söz isteyenler, o gün tayin 
edilir ve o şekilde konuşulur. 
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Şimdi Sayın Başkan bu yanlışlığı yaptılar; arka
sından yine diyor ki «Bunun üzerinde söz vereceğim, 
sual sorduracağım» Yapamazsınız Sayın Başkan; 
yanlışsınız, 95 nci maddenin çerçevesi dışına çıkarsı
nız, Cumhuriyet Senatosunu fuzulî işgal etmiş duru
ma girersiniz. 

95 nci madde muvacehesinde muamele burada bi
ter; ama sataşmadan Veya başka hususlardan söz ve
rilecek ise, bu muamele bittikten sonra, Cumhuriyet 
Senatosunun toplantısı devam edeceğine göre. o mua
melelere tevessül edilir. 

Başkan bir yanlışlık daha yaptı, yine o da usul
süzlüktür. Diyor ki : «Siz bir önerge, bir teklif getir
mediniz ki, lehinde veya aleyhinde bir kişiye söz ve
reyim?..» 

Sayın Başkan, 95 nci madde muvacehesinde bunu 
da yapamazsınız, hakkınız yok, biter burada. Tüzüğe 
uyarak müzakere yapacaksak, 95 nci maddenin kalı
bı ve çerçevesi içinde kalmaya mecburuz. 95 nci mad
deyi taşarsanız; 76 nci madde var, 58 nci madde var.. 
Söz hakkı istedikten sonra, usul müzakeresi açtıktan 
sonra madde çok; ama yanlışlık, 95 nci maddenin 
çerçevesi dışına çıkmamaktır. Tekrar ediyorum, 95 
nci madde; Komisyon Başkanı veya sözcüsü «Dos
yayı biz komisyona geri istiyoruz» dedikleri anda; 
Cumhuriyet Senatosunu idare eden Başkanın yapa 
cağı hiç bir şey yoktur, «Peki, dosyayı veriyorum, 
Gündemdeki diğer işlere geçiyorum» demelidir, bu
nun dışında yapılacak muameleler Tüzüğe aykırıdır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Söz istemiş değerli arkadaşlarınım 
müsamahalarını rica ediyorum. 95 nci maddenin uy
gulanması hakkında Başkanlığın görüşünü açıklamak 
isterim. Tutumum hakkında Sayın Rendeci konuştu
lar. 

95 nci maddeyi hepinizin çok iyi bildiğine kani 
olduğumu belirterek hatırlatılmasında yarar var diye 
biraz önce okumuştum. 95 nci madde diyor ki «Bir 
tasarı veya teklifin birinci veya ikinci görüşmesi sı
rasında, sözcü; tadil teklifinin komisyona havalesini 
isterse, bunun kabulü mecburidir»1 Sözcü için mevcut 
olan bu yetki, Başkan için de evleviyetle mevcuttur; 
yalnız öncelik ve ivedilikle görüşülmesini de karara 
bağladığınız için, görüşülmekte olan tasarı için ikin
ci bir görüşme söz konusu değildir. 95 nci madde, 
birinci görüşmede de uygulanabilir, ikinci görüşme
de de uygulanabilir; ancak görüşülmekte olan kanım 
tasarısının tümü üzerinde görüşüyoruz. Tümü üzerin
de görüşmeler bitmedi ve daha bir çok tadil teklifi 
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var. Sayın Ömer Ucuzal kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelerin devam ettiği bir sırada kanun 
tasarısının tümü üzerinde söz istedi ve i e: çilerine 
tümü üzerinde söz verdim. Tümü üzerimdeki görüş
meler bittikten sonradır ki... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Ard düşünce 
belli.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, istirham ediyorum. 

Tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonradır ki, 
tadı! tekliflerinin görüşülmesine sır?, gelir. Tadil tek
liflerinin görüşülmesine sıra geldiği zaman, komis
yonun sözcüsü veya başkanı, komisyona geri veril
mesini isterse, benim için bu isteği yerine getirmek. 
bu Tüzüğümüze göre bir emri zaruridir. İstirham edi 
yorum, benim uygulamamda bir aksaklık yok. 

Tümü üzerinde henüz 5 sayın üye konuştu, yeter
lik önergesi yok, yeterlik önergesinin oylanabilmesi 
için de 6 sayın üyenin görüşmesi lâzım. Yoksa; bir 
kanun tasarı ve teklifinin tümü görüşülürken, komis
yon bu kanun tasarı ve teklifinin komisyona iadesini 
isterse, komisyona iade mecburidir diye Tüzükte hü
küm yok. «Tadil tekliflerinin iadesi..» Oraya daha 
sıra gelmedi. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Maddeler diye 
nereden çıkartıyorsunuz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade baymaa:, TTmıü üzerin
deki görüşme, başka söz isteyen onmaz, biter; tadil 
tekliflerini okuturum, tadil tekliflerini okuttuğum za
man sayın sözcü veya başkan bu yetkisini kullanır, 
ben de mecburi olarak (Tüzüğün emri budur: mecbu
rî değil, tabiî olarak) komisyona iade ederim. 

Binaenaleyh, Sayın Rendec-Tnin <üo ncı madde 
açıktır, komisyonun sözcüsü ne zaman ;sterse geri 
alır, komisyonun başkanı ne zaman isterse geri alır;;. 
şeklinde, 95 nci maddede böyle bir şey yok. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tamamen yan
lış Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
76 ncı maddeye gelince; 76 ncı maT'he kar-a. v: un 

tümü görüşülür, maddelere geçi.ir. ;aa _...,_;.:;, er üzerin
deki görüşmeler' de biler, tümü ..:\Ta...akdarı CM e; 
bir hata işlenmişse; ancak o zaaaaaa a.yyaüaüaa; bir 
maddedir. 

Binaenaleyh, hadisemizde 7 d ne: mancam; cie il
gisi yoktur. 

Yeterlik önergesinin verıimcaine kadar, yeteri'k 
önergesi verilmediği takdirde, sez alan ..;. elere, tümü 
üzerindeki konuşmalarını zitirineeye kari ar tıaa gö
rüşmeleri sürdürmeye mecburum. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Tamamen yanlış 
efendim. Maddeyi nereden çıkarıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — İşte: «..görüşülmesi sırasında, söz
cü; tadil teklifinin komisyona havalesini isterse..» 
Tadil teklifinden ne zaman haberdar olunur. Tadil 
hakkında ne zaman işlem yapılır; tümü üzerindeki 
görüşme biter, ondan sonra yapılır. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
benim de bir istirhamım olmuştu... 

BAŞKAN — Önümde, elimde geliyorum Sayın 
Ucuzal. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Evvelâ bir hususu belirtmek lâzım; biz meselenin 
usulünü ve esasını çözmeye çalışırken. Sayın Başkan. 
üyelerden daha fazla, hatip gibi konuşmak suretiyle 
vaktimizi heder ediyor. Başkanın buna hakkı yok. 

İkinci husus : Yüce Senatoda hukukçu arkadaşlar 
çok iyi bilirler ki, Sayın Fikret Gündoğan'da çok iyi 
bilir, Sayın Sırrı Atalay'da çok iyi bilir ki, bu 445 
sayılı Kanun tasarısı bu haliyle çıktığı takdirde As
kerî Danıştay üyelerinin hâkim olmayanları hem Ç£ 

| 50 tazminat alır, hem de yan ödemeyi aynen alır. 
| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - - Alamaz. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bi
zim ne hakkımız var ki, Askerî Danıştay üyelerinin 
hâkim sınıfından olmayanlarına hem rT 50 tazminat 
vereceğiz, hem de yan ödemeyi... 

FİKRET GL'NDOGAN (istanoııi) — Yok öyle 
şey. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Var 
efendim, var efendim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yok, yok. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK ('Devamla) — 
«Yek öyle şey» de^il. Yayaa. G halde i;anım önergem 
var. Bu husus.: i .a .m. avaaaaia,,. 

BAŞKAN — Önergeniz okunduğu zaman Sayın 
Yıimaztürk. 
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Şimdi mesele şu : Kanunun başlığında bir eksiklik 
var. Bu haliyle çıkarsa hangi teknik kadroya gidip so
rarsanız sorunuz. Biz bunu ilgililer ve hukukçularla 
da inceledik; bu kanun böyle çıktığı takdirde Askerî 
Danıştay üyeleri hem rf 50 maaş alırlar, hem de ha
len almakta oldukları yan ödeır.ij-i de alırlar. Bunun 
için başka madde yok. İşte bu teknik lıatayı Yüce 
Senato olarak düzeltmeye mecburuz. 

Ben Komisyonun dikkatini çekmek istiyorum. Da
ha benim önergem gelmeden teklifi geri almıştır. O 
halde Komisyon, verilen önergelerin ışığı altında da 
bu hususu nazarı itibara alır ve böylece hem başlı
ğını, hem de bu teknik hatayı da düzeltmek için bir 
an evvel Komisyonu toplar; ondan sonra meseleyi 
düzelterek karşımıza getirir. Komisyon bunu yaptığı 
zaman, ne Sayın i ücret Gündoğan'ın dediği gibi, bir 
komisyon veya bir grup bu kanunu engellemek iste
miyor. Katiyen istemiyorum; ama hatalı çıkınasmı 
da istemiyorum. Nasıl düzeltilirse düzeltilsin. İsterse
niz 15 kişi olsun. 15 kişiyi neden küçümsüyoruz efen
dim. Bu kanunla, böylesine yanlışlıkla maaş alacak 
bir kişi dahi olsa. ben bir senatör olarak bunun tas
hihini isterim ve bu Meclise gittiği zaman 15 gün ev
vel i ay içinde süratle bu hususu elbette derhal Mec-
hsde tashih edecek ve kabul edecektir. Yürürlük mad
desi de ortada olduğuna göre, şimdi bu teknik hr.ta
dan dolayı bu kanun (Ki. Meclise gideceği tahakkuk 
ettiği anda başlık ve sair hatalar da düzeltilebil:r.) 
Meclise gittiği zaman niçin ben bu kanunu geciktir
miş olayım?.. Hayır. bilakis kanunu düzeltmek isti
yorum. Bu kanun eibetteki 2556 sayılı Hâkimler Ka
nunu çıktıktan sonra hiç şüphe yekki Danıştayın, 
Anayasa Mahkemesinin ve Askerî Danıştayın da bu 
yan ödemeyi alacağı, hakkının bir hafta evvel kabul 
ettiğimiz kanunla tahakkuk edeceği meydanda. El
bette bunu mutlaka ve muhakkak alacaklardır; ama 
bir teknik hatayı, bir büyük hatayı da düzeltmeden 
nasıl geçirebiliriz bu kanunu?.. 

Çok rica ediyorum, hukukçu arkadaşlar bu mese
leye tekrar eğilsinler. Benim anladığıma göre bu böy
le. Onun için Komisyonun dikkatini çekiyorum. Ko
misyon bizim önergelerimizi de nazarı itibara almak 
suretiyle bütün meseleleri tezekkür etsin, hatta irnkâ-
m varsa 1 saat içinde Komisyonu şimdi toplasın ve 
tekrar Senato kapanmadan evvel de getirebilir. Böy
le bir gecikme meselesi mevzubahis değildir. Bunu, 
bugün de toplanıp karara bağlayabilir. Çünkü 2 
maddelik bir kanundur. 1 saat içinde Komisyon top
lanır, pekâlâ düzeltmesini yapar getirir ve biz de mü-
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I zakereye devam eder çıkarırız. Mesele budur. Kanu
nun, yüzdeyüz sarih olan hatalı şekilde çıkıp tatbikat 
görmesine gönlümüz razı değildir ve bu çok kötü bir 
örnek olur. Mümkün değildir. 

İstirham ediyorum, lütfen hukukçu arkadaşlar bu 
işe eğilsinler ve çözsünler, Sayın Komisyondan da bil
hassa bunu isi.; "ham ediyorum. Verilen önergelerin 
ışığı altında meseleyi tezekkür edip süratle getirmesi 
gerekir. O zaman Sayın Gündoğan da anlayacaktır 
ki, ne bir parti grupu, ne bir komisyon bir oylama 
taktiği içinde ciciyidir. O sizin taht-ı şuurda düşünüp 
hesap ettiğiniz şeyler burada cari değildir ve her za
man da mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaztürk. 
Değerli arkada-iar.m, bir kanun tasarı ve teklifi 

Genci Kurulda görüşülürken iki suretle komisyona 
iade olunur. Bu iadenin birinci şekli, (yine zaman al-
&<vz demesin bana sayın arkadaşlarım) komisyonun 
sözcüsü veya başkanı ister; ama tadil tekliflerine sıra 
geldiği zaman ister ve o zaman Genel Kurul oyuna 
sunmaya da ihtiyaç yoktur. Kanun tasarı ve teklifi-
n'n komisyona iadesi zorunludur. Yahut şu ana ka
dar yapılan görüşmelerden hâsıl olan sonuca göre, 

j yahut t;u nedenle bu kanun tasarı ve teklifini komis
yona iades:ni bir sayın üye önerir, önerge verir onu 
ey . sLiranz. Yüce Genel Kurul karara bağlar komis-

| yena vcYiıiz.', ama kanun tasarı ve teklifinin tümü üze
ri p o görüşmeler devam ederken ve görüşmeler sınır
lanmamış yeterlik önergesi verilmemiş, henüz 6 sayın 
üye konuşmamış.., Benim yapabileceğim başka işlem 
T:ck r!eğerli arkadaşlarım. 

Sayın Ucuza!; burada sataşma iddia ediyorsunuz. 
Evvelâ sataşma konunuzu bana söyleyin, ona göre 
takdirimi kullanayım. 

Kürsüye buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

söylenen sözleri dinlediniz. Daha ne yapacaklar?.. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum sayın üyeler, bir-
birinizle görüşmeyin bir isteğiniz varsa, Başkanlığa 
hitap edin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Komisyon Başka
nının tasarıyı geri alma talebi karşısında usul hakkın
da Sayın Başkandan söz isteyerek bu kürsüye geldi-
}.:•:... Usul., 95 ve 96 ncı maddede yazılı olduğu şe-

j h'lce ele ahıvr. Komisyon Başkanımızın tasarıyı geri 
alma teklifi karşısında İçtüzüğün 95 ve 96 ncı mad-
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desini kendi görüşleri istikametinde dile getirip, bu 
talebin usulsüz olduğunu söylemeleri gerekirdi; ama 
öyle olmadı Sayın Başkanım. Sayın Gündoğan bir fır
sat buldu, kendi tahtı şuurunda yatan bir düşünceyi 
şimdi yakaladım dile getireyim, bakalım Adalet Par
tisi bunun altından nasıl kalkacak?.. Ve buyurdular 
«Hâkimler Kanunundaki yanlışlıklar ve eksiklikler 
nazara alınmadı. Neden buradaki yanlışlıklar nazara 
alınıyor » dediler. Arkasından «Düşündük, bu kötü 
akıbeti nasıl getirecek A. P., şimdi onu yakaladık» 
Arkasından «Adalet Partisi tarih içinde bu kuruluş
larla ters düşmüştür; yani Danıştayla, Anayasa Mah
kemesiyle, Sayıştayla.» 

Hâkimlerle... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Adiyle ters düşmüş. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum sayın üyeler, 

birbirinize hitap etmeyiniz. Bir isteğiniz varsa Başka
na bildirin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Başkanım. Sayın Gündoğan'ın ileri sürdüğü bu fikir
ler, (Fikir de demiyorum, «Hayal hanesinde yatan, 
kendisine göre kurşunlar») Adalet Partisine açıkça 
bir sataşmadır. Bu sebeple huzurunuza geldim. Mü
saade ederseniz bunlara cevap vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu nasıl düşüncedir ki. bu 
nasıl fikirdir ki... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataşma 
\ a o m a dik. fikirlerimizi s ö yledi k. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan. 
sataşma olduğuna kani oldunuzda mı söz verdiniz. 
Sataşmanın sebeplerini izah etmek için kürsüye ça-
ğ'rdınız. Zapta geçsin de. ona göre 'konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz sataşma iddia edi
yorsunuz: iddia ettiğiniz sataşmalar hangi noktalar 
üzerindeyse önce onu söyleyin. Ben de takdirimi kul
lanmış olarak size söz vereyim. Buyurun devam edin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
ŞTIKİİ arza çalıştım, teker teker de aydınlığa kavuştur
dum. Bunlara teker teker cevap vereceğim. Hâkimler 
Kanununda yanlışlar olduğunu iddia eden Sayın Gün-
doğan'a huzurunuzda şunu soruyorum ve Sayın Baş-
1:andan da istirham ediyorum. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununda değişiklik yapan 
tasan burada görüşüldü kabul edildi. Lütfen yanlış
lıklarla kabul edildiyse. Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu yanlışlıklarla malul olan tasarıya verdiği oyun 
rengin: tespit edelim. Ben açıklıyorum, müspet oy 

— 344 

25 . 3 . 1975 O : 1 

verdiniz burada. Hem bir tasarıya müspet oy vere
ceksiniz, hem de sonra geleceksiniz yanlışlıklarla 
malul olduğunu iddia edeceksiniz o halde vazifenizi 
suiistimal ettiyseniz bunun günahı Adalet Partisinin 
mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Buna da 
müspet oy vereceğiz. 

BAŞKAN -— Sayın Gündoğan istirham ediyo
rum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Düşündük, taşın
dık bu kötü akibet nasıl hazırlanıyor diye, bulama
dık: şimdi yakaladık diyorlar. Kötü akibeti hazırla
yan Adalet Partisi değil Sayın Gündoğan, sizin dü
şüncenize göre kötü neticeyi hazırlayan Cumhuriyet 
Senatosunun Bütçe Plan Komisyonudur, bir yönü ile 
iddianıza göre. Şimdi Bütçe Plan Komisyonumuzun 
raporuna bakıyoruz, bu kötü akibete oy veren, kötü 
akıbeti hazırlayan sizin grupunuzdan da dört sayın 
üye var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz benim-
dediğimi anlayamamışsınız... «Akibet» diyoruz, ge
ciktiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istirham ediyorum 
söz isteyin vereyim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi o hakle 
arkadaşlarınız bu kötü akibeti hazırlamaya iştirak et
tiyse. lütfen Adalet Partisini değil, kendi arkadaşları
nız da dahil olarak komisyona bu sözü sarfelmeniz 
lâzım; ama komisyon huzurunuza müspet bir tutum 
içerisinde geldiyse, kötü akibetin içerisinde sizsiniz. 
sözün sahibi sizsiniz. 

Gelelim. Adalet Partisi tarih içinde bu kuruluşlar
la ters düştü iddianıza. 

SÎRRI ATALAY (Kars) — Hep ters düştü... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım: 
Adalet Partisi tarih içerisinde. Anayasanın kurup 

meydana getirdiği hiç bir kuruluşla ters düşmemiştir. 
Bunun aksini ispat etmeye Cumhuriyet Halk Partisi
nin gücü yetmez, ama siz niçin bu tasarıyı geciktiri
yorsunuz gibi. şimdi oturduğunuz yerden tevile çalış
tığınız gibi bir iddia ileri sürerseniz, alacağınız cevap 
şu olur : 14 Şubat 1974 tarihinde Sayın Talû Hükü
metinde çıkarılmış olan kanun kuvvetindeki bir ka
rarnameyi. Ecevit Hükümeti iptal etti. İptal sebebin
de de «Yargı organlarına verilecek yan ödemelerin 
bir kanunla çıkarılması Anayasaya uygun»' dendi. 

Hâkimler Kanunu Yüce Meclislere 3 Temmuz 
1974"te sevk ediliyor; kanun kuvvetinde kararname
nin iptalinden tam altı ay sonra. Demek ki. 1974 Şu-
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batından 1974 Temmuzuna kadar o kanundan istifade 
edecek görevlilerin ve kişilerin sıkıntıları yoktu. Peki 
sıkıntıları yoktu da neden böyle bir ödenek imkânı 
sağlayacak kanunu getirdiniz? 

Şimdi, elimizdeki tasarıya bakıyoruz, 15 Temmuz 
1974... Şurada bir günlük, iki günlük veya iki saatlik 
bir gecikmeye yürekleri dayanamıyormuş gibi bir eda 
içerisinde merhamete bürünen arkadaşlarım; hem 
meseleyi başından altı ay geciktireceksiniz, hem Tem
muz ayında bir vazife yapıyormuş edası içerisinde ka
nun tasarısı teklif edeceksiniz; Meclisler tatilde iken. 
Scnra da memlekete hizmet eden yargı organlarının 
bu büyük ihtiyacını bırakıp, 18 Eylülde vazifeden ka
çacaksınız. Bu tasarılar görüşülecek diye. Anayasa
nın 94 ncü. Anayasanın 85 nci maddesine göre Bütçe 
Plan Komisyonu kurulmaması için çaba sarf edecek
siniz. Yüce Meclisler Anayasanın 85 nci maddesine 
göre komisyonları kurup işletecek, tasarılar Meclis
lerde görüşme imkânını bulacak. Bunların hepsinde 
siz kabahatli olacaksınız, kusurlu olacaksınız; ama 
gelip bendeniz bu kanunun başlığı ile metni birbirini 
tutmuyor, lütfen bunu düzeltelim diye bir teklifte bu
lunacağım, Adalet Partisinin Grup Başkanvekili gel
di, böyle bir teklifte bulundu, kanunu geciktiriyor 
edası içerisine gireceksiniz. 

1974 yılında yarattığınız pahalılık, yokluk, enflâs
yon, her türlü tahribatınız, vatandaşın her türlü ke
siminin sırtına yüklenecek. Adalet Partisi de Milliyet
çi Cepheye iştirak eden partiler de toplanıp; Milletin 
bu sıkıntısını, sizin getirdiğiniz tahribatı ve sıkıntıları 
ortadan kaldırmak için gücünü kuvvetini ortaya ko
yup mücadele verecek, tasanlar bu hale gelecek, hu
zurunuzda görüşme imkânına kavuşacak. Geleceksi
niz «Efendim, siz tarihte bu kuruluşlarla ters düştü
nüz» diyeceksiniz. Bu kuruluşta görev alan faziletli 
insanlar sizin görüşünüzle hiç bir yerde birleşmez. 
Sonra da kalkacaksınız, bir merhamet meleği gibi, o 
şerefli mevkide görev veren insanları savunuyor görü
neceksiniz. Sizin merhametinize, lütfunuza onların 
ihtiyacı olmadığını lütfen iyi biliniz. 

Bugün ayın 25'i, sene 1975; 14 Şubat 1974'te ka

nun kuvvetindeki kararname tarafınızdan iptal edile

cek, aynı mesele sizin tutumunuzla gecike gecike 13 

ay sonra buraya geldiği zaman, siz kalkacaksınız, ta

rih içinde ters değil de doğru düştüğünüzü iddia ede

rek birtakım küçük hesapların içerisine gireceksiniz. 

o O' 

Sevgili arkadaşlarım; 
Anayasa kuruluşlarından lütfen elinizi çekin. Ana

yasa kuruluşları ile bu şekilde irtibata kalkışmayın. 
Herkes sizin kadar vatanperver, en az herkes sizin 
kadar bu memleketi seven kişilerdir. Hepimiz görev 
verdik, 330 liraya çalıştık bu ülkede hâkim olarak, 
savcı olarak. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 85 li
raya çalıştık. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 67,5 liraya ça
lıştık. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bizden daha yaş
lı arkadaşlarımız, evet 85 liraya.. 

Hiç kimsenin aklına gelmedi bu para beni geçin-
diremiyor diye, ama getirdiğiniz şartlarla, getirdiği
niz tahribatlar 330 lira yerine 3 300 lira verseniz, va
tandaşı bizim o devirdeki refahımıza götürme imkânı
nı veremezsiniz. Lütfen hatanızı, kusurunuzu, kaba
hatinizi kabul edin; bunları söylediğimiz zaman da 
meseleyi ters yöne götürerek birtakım kuruluşların 
karşısına ciddî tutumunuzla çıkarsanız bu memlekete 
hizmet etmiş olursunuz. 

Sayın Başkanım; 

Bu değerli vakti daha fazla israf etmiyorum. Bü
tün gerçekleri buraya getireceğiz, gerçekler buraya 
geldiği zaman ne durumda olduğunuzu anlayacaksı
nız. ona göre lütfen tutumunuzu, ciddiyetinizi muha
faza ederek bu memlekete parti olarak hizmet etme
nin imkânını arayın. Kendinizi hizmet ediyor edası 
içerisinde bir başka partiyi itham etmeye hakkınız 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sataşmaya cevap ve
rirken yeni konuşma isteklerine mahal bırakmayacak 
tarzda lütfediniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
lütfen, bizi haksız yere itham eden kişiyi burada ikaz 
ederek konuşturmadaydınız bendeniz bu kürsüye el
bette gelemeyecektim. 

Sayın Başkanım, kanunun tümü başlığından baş
lar son maddesinde biter. Bendeniz geldim, kanunun 
başlığı yanlıştır diye bir ikazda bulundum, Yüce Baş
kanlığı ve Yüce Heyeti bu hususta uyardım ve Ko
misyon da içinde bulunduğu durumu kabul ederek' 
kalkıp kendisine düşen görevi İçtüzük hükmü gere
ğince yerine getirmeye teşebbüs ettiyse, bunu bir art 
niyetin mahsulü olarak kabul etmeye imkân yoktur. 

Biz buraya vazife yapmaya geldik, biz Cumhuri
yet Halk Partisine uydu olmaya gelmedik. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Atalay izin verin. 
Sayın üyeler; 
Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Köker ve Devlet 

Bakanı Saym Mehmet Özgüneş hazır olduğu halde 
tümü üzerindeki görüşmelerine başlayıp devam etti
ğimiz .445 sıra sayılı Kanun tasarısı hakkında Sayın 
Mehmet Feyyat görüşüp konuştular, Saym Ziya Ay
rım konuştular, Sayın Kalpaklıoğlu konuştular, Sa
ym Sırrı Atalay konuştular, Sayın Ömer Ucuzal ko
nuştular ve daha iki saym üye söz almış bulunuyor; 
Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Sırrı Atalay. 

Sayın Sırrı Atalay, bir hususu arz edeyim; aya
ğa kalktınız, bana işaret verdiniz; ama o esnada Sa
ym Yiğit Köker de kürsüden uzaklaşmış bulunuyor
lardı, başka istekler ileri süren arkadaşlar da vardı. 
O itibarla. Sayın Yiğit Köker kürsüden ayrılmış, ye
rine oturmuş olduktan sonra ben fark edebildim. Söz 
sıranız da var. Belki tümü üzerindeki görüşmeler bi
tince Komisyonun Sayın Başkanı, Sayın Hükümet 
Üyesi Devlet Bakanı belki konuşacaklar, o zaman 
da sorabilirsiniz, söz sıranız da var.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında söz 
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşte usulü hallettik efendim. 
Sayın Fikret Gündoğan, görüşülmekte olan kanun 

tasarısının tümü üzerinde söz istemiştiniz, konuşma 
sıranız geldi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yeterli gö
rüşme yapiım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Sırrı Atalay. buyurunuz. 

Sayın Atalay. hoşgörünüzü rica ederek tecrübeli 
bir parlamentersiniz; sadece görüşülmekte olan tasa
rının tümü üzerinde konuşmanızı istirham ediyorum 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. Evvelâ usul 
yönünden meseleyi kesin bir şekle bağlamak lâzım. 

Saym Başkan; 

İçtüzüğün 95 ve 96 ncı maddelerinin çok yakın 
bir tatbikatını yaptık; 11 sayılı Kararname görüşül
düğü sırada tümü üzerinde görüşmeler bitmeden ön
ce Komisyona havale önergeleri görüşülmedi. En son 
tatbikat meydanda. Benim tümünün (Maddelerinin 
veya başlığının değil) Komisyona havalesini isteyen 
beş önergem tümü üzerindeki görüşmeler bittikten 
sonra Başkanlık tarafından işleme kondu. Benim baş
lığın değiştirilmesi hakkındaki önergem üzerinde tü
mü bittikten, oylandıktan, başlığa geçtikten sonra ge

rekli işlem yapılmıştır. 11 Sayılı Yasa Gücündeki Ka
rarnamenin başlığıyle metni bütün hüviyetiyle öyle
sine yanlışlık ve Anayasa aykırılıkları içindeydi ki, 
değiştirme önergemi Sayın Başkan Komisyona sor
duğu zaman, kendiliğinden Komisyona havalesi şöy
le dursun; yasa değişikliği değil, Anayasadan ötürü 
değişikle ilgili vaki yazdı talebi dahi Komisyon is
tememiştir. 

Şimdi, daha bir hafta önce Anayasaya aykırılı
ğından dolayı başlığın Komisyona havalesini (Açık 
ve meydanda) istemeyen bir Komisyon Başkanının, 
bunu henüz sırası gelmeden yerinden fırlayıp Komis
yona ısrarla istemesi elbetteki dikkate değer, üzerin
de dikkatle durulmaya değer. 

Komisyon bir direnmenin içerisine ayrı şekilde 
girmiştir. 11 Sayılı Kararnamenin başlığı değişmiştir. 
Ne zaman değişmiştir?.. Komisyon öyle bir görüşün 
içindedir ik, teklif Cumhuriyet Halk Partisinden bir 
üyeden geldiği takdirde Komisyon önergeye katılmaz, 
aynı şekilde başlığı değiştirmeye Sayın Yiğit Köker 
katılmaz; fakat Adalet Partisi Grup Başkanvekilin-
den aynı mahiyetteki önerge geldiği zaman katılır. 
İşte busunuz... İşte bu görüşün sahibi olduğunuz için
dir ki, işte bu zihniyetin sahibi olduğunuz içindir ki, 
bütün yaptığınız işlemlerden kuşku ve kaygı duymak
tayız. Örnek meydanda, zabıtlarda. «Hayır» diyemez
siniz. Başlığın .değiştirilmesi için Anayasaya aykırıdır 
diye önerge sizinle aynı ideali paylaşmayan bir baş
ka siyasî teşekkülden geldiği zaman «Hayır» dersiniz, 
katılmazsınız, aleyhinde oy verirsiniz; ama aynı me
alde bir önerge kendinizden geldiği takdirde katılır
sınız. Gerçekten üzerinde çok ciddî düşünülecek bir 
yol ayrımındayız. Bu. bir siyasî teşekkülün varlığı ve 
ulaşmak istediği amaçlarla gerçekten karşı karşıya 
getirilecek ciddî bir konudur. 

İşte, iktidar olmak ve Devleti idare etmek yüküm
lülüğü ile ve talebiyle kurulan bir siyasî teşekkül. 
Devlet idaresinin sorumluluğunun bir yönü ve bir 
parçası olan bir görüşme sırasında bile zihniyet farkı 
içerisindedir; bizden olanlarla olmayanlar. Tıpkı bu 
memlekette 40 milyon insanın gözü içine baka baka 
belli sayıdaki; ister bir milyon deyin, ister iki milyon. 
ister 40, ister 50 kişi deyin; ülkeyi iç duvarlara böl
mek üzere «Miliyetçi Cephe» adı altında memleketi 
ikiye bölmek isteyen bir zihniyetin ifadesidir. İşte 
cnun içindir ki, karşısındayız. Bunun en basit ve canlı 
örneği buradadır ve gerçekten yüreklerinizde sızının 
eğer adalet yönü içerisinde bir zerre bunun varlığını 
hissedebilip orsanız ispatı ve bütün gerçekliüği ile 
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ortada. Bir önerge C. H. P.'den geldi mi, «Komisyon 
Başkanıyım»' diyor. Komisyon Başkanı demdk, Ada
let Partisinin oradaki temsilcisi değildir. «Hayır» 
diyecek; ama bu taraftan geldiyse «Evet» diyecek. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konu üzerinde konu
şun lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Konu üzerine ge
liyorum Sayın Başkan. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O benden bekliyor 
Sayın Başkan. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biraz önce Ucuz-
al burada, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi içerisin
de yoklukların, yoksullukların, pahalılığın edebiyatı
nı yaptı Sayın Başkan hiç ilgisi bulunmadığı halde. 

Türkiye, bütün dünyada mevcut enerji sakıntısının 
meydana getirdiği bir bunalımın içerisinde. Türkiye' 
de Adalet Partisinin uzun yıllar uyguladığı, tek parti 
olarak uyguladığı ekonomik ve sosyal politikanın 
icabı ve devamı olarak özel teşebbüse bütün memle
ketin imkânlarım yağma ettirerek kendi etrafına ve 
arkadaşlarına milyonlarca lirayı, memleket kredisi
ni dağıtmak suretiyle memleket ekonomisini öyle bir 
dar boğazın içine getirmişti ki, çelişki halinde bulu
nan iki siyasî teşekkülün kurduğu karma bir hükü
met içerisinde bir mucize ile bunu önlemeye imkân 
yoktu. Eğer yüreğinizde korku yok ise, eğer milletin 
gerçekten tercihine inanıyor iseniz bir seçime gidelim," 
kurduğunuz M. C. ile karşısında ' Cumhuriyet Hal' 
Partisi. Millet reyini verir, Cumhuriyet Halk Partir 
tek başına iktidara gelir. Bir dönem içerisinde bi' 
memlekette programını hangi ölçüde gerçekleştiriî" 
hangi ölçüde gerçekleştiremez?.. İşte muhasebeyi o 
zaman burada görebiliriz. 

Uzun yıllar iktidarda kalacaksınız, memleketir 
bütün kaynaklarını tahrip edeceksiniz, kredi yağmas' 
yapacaksınız ve bu kredi yağmasının mesullerini par
maklarınızla adalet önüne gitmekten kurtaracaksınız 
kaçıracaksınız, ondan sonra geleceksiniz... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Merkez adayı ola
caksın, ondan sonra gelip böyle konuşacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben size 521 sayılı Da
nıştay Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının tümü üzerinde söz verdim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben Cumhuriyet 
Halk Partisinde 25 yıldır hep seçimle gelmişimdir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yok ye*, bu sefer 
meı-kez adayısınız Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kurucu Meclise 
bile seçimle gelmişimdir. Seçim Kanunu... 

BAŞKAN — Sayın Köker, lütfen, ben uyarıyı 
yapıyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cevabını derhal 
alacak. 

Seçim Kanunu sarihtir. Bir seçim bölgesinde mü-
rettep sayı kadar aday olmadığı takdirde, merkez 
yoklaması yapılır. Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi 
Senato adayı ikiden fazla olmadığı için, bu... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Nasıl otduğunu bi
liyoruz Sayın Atalay, anlatmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz cevap vermeyin, 
Sayın Köker siz de yerinizden konuşmayın lütfen. 
Ben her ikinizi de uyarıyorum efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kontenjan senatörü, 
Cumhuriyet Halk Partisinin merkez adayı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kontenjan Se
natörü değil, Cumhuriyet Halk Partisinin Karslı seç
menin adayı ve onların buraya getirdiği bir senatö
rüm. Ama ben bildiklerimi ifade ederim. Asıl bunu 
bir taraftan atın, Cumhurbaşkanlığı kontenjan üye
leri ile hiç bir ilgisi olmamakta; ama parti konten-
ianları vardır. O parti kontenjanları ki, kendi parti
leri içerisinde idealler yıkılırken, kendi partileri içe
risinde demokrasinin bütün kuralları çiğnenirken, 
kendi Genel Başkanlarına sadece gözlerinin içine ba
kıp, başını sallayanlar parti kontenjanlarıdır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Biz biliyoruz, kong
re başkanlığından kontenjan adayı olanları gördük 
Sayın Atalay. İşin o tarafını deşersen senin lâf söy
lemeye hakkın yok. 

BAŞKAN — Sayın Köker, lütfen. 
Sayın Atalay, ben size 521 sayılı Danıştay Kanu

nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
hakkında söz verdim, lütfen. 

Saym Köker, siz de yerinizden konuşmayın istir
ham ediyorum. 

SÎRRI ATALAY (Devamla) — Eğer ben bir par
tinin genel merkezlerinin adayı ve onların getirdiği! 
insan olsaydım, 25 yıl Parlamentoda kalmazdım, 
Şimdi bunu diyenlerin yoklamalarda ve önümüzde 
Haziran seçimi yapılırsa, o tarihlerde Parlamentoya 
gelip gelmeyeceklerini çok iyi göreceğiz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Allah büyük görü
leceğiz Sayın Atalay, görüşeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Göreceğiz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen mevzu üze

rinde. 
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. SIRRI ATALAY (Devamla) — Esasa geliyorum 
Sayın Başkan. 

Komisyon Başkanı «Şekil noksanı vardır» diyor
lar ve bunu düzeltmek istediklerini söylüyorlar. 

Bir diğer sayın senatör de, «maddede ilgisi olma
yan hususlar vardır. Bu sebeple düzeltilmesinin ge
rekli olduğunu...» söylüyor. Biz daha önce de ifade 
ettik, Cumhuriyet Senatosunda birçok defalar bu şe
kilde yanlışlar, hatalar, metinle başlık arasında tutar
sızlıklar, metindeki yanlışlıklar gördük, ifade ettik; 
ama hiç birisini size değiştirtemedik. Hiç birisini de 
Komisyona havale için alıp götürmediniz. 

Örneğin, en yakın bir delilini veriyoruz; î l Sayılı 
Kararnamede Anayasa aykırılıkları vardı. Hem bir 
tane değil, ayrı ayrı beş tane Anayasa aykırılığı var
dı, çeşitli tutarsızlıklar vardı. Hatta Millet Meclisin
deki görüşülme tarzına göre, görüşülmesine dahi im
kân yoktu. Arkadaşlar, bunlar için en ufak bir deği
şikliği talep ettiğimiz zaman aynı hassasiyeti niçin 
göstermediniz, niçin bu hususlarda direndiniz? Fakat 
ne yaptınız? Daha büyük hatalar, yanlışlıklar ve Ana-
}<rasa aykırılıkları yaptınız. 

Daha bugün Milliyet Gazetesinde tarafsız bir in
san olan Devlet Personel Dairesi Başkanının yazısı 
vardı. Orada 11 Sayılı Yasa Gücündeki Kararname
nin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde gö
rüşmesinin hatalı olduğunu ifade ediyor. Kendisi ta
rafsız bir insan. Ayrıca burada hepimizi de dinlemiş 
bulunan bir zattır. Gazetedeki yazısına dikkat eder, 
okursanız ne kadar hata içinde olduğunu ifade etti
ğini göreceksiniz. Siz bunları düzeltmek şöyle dur
sun, daha çok hata yapma yoluna gittiniz. Şimdi bir
denbire «Düğün yok, dernek yok; eniştem beni niye 
öptü?»1 misali değişiklik yapmaya kalkıyorsunuz. Bü
tün bu değişiklikleri keşke hepsinde 3'apsaydınız, 
hepsinin üzerinde yüreğiniz titremeydi, bütününde gör
düğünüz yanlışlıkların hepsinde bu dikkati ve bu has
sasiyeti gösterseydiniz, bir şey diyemezdik. Ama, de
min söylediğim gibi, Cumhuriyet Halk Partili verir
se «hayır», Adalet Partili verirse «evet» demenin zih
niyeti içinde daima gördüğümüz ve niteliğini bu şe
kilde tanıdığımız bir siyasî teşekkülün niyeti meydan
da, bu açık. 

Sayın Gündoğan'ın da söylediği gibi, biz daha gö
rüşmeler başlamadan önce Adalet Partisinin bu ya
sayı önlemeye çalıştığını ve bunun için Grupta gö
rüşme yaptığını, görüşmede bir sonuca ve bir anlaş
maya varamadıklarını, mücadele ile geçen bu görüş
me sonunda engelleme yapılacağını ve değiştirme ci-

j hetine gidilerek, bu şekilde çıkarılacağını biliyor ve 
bunu öğrenmiş bulunuyorduk. 

Siz Cumhuriyet Senatosunun 15 yıllık tatbikatın
da hazin bir tecellidir, 1961 'de Cumhuriyet Halk Par
tisi sizden 500 bin oy fazla almasına rağmen, seçim 
sistemindeki bir talihsizlik eseri olarak iki katımız 
senatör getirdiniz. Cumhuriyet Senatosu bunun ceza-

J sini çekiyor. İnşallah önümüzdeki seçimler, bütün 
bunları tashih edecektir. 

I Şimdi meseleyi bir sonuca... 
YÎĞİT KÖK ER (Ankara) — Siz yaptınız o kanu-

j nu, biz yapmadık. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sonra ne yaptı-

I mz, ekseriyet sistemini nispî sisteme çevirdiniz değil 
mi? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senin yoluna gider, 
biz de merkez adayı oluruz Sayın Atalay, merak et-

I me. 
BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Ucuzal istirham 

ediyorum. 
J MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geçen gün 

ben kürsüden bile konuşturulmadım. Şimdi onlara 
I oturdukları yerden konuşmak serbest. Ben oradan 

konuşamadım, bu ne biçim iş? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yargı ödeneği 

! mevzuatımız da bir sistem haline gelmiştir; yargı öde
neği sivil mahkemelere, Anayasa Mahkemesine, Da
nıştay'a, Askerî Yüksek îdarî Yargı Merciine ve ma-

I lî yargı kurumlarına verilmiş bulunmaktadır. Bu ar-
t k bir sistem, bir gelenek haline gelmiştir. 

2556 sayılı Yasa ile biz bunu yargı ödeneği alma
ya hak kazanmış ve hukuk sistemimizde yerleşmiş 
bulunan objektif bir kuralın bir kısmını yerine getir
miş, diğerini yerine getirmemiş bulunuyoruz. "Bu ya
sa, bunun bir kısmını; yani malî yargı organının dı
şında diğerlerinin Anayasada öngörülen yargı organı 
ödeneğine götürmek istemektedir. 

Gerçekten yasa yanlışlığı vardır. Başlık ile met ;n 
birbirini tutmuyor, bunu ifade ettim; ama bu organ
da öylesine j'anîışlıklar yapıldı, öylesine hatalar işlen
di, Öylesine Anayasaya aykırı metinler getirildi ki, 

j Adalet Partisinin adalet duyduğu o zaman sustu. O 
zaman taş gibi sağır idi; ama neden ise bugün hassa
siyet içersindedir? Bunu belirtmek istiyoruz. 

j Saygılar sunarım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

I Sayın Atalay metin üzerinde konuşma yapmak 
J üzere söz aldı ve zatı âliniz de bu maksatla söz ver

diniz; ama yine geldiler, Adalet Partisine sataştılar. 
| Bunun için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal anlayamadım, bir ta
lebiniz mi var efendim? Yoksa bu işaretinizle yetin
mek mi istiyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arz edeyim Sa
yın Başkan. 

Adalet Partisi Grupunda 445 sayılı tasarının gö
rüşüldüğünü, engellenmesi için karar alınamadığı, bir 
müphemiyet içerisinde buraya gelindiği gibi yalan bir 
beyanda bulundular. Bunu cevaplandıracağım, bir. 

İkincisi, Adalet Partisinin bu memlekette yıllar yılı 
iktidar yaptığını ve bu yıllar içerisinde memleketin 
ekonomik hayatını tahrip ettiğini iddia ettiler; biz 
buna da cevap vermek mecburiyetindeyiz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun; kısaca ko
nuşmanızı istirham edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza, bütün samimiyetimle ifade ediyorum 
ki, üzüle üzüle geliyorum; ama tarihe ışık tutancak 
bu zabıtlar karşısında mecburum, gece saat 22'de 
Türk kamuoyuna bu çalışmalar arz edilirken cevap
sız kalmamasını karşılamak için geliyorum, Yüce He
yetinizden özür dilerim. 

Adalet Partisi, bu memlekette meşru altı buçuk 
yıl kendisini destekleyen seçmeninden almış olduğu 
oyla şerefle, samimiyetle ve hepimizi gururlandıracak 
büyük hizmetler vermiş bir iktidarı devam ettirmiştir. 
Altı buçuk yıllık iktidarımız döneminde Devlet İsta
tistik Enstütüsünün çıkarmış olduğu bültenler ortada. 
1965'ten 1971'e kadar hayat pahalılığı % 6'yı geçme
miştir. Bu dönem içerisinde büyük Türk Milletinin 
her kesimine Devletin imkânı nispetinde yardıma ko
şulmuş ve bu fakir milleti geri kalmışlıktan kurtar
mak, medenî milletler seviyesine yükseltmek, büyük 
Atatürk'ün arzusunu tahakkuk ettirmek için Adalet 
Partisi, gece gündüz çalışmıştır. Adalet Partisi, her 
seçimde milletin huzuruna çıkarak seçim beyanna
mesini kelimesi kelimesine tahakuk ettirmektir. Bu
nun tahakkuku ortadan kalksın diye de Cumhuriyet 
Halk Partisi elinden gelen bütün tahribatı yöneltmiş
tir. Türkiye'nin siyasî tarihi buna şahittir. 

Biz, işçinin emeğinin karşılığını hassasiyetle devam 
ettik, köylünün emeğinin karşılığını hassasiyetle de
vam ettik, 657 sayılı Kanunu çıkararak. Devlete hiz
met eden bütün memurlarımıza malî imkân yaratma
nın peşinde koştuk ve bunun bir kısmını tahakkuk 
ettirdik. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Ama, netice % 67 
devalüasyon oldu. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Esnafa, sanat
kâra ve bu memlekette iş yaratan, mal üreten bütün 
özel sektöre Devletin imkânı nispetinde yardımcı ol
duk. 

Oraya gelince Sayın Özlen; Türkiye'nin ödeme 
dengelerinin ne hale geldiğini, Türkiye'nin ihracatının 
ne duruma geldiğini şu kısa zaman içerisinde eğer 
geçmiş yılları düşünerek bulamıyorsanız, zaten bunu 
size anlatmamız mümkün değil, çünkü sizin, ödeme
ler dengesindeki on aylık tutumunuz, bugün, Cumhu
riyet Merkez Bankasındaki dövizlerin durumu ile ve 
1974 yılındaki ihracatın neticesiyle ortadadır. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Seçime gidelim önce. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Seçim için hazır

ladığın bonolar hazır mı? 
BAŞKAN — İstirham ediyorum sayın üyeler, 

karşılıklı konuşmayınız. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz, Adalet Par

tisi olarak. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Muhtarlara maaş 
bağlatacağım diye hazırlattığın beşer yüzlük bonoları 
dağıttın mı Sayın Bilgen, sen ondan haber var. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Komisyon Başkanına 

bakın. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben, Senatonun 

üyesiyim, oturduğum yere bak Sayın Bilgen. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi Hükümetlerinin altı yıllık hizmet 

döneminde bir kalemde şekere, demire, çimentoya, 
kâğıda, akaryakıta, Sümerbank mallarına % 100'e ya
kın zam yaptığını gösteremezsiniz. Köylünün eline 
verdiğiniz üç kuruş buğday fiyatını gübreye yaptı
ğınız €/c 300 zamla geri alma çabasına girdiniz, son
ra da bu memleketin köylüsünün kalkınacağını koo
peratifler kurarak, birtakım sektörler yaratarak fa
kirlikten, fukaralıktan kurtaracağınızı iddia ettiniz, 
onu da başaramayıp yüzünüze gözünüze sürttünüz. 

Şimdi, defalarca söyledik; Türkiye, Cumhuriyet 
Halk Partisinin % 33 reyiyle insanları aç, hayvanları 
aç, toprağı.aç haldedir bugün. Gidin Anadolu'ya.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gideriz merak 
etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — % 80 tarlalar 
gübresiz tohumla başbaşa kalmıştır -sayenizde. Geli
yor Sayın Atalay, buraya, «Efendim, şunu yaptık 
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bunu yaptık, ettik, bilmem ne yaptık...» Yanlışlık 
yaptınız, Hâkimler Kanununu yanlışlıkla çıkardınız, 
diyor, Cumhuriyet Halk Partisi toptan oy veriyor o 
Kanuna. Fazilet o dur ki, biz yanlışlık yapıyorsak 
gelip burada görevinizi yapasıntz. 

Adalet Partisi Grupu toplanmış, Danıştayın Ka
nununda yapılan değişikliği sürüncemede bırakmak 
için. Bunlar küçük hesap . (A. P. sıralarından «Ya
lan» sesleri.) 

Adalet Partisinin Danıştay Kanununda değişiklik 
yapılması yolundaki tasarıyı Grup olarak eline alıp 
incelediğini bir karara varıp varmadığını ispat etme
diğiniz müddetçe, yalancısınız, iftiracısınız. Sonra 
da geliyor,. 11 sayılı Kararname, neymiş, Personel 
Dairesi Başkanı, bu öyle değilmiş de şöyleymiş... Şim
di, Parlamentonun üstünde bir de Personel Da
iresini başımıza... 

Sevgili arkadaşlarım; 
O kararname çıkarken o Personel Dairesi Başka

nının mütalaası alındıysa, elbette o Personel Dairesi 
Başkanı o kararnamenin peşinde koşacak; Anayasa
nın, hukukun, mevzuatın; kanun kuvvetindeki ka
rarnamenin getirdiği hükümlerin peşinde değil. 

Size bir defa daha şunu hatırlatıyoruz Cumhuri
yet Halk Partililer olarak; 1974'te yaptığınız tahri
batı, beceriksizliği, bilgisizliği bu kürsüye getirdiğimiz 
zaman lütfen kabul edin, bu memleketi beraber hu
zura kavuşturalım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Ucuzal, siz 

de Hükümet kuracaksınız, biz de sizin yaptıklarınızı 
konuşacağız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oraya çıkıp 
cevap verirsin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, istirham ediyorum. 
Konuştunuz, Sayın Ucuzal. 

Sayın üyeler; 

Sayın İsmail Yetiş, bir yeterlik önergesi vermiştir; 
yedi sayın üye konuşmuş olduğu için bu önergeyi su
nuyoruz. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayetini arz 

ederim. 
Ankara 

İsmail Yetiş 

BAŞKAN — Yedi sayın üye konuşmuş olduğuna 
göre, önergenin oya sunulması gerekiyor. Önergenin 
leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge, kabul edilmiştir. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler sona ermiştir. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

1 nci maddeyi okuyacağız. 1 nci madde üzerinde 
verilmiş birçok önerge var. Komisyon Başkanının da 
daha önce 1 nci madde ile ilgili bir önerge nedeni 
ile isteği oldu .O konu üzerinde Tüzüğümüz emrine 
göre işlem yapacağız. 

1 nci maddeyi başlığı ile birlikte okuyoruz : 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 . 12 . 1964 günlü ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21 nci madde ek
lenmiştir. 

Yargı ödeneği : 

Ek madde 21. — Danıştay meslek mensuplarına 
brüt maaşları tutarının c/c 5'i oranında yargı ödeneği 
verilir. 

Bu ödemeler aybaşında aylıkla birlikte yapılır. 

Bu ödemeye hak veren bir göreve seçilenler veya 
atananlar, göreve başlama tarihinde, derece yüksel
mesi ve kademe ilerlemesi yapanlar, yükselme veya 
ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ödemeye 
hak kazanır. 

Danıştay Kanununun 159 ncu maddesine göre 
çalışmaya ara vermeden yararlananlar. 160 nci mad
desinin son fıkrası gereğince yıllık izinlerini kulla
nanlar ile ek 7 nci madde gereğince çalıştırılanlar dı
şında, her ne sebeple olursa olsun görevleri başında 
bulunmayanlara görevden ayrı bulundukları süre 
için ödeme yapılmaz. 

Bir takvim yılı içinde 60 günü geçen süre ile has
talık izni alanlara, bu süreyi geçen günler için yargı 
ödeneği verilmez. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

1 nci maddeye ek 21 nci madde ile geçici madde 
1, geçici madde 2 de dahildir. Çünkü, tasarı üç mad
deden ibarettir. 3 ncü madde yürürlük ve 4 ncü 
madde uygulama ile ilgili. O itibarla geçici 1 nci 
madde ile geçici 2 nci maddeyi de 1 nci maddenin 
kapsamına dahil olduğu için okuyacağız: 
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Geçici madde 1. — Kendi kanunlarında gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyelerine ve Sayıştay meslek mensup
ları ile savcı ve yardımcılarına, ek 21 nci madde esas
ları dairesinde, brüt aylıkları tutarının % 50'si ora
nında yargı ödeneği verilir. 

Geçici madde 2. — Askerî İdare Mahkemesinin, 
asker üyelerinden 144 ve 223 sayılı yasalardan 
yararlananlar yukarıdaki ödenekten yararlanmaları 
için 144 ve 223 sayılı Kanundan doğan tazminattan 
vazgeçmeleri gerekir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

1 nci madde ile ilgili önergeleri sıra ile sunuyo
ruz : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

445 S. Sayılı tasarının başlığı ile metin birbirini 
tutmadığından başlığın' düzeltilmesi için tasarının Ko
misyona iadesini dilerim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Bu önerge oya konacak 
bir biçimde hazırlanmamış. Çünkü... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Şim
di sunuyoruz. Önergeleri sunuyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge
leri... 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde ile ilgili öner
geleri sıra ile sunuyoruz. Önergeler görüşüldüğü sı
rada elbette söz isteyen sayın üyelere biçimi, biçimi
nin usule uygunluğu, uymaması, kapsamı, kapsamı
nın kabule şayan oluşu olmayışı hakkında söz verece
ğim. 

Devam ediniz efendim. İkinci önergeyi okuyunuz: 

Sayın Başkanlığa 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının 1 nci maddesine ekle
nen ek 21 nci maddenin dördüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Denizli 
Kemal Turgut 

Fıkra : 4. — Danıştay Kanununun 159 ncu mad
desine göre çalışmaya ara vermeden yararlananlar 
160 nci maddenin son fıkrasına göre yıllık iznini kul
lananlar ile 117 nci maddeye dayanılarak gündelik
leri verilmeksizin yabancı memleketlere gönderilen

ler ve ek 7 nci madde gereğince çalıştırılanlar dışın
da her ne sebeple olursa olsun görevleri başında bu
lunmayanlara görevlerinden ayrı bulundukları * süre 
için de ödeme yapılmaz. 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

445 Sıra Sayılı Kanunun ek 21 nci maddesinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

Ek madde 21. — Danıştay meslek mensuplarına 
brüt maaşları tutarının % 50'si oranında yargı öde
neği verilir. Bu ödenekten hiç bir vergi kesilmez. 

BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okuyunuz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

445 Sıra Sayılı Kanunun geçici madde l'in sonuna 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

«% 50 oranında verilecek yargı ödeneğinden hiç 
bir vergi kesilmez.» 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının geçici 2 nci maddesinin aşağıda göste
rildiği üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

Geçici madde 2. — Kendi kanunlarında değişik
lik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinin asker üyelerine brüt maaşları tutarının °/c 50'si 
nispetinde yargı ödeneği verilir. 

Bu maddeden yararlananlar, 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bunun ek ve ta
dilleri ve diğer kanunlar ile verilen yan ödemeleri ala
mazlar. 

Gerekçe : Tasarının geçici 2 nci maddesi, Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesinin asker üyelerinden 
144 ve 223 sayılı kanunlardan yararlananlarına (Yar
gı ödeneği) verilebilmesi için münhasıran 144 ve 
223 sayılı kanunlardan doğan tazminat haklarından 
vazgeçmeleri gereğini getirmekte ve diğer ödemeler 
ile olan bağdaşırlığı konusunda her hangi bir düzen
lemeyi öngörmemektedir. 

Maddenin mevcut metninin kesinleşerek uygula
maya konu kılınması ortaya şu durumu koyacaktın 
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Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin asker üyeleri: 

Rütbe ayrılığı + 926 sayılı Kanunla sağlanan yan 
ödemeler + yargı ödeneğh 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim üye
leri: 

Rütbe ayrılığı + yargı ödeneği 

İşaret edilen maddenin tanzim ve tedvinindeki 
maksadın ise böyle olmadığı ve madde metninde 
yer alan; «Vazgeçmeleri gerekir» hükmü esaslarında 
aksine, ayrıcalıklı durumun önlenmesi ve farklı öde
meye yer verilmeme amacının gerçekleştirilmek isten
diği açık bir biçimde anlaşılmaktadır.: 

Değinilen ve sehven ortaya çıktığı ilgililerin ver
diği bilgi sonucu tespit edilen işbu ayrıcalıklı duru
mun düzeltilebilmesi için maddenin, önergemizde 
olduğu biçimde tanzim ve tedvinini ve konunun daha 
geniş ve sıhhatli bir şekilde incelenip sonuçlandırıla
bilmesi amacı ile de, İçtüzüğün 95, 96, 97 ve 98 nci 
maddeleri uyarınca Komisyona verilmesini arz ve 
teklif edebilmek üzere işbu önergemiz hazırlanmış
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

521 sayılı Danıştay KanunuDa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının değiştirilmesi ile Sa
yın Ucuzal'ın teklifinin Genel Kurulun oyuna sunul
ması arz ve teklif olunur. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının geçici 1 nci maddesi
nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
1 nci maddeyle ilgili olarak Başkanlığa sunulan 

önergeler Yüce Heyetinize arz olundu. Bütçe ve 
Plan Komisyonunun Sayın Başkanı Sayın Yiğit Kö-
ker tasarının Komisyona alınması hakkındaki teklifi
nizi tekrarlıyor musunuz, sürdürüyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, tasarının Ko
misyona alınmasını istemişlerdir. Tüzüğümüzün 95 
nci maddesine göre,- tadil teklifi mevcut olduğu ve 
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Komisyon Sözcüsü veya Başkanı tasarının Komis
yona iade edilmesini istediği takdirde, Tüzüğümüz 
bu isteğin kabulünü emretmektedir. Tüzüğümüzün 
95 nci maddesine göre, tasarı dosyası olduğu gibi Ko
misyona iade olunmuştur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir tatbikat yanlışlığı oldu gibi. Sizin de okudu
ğunuz gibi, tadil teklifleri başlığı altında Tüzüğü
müzde yer almış hükümler 95 nci maddeden 97 nci 
maddeye kadar gider. Tadil tekliflerinin verilişi, 
şekilleri ve veriliş yerleri ve muhtevası 94 ncü mad
dede açıkça belirtilmiştir. Oysa, Sayın Ucuzal'ın 
verdiği tadil teklifi gördüğümüz, okuduğumuz ve 
anladığımıza göre, bir maddenin veya her hangi 
bir hususun ne biçimde değiştirilmesini kapsamıyor. 
Kanunun birbirine uydurulması diye bir tadil teklifi 
hukukî olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, mevzuumuz İç
tüzüğümüzün sadece 95 nci maddesine uymaktadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 94 ncü 
maddeden kuvvet alıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sadece 95 nci maddesine uymakta
dır. 94 ncü madde, Komisyondan Başkanlığa ge
lişinden bahseder. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
efendim, Genel Kurulda da böyle yapılır diyor. 

BAŞKAN — Gelişten bahseder. 96 nci madde, 
ivedilik kararı olmayan kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesi sırasında birinci görüşme bittikten son
ra yapılacak işlemden bahseder^ Bu tasarı üzerinde 
ivedilik kararı var. 

Şimdi, Komisyon tadil teklifi verildiği takdirde 
tasarının komisyona iadesini isteme hakkını haizdir 
ve Tüzüğümüz bu istek karşısında tasarının komis
yona verilmesini emretmektedir. Kornişondan gel
diğinde, bu teklifler elbette görüşme konusu olacak
tır ve buyurduğunuz mülâhazalar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
Müsamahanıza sığınarak şunu arz edeyim. Bir ve
tire takip edilecek var sayalım; ama bir şartı var Sa
yın Başkanım, tadil teklifi mahiyetinde bir teklif 
verilmesi kaydiyle bu yapılabilir. Tadil teklifi ma
hiyetinde bir önerge ile karşı karşıya değiliz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sadece Sayın 
Ucuzal'ın önergesi yok. Komisyona iade istekleri 
var, değiştirge istekleri var, hepsi için Komisyona 
iade edilmiştir. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, o zaman eğer tadil teklifi mahiyetinde de
ğilse bu önerge, bunun komisyona verilip, komis
yon tarafından incelenmesine mesa yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, sadece o önerge olsay
dı, o önerge üzerinde buyurduğunuz açıdan da iş
lem yapmayı düşünürdüm, mülâhazanızı kabul eder
dim veya etmezdim. Eğer mülâhazanızı kabul eder
sem, o önerge hakkında işlem yapılmayacak der
dim. Kabul etmezsem, işlem yapardım, kabulü 
şeklinde. 

Binaenaleyh, önerge tek değil, müteaddit. Ko
misyona tümüyle verilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çıkaralım 
efendim onu. 

BAŞKAN — Muamele de tamamlanmıştır efen
dim, yapılacak başka işlem kalmamıştır Sayın Gün-
doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yanlış bir 
işlem yapıyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben önerge ile ilgili bir hususu açıklamak isti
yorum. Başlığın geçici 2 nci maddeye eklenmesine 
dair bir teklif oylanmadığına göre geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, oylanmaz. Sayın 
Feyyat, müsaade edin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, geri 
alıyorum, bunu arz etmek istiyorum. Zapta geç
sin, madem ki oylamak istemiyorlar geri alıyorum. 

BAŞKAN — Komisyona gidin geri alın efendim. 
Bitti, işlem bitti efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sürünceme 
maksadını öğrendim, onun için geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, isteğiniz haklı ola
bilir, verdiğiniz önergeyi geri alabilirsiniz; ama 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki görüşmele
rin şu safhasında önergelerle birlikte Başkanlıkça ta
sarı Komisyona iade edildiğine göre, şu anda yapabi
leceğim ')ir işlem yoktur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zapta geçme
si için arz ettim. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
üye iseniz, izlersiniz. Değilseniz, yine size açıktır, 
oya katılmamak suretiyle görüşmelere katılırsınız, 
önergeniz var geri alırsınız. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çünkü, bu
rada oylanabilirdi, madem ki bu olmadı, niyet bel
li geri aidime 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Genel Kuru
lun malı oldu. 

2. — İnönü Üniversitesi Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/175; C. 
Senatosu : 1/313) (S. Sayısı: 460) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığından gelen 
iki önerge vardır sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İnönü Üniversitesi kanun tasarısının Doğu Ana
dolu bölgemize kültür hizmetinin yanı sıra, sosyal 
ekonomik kalkınma olanağı da sağlayacak olan 
İnönü Üniversitesinin biran önce kurulmasında ya
rar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda günde
mindeki bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da 
karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunacağım. 
Önergede sözü edilen kanun tasarısının gündemdeki 
bütün işlere takdim edilmek suretiyle öncelikle görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Bütün işlere takdimen öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... İvedilikle görüşülme
si de kabul edilmiştir. 

3. — Dört Üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve 
Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M.-
Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/327) (S. Sayısı : 
461) (2) k 

I (/) 460 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

I (2) 461 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
| lidir. 
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BAŞKAN — ikinci önergeyi de sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kurulacak oldukları bölgelere kültürel, sosyal 
ve ekonomik hizmet götürecek olan bu dört üniversi
tenin en kısa zamanda faaliyete geçirilmesinde mem
leket sorunları açısından büyük yarar gören Komis
yonumuz, dört üniversite kurulması hakkında ka
nun tasarısının Genel Kurulda bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önergede sözü edilen kanun tasarı
sının, bütün işlere takdimen, öncelikle görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 

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

2. — İnönü Üniversitesi Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : J/175; C. 
Senatosu . 1/313) (S. Sayısı : 460) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 

Bütün işlere takdimin ve tercihan, öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesini kabul buyurduğunuz bu iki 
kanun tasarısından, İnönü Üniversitesine taallûk 
edenin, yani S. Sayısı 460 olan kanun tasarısının gün
demdeki sıra numarası 11; dört üniversite kurulma
sı hakkındaki 46i. S. Sayılı kanun tasarısının gün
demimize göre sıra numarası ise 16'dır. Onun için 
İnönü Üniversitesi kanun tasarısının görüşülmesine 
başlayacağız. 

İnönü Üniversitesi kanun tasansının tümü üze
rindeki görüşmelere başlamazdan önce; Millî Eği
tim Bakanı Sayın Profesör Doktor Safa Reisoğiu 
tarafından gönderilen bir yetki yazısı vardır, sunu
yoruz. 

(1) 460 S Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İnönü Üniversitesi ve Dört Üniversite Kurulma
sı Hakkındaki Kanun tasarılarının görüşülmesinde, 
şahsımı temsilen, Bakanlık Müşaviri Kâmil İnal ve 
Yüksek Öğretim Genel Müdürü Nazmi Yıldız'ın ha
zır bulunacaklarını saygıyla arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğiu 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Temsilcileri?.. 
Hazır. 

Komisyon?.. Sayın Nafiz Ergeneli hazır. 
Bu kanun tasarısının tümü üzerinde C. H. P. Gru-

pu adına Sayın Hamdi özer, söz istemiştir. Buyu
runuz Sayın Hamdi Özer. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına görüşlerimi arz edeceğim. 

Malatya ilimizde, İnönü Üniversitesi adiyle bir 
üniversite açılması hakkındaki kanun tasarısı huzu
runuza gelmiştir. Buna ait teklif, 212 sayın üyenin 
imzasını taşımakla, benzeri teklifler arasında seçkin 
bir teveccühe mazhar olmuştur. Bu yüce teveccühle
rinize karşı Malatya halkının sevinç duygularını sun
makla tarihî bir kıvanç duymaktayım. 

Bu kanun teklifini imzalarınıza takdim ederken 
aldığım cevap, «Gereklidir, lâyıktır ve kadirşinaslık
tır.» ifadeleriyle bezemeli olmuştur. Partili partisiz 
tüm parlamenterlerimizin o günkü mevcuduyle ya
rım saat içinde bu teklifi benimsemesi, bugün gös
tereceğiniz teveccühün bir müjdesi olarak Malat
ya'mızı mutlu etmiştir; hepiniz var olunuz. 

Sayın senatörler; 
Bu üniversite Malatya'ya gereklidir. Çünkü, ta

rihi, coğrafyası, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyle ge
niş hinterlantı, onu gerekli yapan faktörlerdir. 

Lâyıktır; çünkü, Malatya halkı, bilime, aşk de
recesinde isteklidir. 

Kadirşinaslıktır; çünkü, İnönü, Türk Milletinin 
büyük bir evlâdı olarak Atatürk'ün ayrılmaz bir par
çasıdır. Onunla Cumhuriyeti kurmuş, daha sonra 
gerçek demokrasiyle onu koruyarak geliştirmiştir. 

Türk Milleti, hakkı teslim eden yüce ve kadir
şinas bir millettir. Bu millet, makûs talihini yenen 
kahraman bir evlâdını unutamaz. O'nun, baba oca
ğında açılan bir üniversiteye «İnönü» adını vermekle 
bir ışık meşalesi halinde O'nu ebediyen canlı tutmak 
ister. 
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îşte bu nedenledir ki, kadirşinas milletimiz, üni
versitelerine, «Atatürk, Cumhuriyet ve inönü» adları
nı vermektedir. 

Sayın senatörler; 
İnönü Üniversitesi tarihî, sizin yüce teveccühü

nüzle açılacak ve sonsuza dek bu teveccühe ve ulu 
Milletimize lâyık olacaktır. Hepimiz biliriz ki, in
sanlar ölür eserler yaşaşr; hele bu eser bir üniver
site olursa. İşte inönü Üniversitesi sizin eseriniz 
olacak ve siz onda daima yaşayacaksınız. 

Yüce Senatoya ve bu üniversiteyi oluşturmada 
çok büyük yardımları dokunan öğretim üyelerimize, 
Malatya halkı adına sonsuz şükran ve saygılarımızı 
sunarken, eserlerinizin, yurdumuza ve ulusumuza 
hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Akyurt, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Sayın Akyurt'tan özür dilerim, Grupumuz adına Sa
yın İsmail Kutluk iki kelime konuşacak. Yazıyı ye-
tiştiremedim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Akyurt, Grup adına 
söz istendiği için size şimdi söz veremeyeceğim. Bu
yurunuz Sayın İsmail Kutluk. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça
nakkale) — Sayın Başkanım, değerli senatörler; 

Yurdumuzun en güzel illerinden biri olan Malat
ya'da, inönü Üniversitesi ismiyle açılan yeni bir 
üniversitemizin kanunu görüşülürken kıvanç duyuyor, 
Milletimize ve vatanımıza uğur getirmesi temenni
siyle saygılarımı sunuyorum. 

Malatya ilinde, bu kanunla kurulmakta olan İnö
nü Üniversitesinin, Yüce Milletimize ve onun genç
liğine büyük hizmet yapacağına gönülden inancımız 
vardır. Milletimizin gençlerinin, bu kültür yuvasın
da alacakları feyz ve kültür ile yurdumuza büyük 
menfaatler sağlayacağı tabiîdir. Ayrıca, Orta ve Gü
ney Anadolu gençlerinin okuma fırsatının bu üniver
sitede bulunması ve bu imkânların onlara verilmesi 
yönünden ayrı bir önem taşıdığı da hepimizin kabul 
edeceği bir husustur. 

Türk Gençliğinin, muasır medeniyete en iyi şekil
de ulaşmamızdaki insangücü ve medeniyet alanındaki 
gayretleri bakımından büyük faydası olduğu hiç şüp
hesizdir. O itibarla, inönü Üniversitesinin açılma-
smdaki ve orada yetişecek gençlerimizin Milletimize 
getireceği büyük faydaları burada savmaya ve ortaya 
dökmeye hiç lüzum yoktur. 

Hergün, insangücünün ekonomimize olan katkısı
nın burada büyük münakaşasını yaparız. Açılan 
okullarımızın, insangücünün, daha iyi, daha güzel 
ve daha mükemmel olması için elbette büyük imkân
ları vardır. 

O sebeple, İnönü Üniversitesinin açılmasında 
gayretleri geçen bütün herkese, Grupumuz adına 
derin teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

İnönü Üniversitesinin, Yüce Milletimize uğur 
getirmesini Cenabı Haktan diler, saygılarımızı suna
rız. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Akyurt, buyurunuz. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş

kan, muhterem senatör arkadaşlarım; 
Sözlerime başlarken Yüce Senatoyu saygıyla se

lâmlarım. 
Şahsım adına yapacağım bu konuşma ile Millet 

Meclisinin 28.1.1975 tarihinde yapmış olduğu 31 nci 
Birleşiminde kabul edilen ve bugün gündemimizde 
görüşme konusu olan inönü Üniversitesi Kanunu 
tasarısı üzerinde düşüncelerimi arza .çalışacağım. 

Benim de imzamı taşıyan 211 senatör ve millet
vekilinin inönü Üniversitesi Kanunu teklifimiz Hükü
met tasarısıyla aynı anlamı taşıdığı için Millet Mec
lisinde Millî Eğitim Komisyonunun 24 Haziran 1974 
tarihli toplantısında birleştirilerek müzakereye Hü
kümet tasarısı esas olarak alınmıştır. 

40 milyonluk dünya üzerindeki tek bağımsız 
Türk Devleti 50 yılını gerilerde bırakmış bulunu
yor. Devletimizin sayısız problemleri içerisinde 
en başta geleni kalkınmanın her dalında geçerli olan, 
lüzumlu olan husus eğitim sorunudur. Eğitim so
runu sosyal ve ekonomik gelişmemizde en önemli 
etkenlerden biridir. Planlı dönemde eğitim sorunu
na verilen önem, her geçen sene hızla artmaktadır. 
İçinde yaşadığımız kalkınma döneminde yetişmiş in-
sangücüne büyük ihtiyaç vardır. Bunun için millî 
eğitim politikamızın temeli, her Türk vatandaşı 
için eğitim olanağı sağlamaktır. Bunun yolu da ilk
öğretimden üniversiteye kadar her kademede yurt 
ölçüsünde yeni yeni kuruluşlara gitmek, Yasama 
Meclislerinin ve icranın başlıca görevi olmalıdır. 

Hal böyle iken, bugün Türkiye'de yüksek öğ
renime devam oranı, talepteki büyük kaynağa rağ
men halen tatminkâr olmaktan çok uzaktır. Üniver
siteye girmek isteyenlerle bu imkâna kavuşan genç
ler arasındaki tersine oran korkunçtur ve çok üzü
cüdür. Bu açığın süratle kapatılması zorunluğu her 
parlamenterin, her hükümetin ele alacağı birinci 
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sorun olmaz ise, bu yara daha yıllarca kanamaya 
devam edecektir. 

Bu sebeplerle, mevcut üniversitelerin kapasite
lerini bir taraftan artırırken, üniversitelerimizin sa
yılarını yeni kuruluşlarla artırmak icap etmektedir. 

Yeni üniveristeler kurulurken, geçmişte olduğu 
gibi, belli mekezlerde toplama yerine sosyal, eko
nomik, kültürel ve coğrafik şartlan göz önünde tu
tarak, Türkiye'de başta geri kalmış bölgeler ele 
alınarak yaygın kuruluşlara gidilmesi, plan ilkeleri
ne ve dolayısiyle memleket gerçeklerine uygun ola
caktır. 
. Bugün halihazırda üniversiteler genellikle Batı 

bölgesinde toplanmıştır. Üniversiteler bulundukla
rı yerlerde birer kültür merkezidir. Bu yönleriyle de 
bölgenin her türlü kalkınmasında etkili olmaktadır
lar. Onun için yeni üniversite kurulurken Türki
ye'deki mevcut dengesizliği ortadan kaldıracak ter
cihleri yapmakta büyük zorunluk vardır. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılını idrak edeli çok 
olmadı. Bugüne kadar kurulmuş bulunan Atatürk 
ve Cumhuriyet üniversiteleri yanında Malatya'da ku
rulacak olan İnönü Üniversitesi kuruluşu Doğu Ana
dolu'ya kültür sahasındaki kalkınmada manen an
lam kazandıracaktır. 

İsmet İnönü'nün hayatı boyunca sanata, ilme, 
Türk kültürüne ve Türk aile hayatıyla ahlâkına ver
diği emek, İnönü Üniversitesiyle bir sembol ola
rak ebediyete kadar yaşayarak vatana ve Türk Mil
letine hizmet edecektir. Çünkü, yukarıda belirtmiş 
olduğumuz gerçek değerlerin yanı sıra, bu kuruluş
ta coğrafî durum, sosyal gelişim, ulaşım olanak
ları öğrenci kaynakları bakımından Malatya'nın 
merkez olarak seçilmesinde büyük isabet vardır. 
Malatya ili karayolları, demiryolları ve havayolla
rıyla mühim bir merkez olup, burada kurulacak 
üniversite, Güneydoğu'nun büyük bir ilinin merkez 
haline gelmesine olanak sağlayacaktır. Yalnız Ma
latya'da 10 lise ve bir o kadar da orta dereceli den
gi öğretim müesseseleri bulunup, halen 30 bin ci
varında öğrencisi bulunmaktadır. Mezunlarının Ç£ 
98'i üniversite giriş imtihanlarına girmektedir. Buna 
ilâveten Adıyaman iliyle yakın çevrenin öğrencileri 
de bu sayıya dahil edilirse, yükseköğrenim olarak 
bugün kanunda öngörülen iki fakültenin şimdiden 
ihtiyacı karşılayamayacağı aşikârdır. Bu kanun ta-
sarısıyle İnönü Üniversitelerinin temeli atılmakta ve 
şimdilik İnönü Üniversitesinde «Temel Bilimler ve 
Eğitim Fakültesi» adıyla iki fakülte kurulmaktadır. 
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Temennimiz, bu iki fakülteyi diğer dallar ve bu ara
da bilhassa teknik dallar takip ederek bu bölgede 
lâyık olduğu yeri almalıdır. 

Komisyonun, yukarıda gerekçesini arz ettiğim 
hususları nazara alarak öncelik ve ivedilik kararı 
vermesini şükranla karşılıyorum. 

Sözlerimin sonuna yaklaşırken, büyük devlet 
adamı, büyük ve örnek insan İsmet İnönü'nün bir 
arzusunu belirtmek istiyorum. 

Atatürk'ten sonra Türk Milletinin kaderinde rol 
oynayan, yıllarca Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
muhalefet liderliği yaparak hizmet etmiş olan İsmet 
İnönü için Malatya'nın bir yükseköğrenim kuruluşu
na kavuşması büyük bir tutku idi. Buna rağmen 
sağlığında bunu göremedi. Ona karşı olanlar bu 
noksanlığı politikanın pazarında yıllar boyu istismar 
ederek, «Bir Malatyalı, Malatyalı parlamenter ola
rak Malatya'yı sevmediğini, görevini yerine getirme
diğini» söyleyip durdular. 

İsmet İnönü, bu memlekete sayısız hizmetleriy
le bu tenkitlerin çok üstünde erişilemeyecek bir nok
tada ve Tanrının rahmetine kavuşmuş- bulunuyor. 

25 sene yakınında bulunmuş olan bir insan ola
rak şunu belirtmek istiyorum: 

İsmet İnönü'yü tanımayanlar, bu tenkitleri ya
parlar. Onu tenkit edenlerden daha çok Malatya'yı 
seven insandı. Böyle bir kuruluşu çok arzulardı; 
ama o böyle bir insandı ki, O kadar büyüktü ki, 
Millî Mücadeleden gelen insan olarak İnönü Malat
ya sevgisinden de daha büyük bir sevgi ile doluydu, 
o da Türk Milleti ve Türk Vatanı sevgisi. O'nun 
için, bu büyük sevgi, O'na Malatya'ya istisnaî mua
mele yapmasına, yaptırmasına mani olmuştu. 

Bugün huzurunuzda İnönü Üniversitesi Kanun 
tasarısıyla İsmet İnönü'nün bu, belki de bir fani 
;çin çok şerefli olan bir ölçüsünü, takdirini belirt
mek imkânına kavuştuğum için kendimi bahtiyar 
addediyorum. 

İsmet İnönü sağlığında ve her türlü kudreti elin
de tuttuğu dönemlerde Türk Vatanına ve Milletine 
duyduğu sevgi ve vazife anlayışı yüzünden Malat
ya'ya kuramadığı üniversiteye Malatya bugün ka
vuşmakta olduğu için sağ olsaydı bahtiyar olurdu. 

Millete hizmet eden insanlara bu kadir bilirliği 
gösteren Hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine bir Malatyalı olarak teşekkür eder, yeni 
üniversitelerin memlekete ve Türk gençliğine hayırlı 
olması dileğiyle Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım, 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen sayın üye var mı?., 

Buyurun Sayın Mehmet Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Bu mutlu günde kısa bir anımı arz edeceğim. 

Gerek înönü Üniversitesi, gerekse dört üniversite 
hakkındaki kanun tasarıları üzerinde konuşmayı ge
rekli görmeyeceğim; 

Sene 1950, bendeniz İstanbul Hamallar Cemiye
tinde bir kâtip iken, hamalların % 99'u Malat
ya'nın ücra kösesinden, Pötürge'liydi. Nihayet, 
zaman geçti sene 1971 İstanbul'da bir baloda bu
lundum. O 1950'nin tanıdığım hammallık yapan 
55 - 60 yaşındayken 90 yaşındaymış gibi tamamen 
çökmüş, sırtı ezilmiş kimselerin masalarının başında 
genç filinta üniversiteli yüzlerce kişiyi gördüm. 1950 
yıllarında mağdur. durumda olan babalar; işsizlik 
güçsüzlük nedeniyle Malatya'dan İstanbul'a kadar 
gelmiş ve gecekondunun henüz yaygınlaştığı bir sı
rada çamur tarlalarda bir taraftan gecekondusunu 
yapıyor, bir taraftan da hamallık ediyordu. O za
man ben kendilerinin kâtipliklerini yapardım. Şim
di rahmetli olan Necmi Ateş isminde o zamanın bir 
siyasî parti mensubu bir gün önüme bir tomar balo 
büeti getirdi. Kendisine, «Ben bu semer taşıyan
ların sırtından, alnının terinden sizin balo biletini
zin parasını veremem» dedim ve kâğıdı iade ettim. 
Tabii, bunun sonucunda bir şikâyetle beni oradan 
attılar ve yerime emekli bir vatandaşı aldılar. Bu 
olay rahmetli Necmi Ateş zamanındaydı galiba. 
Fakat, 1971 yılında şu mutluluğu duydum: Malat
ya'da dikiş tutturamamış, orada karnını doyurama-
oıış aç ve sefil vatandaşın çocuklarını yetiştirmiş ol
duğunu, o çocukların kurşun gibi olduğunu gör
düm ve bundan büyük mutluluk duydum. 

İşte kurulacak olan bu İnönü Üniversitesinin ar
tık mihrakına, mahrecine gitmesinde büyük bir 
fayda vardır. 

Gönül ister ki, Malatya Tıp Fakültesinin mer
kezi her ne kadar Malatya ise de fakülteleri civar 
bölgelere yaygınlaştırılsın. Bunu bilhassa istirham 
edeceğim. Çünkü, üniversite tabana ne kadar çok 
giderse memleket için o kadar faydalı olur. Pötür-
geli fakir vatandaş, Malatya'nın içindeki bir üni
versiteyle İstanbul'daki bir üniversiteye gidebilmek 
için aynı zorluklarla karşılaşacaktır. 

Atatürk 1937 senesinde Diyarbakır Halk Evi 
önünde bu hususdaki tavsiye ve arzusunu şöyle dile 

getirmişti: «En yakın bir zamanda Van'da Doğu 
Anadolu'nun mihrakı olacak bir şekilde üniversite 
kurulmalıdır, kurmaya çalışacağız.» Yıllar geçme
sine rağmen, maalesef bu ihmal ediliyor; fakat Sa
yın Delikaya ve Sayın Hamdi Özer. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanızı rica 
ediyorum; yani ben çok özür dilerim konuşmanızı... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Estağfurul
lah. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, beni lütfen 
dinleyin. Bir önerge var, saat 19.00'dan evvel mua
mele yapmak zorunluğundayım. Bu zorunlukla si
zin sözünüzü, sizden müsaade alarak kestim. Bu 
önerge hakkında işlemi yapayım, müsaade edin; 
sonra devam edersiniz konuşmanıza. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Feyyat, 
izin verirseniz öbürlerini de bitirelim ne olur. 

Sayın Başkanlığa 

Öncelik ve ivedilik kararı alınan İnönü ve dört 
üniversite tasarıları bitinceye kadar Birleşimin uza
tılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen devam ediniz Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
Büyük Atatürk'ün bu vasiyeti Anayasa hükmü ka
dar muhterem. Her ne kadar sosyal ve gelenek ba
kımından aynı derecede hürmet, belki hukukî ba
kımdan o kadar geçerli değildir. Atatürk'ün bu va
siyeti yerine getirilmemiş; ama Sayın Delikaya, Sa
yın Hamdi Özer ve bendeniz ilk parlamento açıldığı 
zaman bu kanun tasarısını getirmekle, Van bölgesi
ne yakın, Doğu Anadolu'nun mahrumiyet bölgesi
ne yakın böyle bir üniversitenin kurulması, özellikle 
diğer dört üniversite arasında bir Elâzığ Üniversite
sinin kurulması; Atatürk'ün bu vasiyetini kısmen ye
rine getirmiştir. Hele Erzurum Atatürk Üniversi-: 
tesinin kurulması da bunu kısmen telâfi etmiştir. 

Yalnız Yüce Parlamento üyelerinden, yüce öğre
tim üyelerinden ve Türk Ulusundan; yani herkesten 
istediğimiz şudur: Artık bu üniversitelerin başına ba
lık sırtında ayeti istismar etmek suretiyle melanetlik 
yapanların getirilmemesini Atatürk devrimlerinin en 
ücra köşeye kadar götürülmesini ve bu kurşun gi-
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bi yetişen gençlerin bir gün buraya bizi kenara itip 
seçileceklerini düşünerek, ihtiyarlığımızda mutsuz 
hale düşmememizi, bedbin olmamamızı temenni 
eder ve herkese bu bilinci, 10 sene sonra ne olaca
ğını idrak etmesini, idrak etmeyenlere mantık ilâcı, 
diğerlerine de tavsiye olarak saygılarımla arz ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Recai Koca
man da bir önerge sunmuş. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Geri aldım 
efendim. 

BAŞKAN — Önergesinde, 460 S. Sayılı Yasa 
teklifinin müzakeresinin bitimine kadar çalışmalara 
devam edilmesini önermekte. 

19.00'dan önce verilen önerge elime geç geldi. 
Biraz önce oylanan önerge kabul edildiğine göre, iş
leme gerek kalmıyor. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üze
rinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınız asunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

înönü Üniveristesi kanun tasarısı 

Madde 1. — Malatya'da «İnönü Üniversitesi» 
adı ile özerk ve tüzelkişiliği haiz bir üniversite 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz iste
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — İnönü Üniversitesinde, Temel Bi
limler ve Eğitim Fakültesi olmak üzere iki fakülte 
kurulmuştur. 

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

Madde 3. — İnönü Üniversitesi, iki fakültesinin 
kuruluşunun tamamlanması ve öğretime açılması ile 
Üniversiteler Kanununda belirtilen bütün hak ve ve
cibelerle kuruluşunu tamamlamış olur. 

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

Madde 4. — İnönü Üniversitesi için gerekli gö
rülecek Devlete ait taşınmaz malların tahsisine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

İl, özel idare ve belediyelere ait taşınmaz mal
lardan bu kanunda yazıü kurumların istifadesine 
ayrılacak olanlar, il genel meclis veya belediye mec
lisi kararına bağlıdır. 

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

Madde 5. — Bu Üniversiteye ait asistan kadro
ları 1750 sayılı ve diğer ilgili kanunların öngördüğü 
esaslar içinde en az.iki yıl çalışmış olmak kaydı 
aranmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında öğretim 
üyesi yetiştirmek üzere kullanılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Üniversitede, Üniversite ve fa
kültelerine ilişkin hizmetlerin süratle ve yeterli se
viyede yürütülebilmesi için inşaat ile hesap - muha
sebe işleri müdürlükleri önce kurulur. 

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

Madde 7. — Bu Kanun hükümlerinin kapsama
dığı hususlarda Üniversiteler Kanununa, Üniversi
te Personel Kanununa; bu kanunlarda da hüküm bu
lunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur. 

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

Geçici madde 1. — Bu Üniveristenin iki fakül
tesi kuruluşunu tamamlayıncaya kadar Üniversite
lerarası Kurul, bu Üniversitenin fakültelerinin ben
zeri fakülteleri tespit eder, Üniversitelerarası Kurul 
benzer iki fakültenin aylıklı profesörlerden göstere
ceği ikişer aday arasından bir kurucu Rektör seçer. 
Benzer fakülteler de birer kurucu Dekan seçerler. 
Kurucu Rektör ve kurucu dekanlar Üniversiteler 
Kanunundaki esaslara göre üniversiteierince izinli ve 
görevli sayılırlar ve Üniversiteler Kanununun tanıdı
ğı hak ye yetkilere sahiptirler. 

Kurucu Rektör ve dekanların bu görevleri; bu 
Üniversitenin fakültelerinin kuruluşunu tamamladı
ğı ve organlarım seçtiği anda sona erer. 

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

Geçici madde 2. — Bu Üniversitede ilk iki fakül
tenin kuruluşu tamamlanıncaya kadar öğretim üye ve 
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yardımcılarının seçim ve atanma işlen, Üniversite
lerarası Kurulca tespit edilen benzer fakülte ve bu 
fakültenin bağlı bulunduğu üniversite organları ta
rafından Üniversiteler Kanunundaki usule göre yü-
rütürlür. 

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

Geçici madde 3. — Bu Üniversitede, kuruluşu
nu tamamlayıncaya kadar Üniversite Yönetim Ku
rulu; her fakültede en az iki yıl için görevlendiril
miş bulunan öğretim üyeleri arasından seçilecek iki 
profesörün, profesör yoksa yerine seçilen doçent
lerin katılması ile öğretim üyelerinin seçim ve atan
ma işleri dışında, geçici olarak Senatoya ve kuru
luşunu tamamlamayan fakültelerin kurulmalarına 
ait bütün işleri yapar. 

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

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

Geçici madde 4. — Bu Kanun yayımını izleyen 
en geç altı ay içinde kurucu Rektör ve kurucu de
kanların seçimi işlemleri yapılır. -

Bir fakültenin kuruluşunu tamamlamasından en 
geç iki ' ay içerisinde fakülte organları kurulur. 

İki fakültenin kuruluşunu tamamlamasını izle
yen bir aylık süre içinde Üniversite organları seçimi 
yapılır. 

BAŞKAN —• Sayın Faik Atayurt, bu geçici dör
düncü maddenin ikinci fıkrasında basılı olarak «iki» 
kelimesi kırmızı kalemle «bir» olarak tashih olun
muş. Bu, tab'ı hatası mıdır, baskı hatası mıdır? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Tab'ı hatası var 
efendim. 

BAŞKAN — Baskı hatasıdır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
bu geçici dördüncü maddenin son fıkrasında, yani 
üçüncü fıkrasında bir baskı hatası vardır. «İki fa
kültenin kuruluşunu tamamlamasını izleyen bir aylık 
süre içerisinde Üniversite organlarının seçimi yapı
lır.» 

BAŞKAN — «Organlarına seçimi yapılır.» 
Şimdi Sayın Atayurt, Millet Meclisinin kabul et

tiği metin ikinci fıkrada «bir ay» mıdır? 
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BÜTÇE'VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — «Bir ay» efendim. 

BAŞKAN — «Bir ay» dır. Cumhuriyet Senatosu 
metninde matbaada yanlışlıkla «İki» diye yazılmış. 

BÜTÇE VE FL.AN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
bu vesile ile şunu belirteyim ki, kanunun görüşül
me:;! bitmek üzeredir ve bir hususu da tekrar bu
rada düzeltmek mecburiyetindeyiz. Maddî bir hata 
yapılmıştır; o da doğru olduğu halde buraya matbaa
dan yanlış gelmiştir; ama belki sizdeki tashih edilmiş
tir; takat kâtip üye arkadaşımız okurken yanlış oku
dular. O ela, üçüncü maddede «Üniversite Kanunun
da» diye okudular «Üniversiteler Kanunu» diye 
okumaları lâzımdır. 

BAŞKA.N — «Üniversiteler» diye okudu efen
dim. 

Şimdi geçici dördüncü maddenin üçüncü fıkrası 
da şöyle olacak, değil mi efendim? «Üniversite or
ganları» diye basılmış; halbuki tashih edilmiş, «Üni
versite organlarının» olacak. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet efendim, 
«Üniversite organlarının» olacak; bu bir tab' hata
sıdır. 

BAŞKAN — «Organlarının» olacak; tabı hatası
dır. 

Etendim; ikinci fıkr.a, «Bir fakültenin kuruluşunu 
tamamlamasından en geç bir ay içerisinde fakülte 
organları kurulur.» Buradaki «Bir» rakamı Millet 
Meclisinde «Bir» olarak kabul edildiği halde, mat
baada «İki» olarak yanlışlıkla basılmıştır. 

Üçüncü fıkrada da «İki fakültenin kuruluşunu ta
mamlamasını izleyen bir aylık süre içinde üniversite 
organları.,.» d'iye basılmış, halbuki Millet Meclisince 
kabul edilen metin, «organlarının» ve şöyle bitiyor 
«... Seçimi yapılır». 

Bu baskı hatası bu suretle belirtildikten sonra 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi, baskı hatası düzeltilmiş olarak oylannı-
na sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme3/enler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmsyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — ELI kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle kabul edilen tasarının tümü üzerinde 
söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı, tümü ile kabul 
edilmiştir. 

3. — Dört Üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/132; C. Senatosu: 1/327) (S. Sayısı: 461) 
0) 

BAŞKAN — Şimdi sıra, ,sıra sayısı 461 olan 
«Dört Üniversite kurulması hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan rnetni» üzerin
deki görüşmeye gelmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeye 
geçmezden önce Bütçe ve Plan Komisyonu raporu
nun okunmasına ihtiyaç görülüp, görülmediğini tes
pit edeceğim. Okunmasına ihtiyaç olduğunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Okunmasına ihtiyaç ol
madığına karar verilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Atalay, buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bendeniz grup 
adına yazılı olarak istemiştim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) Sayın Başkan, 
daha evvel tümü üzerinde yazılı olarak söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye, Sırrı 
Bey; bir saniye, rica ediyorum. 

Efendim, Sayın Atalay, Sayın Hazerdağlı sizden 
önce istediler; önergeyi buraya koydum, ayrıca not 
etmemiş, özür dilerim Sayın Hazerdağlı. Yalnız, 
Sayın Rendeci grup adına istediklerine göre buyu
runuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben de 
grup adına. 

BAŞKAN — Siz de grup adına Buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz, ona da 

«buyurunuz» dediniz, bana da. 

(1) 461 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Benimki daha 
önce. 

BAŞKAN — Siz daha önce mi istediniz, bende 
kayıt yok efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben, kanunun 
müzakeresine başlanmadan önce yazılı olarak iste
dim. Beş dakika kadar konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 

Samsun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Adalet Partisi Grupu adına yapacağım şu konuş

mamı, bu kanun çıkarken, gecenin geç saatinde me
selenin ehemmiyetini birkaç cümle ile belirtmek ve 
arkadaşlarıma meseleyi hatırlatma niteliğinde bir ko
nuşma olarak kabul etmenizi rica ediyorum. 

Dört üniversitenin kurulmasını derpiş eden bu 
kanım doîayısiyle hakikaten büyük bir hasretin, bir 
özlemin, senelerden beri sürdürülen, dilden dile, el
den ele derneklerle, kuruluşlarla, mahallî teşkilât
larla yürütülmek istenen bir davanın ortaya çıkmış 
olduğunu görmekten dolayı memnuniyet duymak
tayız. 

Bendeniz, 1955 senesinde Samsun'da üniversite 
kurulması için bir dernek kurmuş, o derneğin idare 
heyetinde bulunmuştum; 20 sene önce. Şimdi sene 
1975. Şu kanun tasarısı ile bizim Samsun'da kurula
cak üniversitenin şekillenmiş şeklinin 20 sene sonra 
gerçekleşmiş olduğunu görmenin bahtiyarlığı içeri
sindeyim. «19 Mayıs Üniversitesi» ismi ile Samsun' 
da kurulacak olan üniversite doîayısiyle şunu söyle
mek istiyorum; 19 Mayıs'ta başlayan Kurtuluş Mü
cadelesinin fikirlerini, Atatürkçülüğü, bu davayı ge
liştirme yolunda yapılmış mücadelenin tohumlarını 
yine 19 Mayıs Üniversitesinden inşallah göreceğiz; 
Cumhuriyetin 50 nci yılından sonra. 

Muhterem arkadaşlar; 

Samsun hakkında bu hususu belirtmişken bir şey 
daha söyleyeyim: Dört üniversitenin kuruluş kanunu 
demin kabul ettiğimiz beşinci üniversite ile Türkiye 
niıı rengini sanki ortaya koyan bir kanun tasarısı 
gibidir. Konya'da «Selçuk Üniversitesi». 200 senelik 
Selçuklu Tarihinin ismini bir üniversiteye vererek 
Anadolu'daki bir kültür medeniyetinin bir kültürü
nün ifadesini meydana getiriyor; «Konya Selçuk Üni
versitesi». 

Elâzığ'da, «Fırat Üniversitesi»; Doğu'nun rengini, 
Doğu'nun hayatını, hayatiyetini, canlılığını ortaya 
koyan bir ismi almıştır. 
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Samsun'da, «19 Mayıs Üniversitesi»; Miilî Müca
delenin başlangıç yerinin ifadesidir. İsimleri ile güzel 
kuruluşlar. y 

Memlekete ve nıiliete hayırlı olması temennisiyle 
bu kanunların bugün çıkması için gösterdiğiniz alâ
kaya da teşekkür ederek grepıımuz adına ve bu 
üniversitenin bir tanesinin de kendi memleketimde 
olması sebebiyle bundan duyduğum sevinci yüksek 
huzurlarınızda ifa.de ediyorum ve bu kanunun ka
bul edilmiş olmasından dolayı duyduğum memnuni
yeti de ifade ediyor, cümlenize saygılarımı sunuyo
rum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz; Cumhuri

yet Halk Partisi Grupu adına. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, şartım adına 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Şahsımız adına. O halde müsaade 

buyurunuz, Salim Hazerdağlı sizden önce istedi. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım: 
Dört üniversite kurulması kanun tasarısı görüşü

lürken, bunlardan biri de Elâzığ'da kurulduğu için, 
ben de bu konudaki düşüncelerimi kısaca arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dört üniversite', kurulurken, bunlardan biri de 

Elâzığ'da kuruluyorsa, bu üniversitenin kuruluşu ge
lişi güzel değildir. Demin arkadaşımın bahsettiği gibi 
bir tarihçesi vardır. Elâzığ'da üniversitenin kurulma
sı 20 - 25 senelik bir geçmişe dayanır. Elâğız'ca üni
versitenin kurulması sadece dernekler kurulması şek
linde değildir. 25 sene önce devrin hükümeti, iktidarı i 
tarafından Atatürk Üniversitelinin Elâzığ'da kurul
ması kararlaştırılmış ve Elâzığ'da 12 bin dönüm arazi 1 
istimlâk edilmiş, tanu siciline geçmiş ve bugün tapu 
sicilini açtığımız zaman, Atatürk Üniversitesi adına 
12 bin dönüm arsanın bulunduğa görülmektedir. Ama 
ne olmuş?.. Halk bu araziyi metre karesini 15 kuruş
la 1 lira arasında adetâ teberru edercesine Atatürk 
Üniversitesi adına vermiş ye tapuya geçmişken, o 
devirde günün birinde Atatürk Üniversitesi Erzu
rum'da kurulmuş ve bu halkın irinde bir hicran ya
rası şeklinde 20 senedir devam edegelmiştir. 

Bu kadar eski bir geçmişe dayanır Fırat Üniver
sitesi. Bundan sonra halk dernekler kurarak bu yarayı 
mütemadiyen işletmiş, derinleştirmiş bir haldeyken, 
neticede bu üniversitenin kurulmasının bugüne gel
miş olması Elâzığ 
olmuştur. 

in gerçekten sevindirici bir sonuç 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında Elâzığ'da üniversitenin kurul

masının tarihçeye dayandığını söyledim. Ondan son
ra da büyük bir potansiyele dayanır, gelişi güzel de
ğildir. 

Bugün Elâzığ'da değeri bir milyarı çok aşan bir 
arsa potansiyeli vardır. Bugün herhangi l i r üniversite 
arsasını istimlâk etmek için bir milyar liradan fazla 
para ödemek lâzım gelir. Bu Elâzığ'da hazırdır ve 
tapu sicilinde yazılı bulunmaktadır. Bu tasarıda da 
var, Antatürk Üniversitesi adına yazılı olan arsalar, 
bu üniversiteye devredilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bundan başka, Elâzığ'da bir hinterlant vardır. 

Bingöl, Muş, Tunceli, Elâzığ vardır. Bu merkezler 
Erzurum Atatürk Üniversitesine uzaktır. 

Elâzığ, 1930'larda yapılan istatistiklere göre, 
rahmetli Sayın Cemil Birses'in rektörlüğü zamanında 
İstanbul Üniversitesine, kendi nüfusu oranında yük
sek tahsile en çok talebe gönderen bir ilimizdir. 

Büyük Atatürk, bir sözlerinde «Doğu'ya, Elâzığ'a 
basarak atlayınız» demiştir. Bu Millî Eğitim arşiv
lerinde vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu hinterlant ve maddî potansiyelden başka, ay
rıca Elâzığ'da fen fakültesi ve veteriner fakültesi 
kurulduğuna göre, Elâzığ bir hayvancılık bölgesidir. 
Hayvancılığın merkezidir, borsasıdır. Bütün ihracat
lar, hayvan ihracatı Doğu Anadolunun bütün hay
vanları Elâzığ'a gelir ve Elâzığ'ın elinden geçer gider. 

Bundan başka, Elâzığ'da Fen Fakültesinin kurul
ması için; Maden İlçesindeki tesisler, Ergani'de Ba
kır İşletmeleri, Keban'daki baraj ve Simli Kurşun Te
sisleri, Elâzığ'da kurulmakta olan Ferrokrom Fabri
kası gibi gereken büyük bir potansiyel yatmaktadır. 

| Bu itibarla, Elâzığ'da Fırat Üniversitesinin kurulması 
gelişi güzel değildir. 

Efendim, Diyarbakır'da, Elâzığ'da, Malatya'da, 
Sivas'ta üniversite... Evet arkadaşlar, bft üniversitele
rin buralarda kurulması gerekmektedir; çünkü mem
leketin, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun 
tam merkezidir. Bütün potansiyel de aşağı yukarı bu
ralardadır. Yan illerden gelecek öğrencilerin buralar
da okuma imkânları vardır. Bu itibarla, bu üniversi
telerin kurulması büyük bir fayda getirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sözlerimi kısaca bağlayacağım, bitiriyorum. 
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Yüksek Okul öğrencisi bugün bir patlama nokta
sındadır. Öğrenciyi İstanbul'a başka illere göndermek 
suretiyle okutma imkânları daralmıştır, azalmıştır. Bu
günkü hareketlerin çoğu da bundan ileri gelmektedir., 
Bu üniversiteleri buralarda kurmak suretiyle, herkesin 
az çok kendi iline yakın yerlerde okuma imkânını 
bulması suretiyle de yüksek öğrenimdeki açığı kapa
mak imkânını bulacağız. Bu itibarla, bu kanuna te
veccüh göstereceğinizden emin olarak, memleketimiz
de bu üniversitenin kurulmasından dolayı duyduğum 
mutluluğu ifade eder, saygılarımı sunar, teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Atalay buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Biraz önce büyük İnö

nü'nün adına izafeten bir üniversite kurulması Yüce 
Heyetiniz tarafından kabul edilmiş idi. 

Şimdi, gerçekten dört ilimizde Türkiye'nin tari
hinde büyük bir etki bırakacak dört üniversitenin 
açılmasıyle ilgili kanun tasarısının tümünü görüşüyo
ruz. 

Hiç kuşkusuzca ifade etmek gerekir ki, her üni
versite ülkenin kalkınmasında bir sıçrama tahtasıdır, 
bir ümit yoludur ve bir özlemin giderilmesidir. 

Ancak, üniversitelerin açılmasiyle, memleketin 
kalkınması arasında bir dengenin de kurulması zo-
runluğu vardır. Kalkınmış Batılı ülkelerde çalışan nü
fusun yüzde 20'sinin altındaki oran tarımdadır. Yüz
de 80'i sanayi ve diğer sektörlerdedir. Nüfusun yüz
de 20'den aşağısı tarımda ise, o ülke kalkınmış sayı
lır. Kalkınmanın bir ölçüsü de çalışan nüfusun yüz
de 20'den aşağısının tarımda çalışmasıdır. Nüfusun 
yüzde 20'den aşağısı tarımda çalışırsa, hem tarımda 
çalışan nüfus refah içindedir hem de ülkenin geri ka
lan yüzde 80'ini besler ve tarım ürünlerini değerlen
dirir. 

Yine, kalkınmış Batılı ülkelerde, tarım ürünleri
nin tüketici tarafından ödenen her 100 kuruşun 80 
kuruşu üreticiye gider; ancak 20 kuruşu komisyon
cunundur, aracınındır, bankanındır veyahut diğer ver
gi ve resimdir. Türkiye'de bu tamamen aksinedir. Tü
keticinin ödediği her 100 kuruşun 20 kuruştan azı an
cak üreticiye gider, yüzde 80'i komisyoncunundur, 
aracınındır ve diğer hizmet sektörlerine gitmektedir. 
Üretici yüzde 20'sini bile alamamaktadır. Türk tarı
mının bu kaderini değiştirmek lâzımdır. Türkiye'de 
nüfusun yüzde 70'e yakını tarımda çalışmaktadır. 
Türkiye, tarımda büyük bir gelişme göstermek zorun
dadır. Bunun için de geleneksel tarımdan modern ta
rıma, üretimi çoğaltan ve değerlendiren tarıma geç
mek zorundayız. 

! Üniversiteler açılırken, üzerinde dikkatle duraca
ğımız hususlardan birisi de budur. Ben çok iyi hatır
larım, 1939 yılında henüz Sayın Ziya Gökalp Müla
yim Bey arkadaşımız belki ilkokulda talebe idi; yani 

i henüz bir tarım profesörü değildi. 1939 yılında An
kara'ya üniversiteye ilk geldiğimiz zaman YSE yazılı 
bir tabelanın güzel bir binası Yüksek Ziraat Ensti
tüsü idi. O zaman bugünkü Danimarka'nın, Holan-
da'nın, hayvancılıkta," tarımda, ilerlemiş Batılı mem-

I leketlerin tarım üniversitelerinin bir benzeriydi; yani 
çok yıllar önce Türkiye bir tarım üniversitesi nüve
sini kurduğu halde, ki, Orman Fakültesi de dahildi, 
İstanbul'a gitmemişti. Bugün klasik üniversite haline 
getirdik. Atatürk Üniversitesinden, Nebraska Üni
versitesi benzerinde, Doğu Anadolu'da tarım alanın
da bir sıçrama tahtası ümidiyle faydalar bekleyerek 
bir üniversite kuıduk; ama görüyoruz ki, Atatürk 
Üniversitesi maalesef bir klasik üniversite halini aldı. 
Tarımda, Türk tarımının kaderini değiştirecek bir 
üniversite haline gelmedi. 

Bunu niçin ifade ediyorum. Biz, gerçekten şimdi 
I sevinç içindeyiz. Dört ilimizde dört üniversite kuru

luyor; ama Türk tarımında, yüzde 70 yoksul nüfu
sun çalıştığı bölgelerde kader değiştirecek tarım üni
versitesinin özlemini ifade etmek için bunu arz edi
yorum. Yıllar önce verilmiş, bir tarım üniversitesi 

jj kurulması kanun teklifi vardır. Ümideder ve bekler-
| dik ki, bu dört üniversitenin kurulmasiyle ilgili ka-
S nun tasarısiyle beraber tarım üniversitesinin kurulma

sı kanun teklifi de gelmiş olsundu. İller arasında bir 
rekabete girmeksizin ifade etmek istiyorum ki, Kars, 
Ağrı, Erzurum ve hayvancılığın büyük önem taşıdığı 
ve hayvancılığın kader değişikliğinde rol oynayacağı 
bölgelerde, teknik veyahut klasik üniversiteler kal
kınmada büyük rol oynamayacaklardır. Tarımda bir 
sıçrama tahtası gerekli ve bunun için bir tarım üni
versitesinin zorunluğu açıktır. Biz gerçekten yoksul 
nüfusu kalkındırmak istiyorsak, bir tarım üniversite-

I sinin açılmasını gerçekleştirmek zorundayız. Köylü-
I yü, göstererek eğitmek lâzımdır. Amerikalılar: «Eğer 

toprakta çiftçinin kendi ayak izi ve alınteri yoksa o 
memlekette tarım ve kalkınma mümkün değildir.» 
derler. Bu konuda halk ile üniversiteler teknik yön
den bir araya gelip beraberce gerekli tedbirleri almak 

I zorunluğundadır kanısındayım. 

Dünya bir inekten 4 tonun üstünde verim alırken, 
Türkiye ortalaması henüz 400 kilo civarındadır. Can-

I lı siklet 500 kiloyu bulmuşken Türkiye'de bu 100 
I kilonun altındadır. Klasik üniversiteler açıp çok öğ-
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renci mezun etmekle Türkiye'yi kalkındıranlayız ve 
tarımın sorununu çözemeyiz. Bir tarım üniversitesinin 
zorunluğu açıktır. Bu, bugünkü anlamda bir ziraat 
veyahut veteriner fakültesi değildir. Köylüyü köy ço
cuklarını fazla verimi elde edebilecek şekilde eğitecek, 
tarım kooperatifçiliğini, tarım teknolojisini öğretecek 
bir tarım üniversitesine ihtiyaç vardır, tşte kalkınma 
bu. Yoksa, kendi seçmenlerimizi tatmin etmekle, ken
di vilâyetlerimize birer üniversite götürmekle Türki-
yen'in talihini değiştiremeyiz. Kader değişikliği, kal
kınmada etkin biçimde tesirli olacak bir üniversiteyi 
kurabilmektir. 

Türkiye gerçekten geniş bir kalkınma hamlesi ya
pacaksa, bunun bir tarım üniversitesiyle olacağı inan
cını ifade için söz aldım. Hiç kuşkusuzca ifade ede
yim ki, kurulan bu üniversiteler için sevinç duyuyor 
ve şimdiden hayırlı olmalarını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye?... 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mülayim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz bu tasarı kabul edilirse 
dört yeni üniversite kurulacaktır. Ülkemiz için mut
lu bir olaydır bu. Yer seçiminin isabetle yapılmış ol
duğu kanısındayım. Bu kanunla ülkenin, Samsun, 
Elâzığ, Bursa, Konya gibi halen üniversitesi olmayan 
ve kalkınmaya muhtaç yörelerinde üniversiteler kurul
muş olacaktır. 

Ancak, ben şunu hatırlatmak istiyorum: Kanun
la, üniversite kurdum demekle üniversite kurulama
yacağını hiç unutmayalım. Bir üniversite demek sa
dece kanunu olması veyahut bir - iki fakültenin açıl
ması demek değildir. Üniversite, her şeyden önce öğ
retim üyesi, öğrenci, araç ve gereç demektir. Nitekim, 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporunda isabetle belir
tildiği gibi, üniversite adedinin artırılmasından ziya
de, Devlet Planlama Teşkilâtının önerilerine de uy
gun olarak mevcut üniversitelerin geliştirilmesi, bu 
dört üniversiteden başka üniversite açılmayıp, mev
cutların öğretim üyesi, araç ve gereçler yönünden 
geliştirilmeleri gerektiği kanısındayım. Kanunda, öğ
retim üyesi yetiştirilmesiyle ilgili bazı tedbirler de 
alınmış. Örneğin, iki yıllık sınırlama kaldırılmıştır. 

Yüce Senatonun bu kanunun çıkmasında göster
diği birliği, bu üniversiteleri geliştirmede de göster

mesini temenni ederim. Çünkü, üniversitelerin kurul
masını hepimiz istiyoruz, her bölge temsilcisi bölge
sinde bir üniversite kurulmasını istiyor; fakat bu üni
versitelere, öğretim üyesi, araç - gereç sağlamaya, 
diğer imkânları sağlamaya gelince birçok kısıtlama
ya gidiyoruz. Yine belirtiyorum, üniversite, sadece 
kurulsun demekle, kanununu çıkarmakla kurulmaz; 
üniversite öğretim üyesi yönünden, öğrencileri yönün
den, araç - gereçleri yönünden tam tekamül edince 
ancak kurulmuş olur. 

Bu kanunla kurulması öngörülen dört üniversite
nin, diğer üniversiteler gibi ülkemize yararlı olması
nı diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen başka sayın üye?... Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Elâzığ'de «Fırat Üniversitesi», Sam
sun'da «19 Mayıs Üniversitesi», Bursa'da «Bursa Üni
versitesi», Konya'da «Sedçuk Üniversitesi» adı ile 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi birer üniver
site kurulmuştur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Elâzığ Veteriner Fakültesi ile Elâzığ 
Fen Fakültesi Fırat Üniversitesine, Samsun Tıp Fa
kültesi 19 Mayıs Üniversitesine, Bursa Tıp Fakülte
si Bursa Üniversitesine, Konya Fen Fakültesi Selçuk 
Üniversitesine bağlanmıştır. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bursa Üniversitesinde ikinci fakül
te olarak İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Sel
çuk Üniversitesinde ikinci Fakülte olarak Edebiyat 
Fakültesi; 19 Mayıs Üniversitesinde ikinci fakülte 
olarak Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi ku
rulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu kanunla kurulan üniversitelere, 
2 nci maddeye göre bağlanmış bulunan fakültelerce 
ve bu Kanun çıkmadan önce fakültelerin bağlı bu
lunduğu üniversitelerce o yerde mevcut fakülteler 
ve bu Kanunla kurulan üniversiteler için yapılan söz
leşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün taşınır 
ve taşınmaz mallarla, alacakları ve döner sermaye
ler yeni üniversitelere ve fakültelerine aynen geçer. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bu maddede: «Bu 
kanunla... kelimelerinden sonra, «... Üniversitelere» 
kelimesinden önce, kalemle yazılı «Kurulan» kelimesi 
var. «• 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Matbaa hata
sıdır, okuduğunuz şekli doğru olan şekildir efendim. 

BAŞKAN — Millet Meclisince kabul edilen me
tinde «Kurulan» kelimesi var. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi ile Ankara Üniversitesi - Elâ
zığ Veteriner Fakültesine tahsis edilmiş olan kadro
lar Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine aynen ge
çer. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 9 . 5 . 1972 tarih ve 1588 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesi ile İstanbul Üniversitesi - Bur
sa Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olan kadrolar Bur
sa Üniversitesi Tıp Fakültesine aynen intikal eder. 

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

Madde 7. — Bu kanunla kurulan üniversitelere 
ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasi
yetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve 
vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapan
ların koydukları, kanuna göre muteber kayıtlara ve 
şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi 
mükellefler tarafından üniversitelere makbuz muka
bilinde yapılacak aynî ve nakdî bağışlar yıllık beyan
name ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancın
dan indirilir. 
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j BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu üniversitelerde; üniversite, fakül
te ve bunlara bağlı kurumlara ilişkin hizmetlerin sü
ratle ve yeterli seviyede- görülebilmesi amacı ile, in
şaat ile hesap - muhasebe işleri müdürlükleri önce 
kurulur. 

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

Madde 9. — Bu üniversitelerin inşaat ile, maki
ne ve teçhizat alımları hususunda 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile, 
2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu üniversiteler tarafından öğretim, 
eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya ba
ğış yoluyle hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla, 

I ceza ve malzemeler her türlü vergi, resim ve harçlar-
I dan muaftır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Madde 11. — Elâzığ Veteriner Fakültesi ile ilgili 
14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayılı Kanun ile Bursa 
Tıp Fakültesi ile ilgili 9 . 5 . 1972 tarih ve 1588 sayılı 
kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Geçici madde 1. — Üniversitelerarası Kurul, bu 
I kanunun yayımını izleyen en geç iki ay içinde top-
I lanarak bu kanunun kendisine verdiği görevleri ince-
I 1er ve programa bağlar. Ayrıca Üniversitelerarası Ku-
I rul ve kanunla kurulan üniversitelerin benzeri üniver-
I site ve fakülteleri tespit eder. 

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

Geçici madde 2. — Kuruluşunu tamamlamış fa-
I külteler, organlarını Üniversiteler Kanununa göre en 
I geç bir ay içinde seçerler. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul 
| edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
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Geçici madde 3. — Bu üniversitelerde, her fakül
tenin ve dolayısiyle her yeni üniversitenin kuruluşu ta
mamlanıncaya kadar, öğretim üye ve öğretim yar
dımcılarının, geçici dekanların seçim ve tayin işlem
leri Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği benzer 
fakülte ve bu fakültenin bağlı bulunduğu üniversite 
organları tarafından Üniversiteler Kanunundaki usul 
ve esaslara göre yürütülür. 

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

Geçici madde 4. — Bu üniversitelerde, Üniversite 
Yönetim Kurulu; kuruluşunu tamamlamayan fakül
telerin her kurulunun, öğretim üyeleri ile yardımcıla
rının seçim ve tayin işleri dışındaki işlerini de yapar. 
Bu üniversitelerin Yönetim Kurulları teşekkül edince
ye kadar Üniversite Yönetim Kuruluna ait görevler 
benzer Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yürü
tülür. 

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

Geçici Madde 5. — Bu üniversitelerin sena
toları teşekkül edinceye kadar üniversitelerin yönetim 
kurulları, mevcut fakülte ve fakültelerin öğretim üye
lerinin kendi aralarından seçecekleri, kadrolu varsa 
iki, yoksa bir profesör yoksa yerine seçilen doçentle
rin katılmasiyle öğretim üyeleri ile yardımcılarının se
çim ve tayin işleri dışında, geçici olarak Senatoya ait 
bütün işleri de yaparlar. 

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

Geçici madde 6. — Bu üniversitelerden gereken
lerde; 

a) İki fakültenin kuruluşunu tamamlamasını iz
leyen bir aylık süre içinde üniversite organlarının se
çimleri yapılır. 

b) Bu üniversitelere bu kanunla bağlanmış olan 
fakültelerin mevcut organları, yeni organlar bu ka
nuna ve Üniversiteler Kanununa göre seçilinceye ka
dar görevlerine devam ederler. 

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

Geçici madde 7. — Bu üniversitelere bu kanunla 
bağlanan mevcut fakültelerde ve fakültelere bağlı ku
rumlarda görevli öğretim üyeleri ve öğretim yardım
cıları ile memur ve hizmetlilerden aylıkları, kadro un-
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I vanları değişmeyenlerin yeniden atanmalarına lüzum 
yoktur. 

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

Geçici madde 8. — Bu üniversitelere bağlanmış 
bulunan mevcut fakültelere ait ihalelerle ilgili yüküm
lülükler ile yatırımlar için verilmiş emanet yetkileri 
bu fakültelerin bağlandığı üniversitelere geçer. 

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

Geçici madde 9. — Bu üniversitelere bağlanan fa
kültelerin her çeşit harcamaları bu üniversitelerin 
kendi bütçe kanunları çıkıncaya kadar mevcut fa
kültelerin bütçe tertiplerinden bu kanun ve bu ka-

j nuna aykırı olmayan ilgili kanun hükümleri gereğin
ce yapılır. 

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

Geçici madde 10. — Bu üniversitelerde açılmış ve 
açılacak fakülteler, en az kuruluşlarını tamamlayın
caya kadar, kurucu ve destekleyici üniversite ve fakül
teler bu destekleme görevlerine devam ederler. 

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

Geçici madde 11. — Bu üniversitelerde görevli 
öğretim yardımcılarından yetiştirilmek, eğitilmek, bil
gileri artırılmak, staj öğrenim veya ihtisas yaptırıl
mak üzere yurt dışına gönderileceklerde en az iki yıl 
çalışmış olmak kaydı aranmaz. 

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

Geçici madde 12. — 19 Mayıs, Fırat ve Bursa 
üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama yapılıp ça
lışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler muhasebe 
ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe, Ankara 
ve İstanbul üniversitelerince yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmitşir. 

I Geçici madde 13. — Atatürk Üniversitesine ait 
I Elâzığ'daki taşınmaz mallar ile Fırat Üniversitesine 
I lüzumlu olacak Hazineye ait taşınmaz mallar Fırat 
I Üniversitesine bedelsiz olarak devredilebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Madde 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Maddeleri kabul edilen kanun tasarısının tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı 27 Mart Perşembe günü saat 
15,00'te açılacak olan 45 nci Birleşimde açık oyları
nıza sunulacaktır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bizde bir deği
şiklik olmadığı için açık oylamaya gerek yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Millet Meclisinde açık oy ile oylan
mış, Senatoda da açık oy ile oylayacağız. 

27 Mart 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere 44 ncü Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Belediye ve sair kuruluşlara hibe yoluyle 
verilen nakil vasıtası ve elektronik cihazlara dair so
ru önregesi ve Gümrük ve Tekel Bakam Baran T lin
eerin yazılı cevabı. (7/337) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tasavvut buyurulmasını derin saygılarımla arz ede
rim. 

Ankra Senatörü 

Yiğit Köker 

Sorular 1. Gümrük ve Tekel eski Bakanı Sayın 
Mahmut Türkmenoğlu'nun göreve başladığı günden 
Bakanlık görevinden ayrıldığı güne kadar: Kendi se
çim bölgesi olan İzmir ili dahilindeki belediye ve sair 
kuruluşlara hibe yoluyle verdiği otobüs, kamyon, mi
nibüs, binek oto ve sair nakil vasıtası adedi nedir? 
Verilen vasıtaların tahsis olunduğu teşekküllerin isim
leriyle verilen vasıtaların cins, marka ve evfası nedir? 

2. Sayın eski Bakanın görev süreleri zarfında 
İzmir dışında kalan diğer 66 ilimize bağlı belediye ve 
sair teşekküllerle hayır kurumlarına hibe yoluyle ver
dikleri her çeşit nakil vasıtası adedi nedir? Bu vası
taların tahsis olundukları teşekküllerin isimleriyle her 
vasıtanın cins, vasıf ve markaları nedir?. 

3. Sayın eski Bakan tarafından hizmet süreleri 
zarfında Devlet kesesinden dağıtımı yapılan her tür
lü nakil vasıtası, elektronik cihazlar( Radyo, teyp, 
pikap, televizyon dahi) Mensucat ve kırtasiye malze
mesinin girişte beyan edilen veya bugünün rayicine 
göre takribi bedeli nedir? 

4. Sayın Türkmenoğlu zamanında kendi emir ve 
talimatları üzerine bedelsiz tevzi olunan tekel mad
desi var mıdır? Varsa miktarı ve bedeli ne kadardır? 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Tasfiye Şb. Md. K/2: 679/135-B/ 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü sözlü, 4 . 3 . 1975 gün
lü, 2714-9676'7337 sayılı yazıları. 
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Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
tarafından Bakanlığıma tevcih edilen; 

«1. Eski Bakan Sayın Mahmut Türkmenoğlu' 
nun göreve başladığı günden, Bakanlık görevinden 
ayrıldığı güne kadar: îzmir ili dahilindeki belediye 
ve sair kuruluşlara tahsis ettiği otobüs, kamyon, mi
nibüs, binek otomobili ve sair vasıta adedi ne kadar
dır? 

2. Sayın eski Bakanın, görev süresi içerisinde; 
izmir dışında kalan diğer 66 ilimize bağlı belediye 
ve sair teşekküllerle hayır kurumlarına verilen her 
çeşit nakil vasıtası adedi ne kadardır? 

Şeklindeki önerge üzerine; gerekli bilgiyi ihtiva 
eden listeler ilişikte takdim olunmuştur. 

Sayın eski Bakan tarafından, hizmet süreleri zar
fında tahsisi yapılan her türlü nakil vasıtası, elektro
nik cihazlar, mensucat ve kırtasiye malzemesinin gi
rişte beyan edilen veya bugünün rayicine göre tak
ribi bedelinin bilinmesine imkân bulunmamaktadır. 

Sayın Türkmenoğlu zamanında, kendi emir ve 
talimatları üzerine bedelsiz tevzi olunan Tekel mad-: 
desi mevcut değildir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Baran Tuncer 

(Yazılı soruya bağlı cetveller Kanunlar Müdürlü
ğündeki dosyasındadır.) 

\>»« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1975 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklanmasına, dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

3. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat po
litikasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

8. — Cumhuriyet -Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda-ı 
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nımdan sözlü sorusu (6/40) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-
lettin tnkaya'nın, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy tşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay-> 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar İli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo-; 
runa dair, İçişleri Bakanından söztü sorusu. (6/51) 
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20. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil'in, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/54) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın son günlerde vuku bula.ı bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru
su. (6/56) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese 

ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1975) 

2. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1975) 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/149; C. 
Senatosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1975) 

4. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi ; 1/181; C. Senatosu : 1/312) 
(S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
îikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 



10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofeı 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma 
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy 
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

16. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (lQ/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

17. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

18. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz

gül Ertunç'a'5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Aııarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

19. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

21. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

22. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 .1975) 



23. — Ziya Müezzinoğiu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 .1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

24. — Ziya Müezzinoğiu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

25. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

26. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kânunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

27. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 

Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3,1975) 

28. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 50, 6.3.1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28.5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ye 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-



çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye ilker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
20 . 3 . 1975) 
4/189) (S, Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
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37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba

kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

38. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayıü Naciye îzgi'ye 



ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 
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46. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel' Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tr\r."h ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/144; C. Senatosu : 
1/303) (S. Sayısı : 443) (Dağıtma Tarihi : 20. 2 .1975) 

X 2. — Cenazelerin nakli A.nlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/127; C. Senatosu : 1/304) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2.1975) 

X 3. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 2.1975) 

X 4. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısutun 



Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/153; 
C .Senatosu: 1/300} (S. Sayısı: 448) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 2 . 1975) 

X 5. — Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1/16Q; C. Senatosu: 1/298) (S. Sayısı: 449) 
(Dağıtma tarihi: 24 . 2 . 1975) 

X 6. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması 
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/297) 
(S. Sayısı : 450) (Dağıtma Tarihi : 24 .2 .1975) 

X 7. — «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 
1/306) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 

X 8. — «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı 
Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/146; C. Senatosu : 1/305) (S. Sayı
sı : 453) (Dağıtma Tarihi : 24.2 .1975) 

X 9. — Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerine ya
zılış şekline ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonla
rı raporları (M. Meclisi : 1/86; C. Senatosu : 1/308) 
(S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 

X 10. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltıl
masına dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/307) (S. 
Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 

11. — İnönü Üniversitesi Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/175; C. 
Senatosu : 1/313) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 3 . 1975) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/88; 
C. Senatosu : 1 /299) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
12 . 3 . 1975) 

X 13. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konul
masına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/172; C. Senatosu : 1/326) (S. Sayısı : 457) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1975) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında suçluların geri verilmesi ve Ceza İş
lerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/87; 
C. Senatosu : 1/301) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
1 2 , 3 . 1975) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında Hukukî ve Ticari konularda adlî iliş
kileri düzenleyen sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/302) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 12.3.1975). 

X 16.-— Dört Üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve 
Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/327) (S. Sayısı : 461) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 3 . 1975). 





Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/192; 

C. Senatosu : 1/330) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 115) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1265 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 2 . 1975 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1,11. 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 13.2.1975 
tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 115) 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 18 . 2 .: 1975 

Esas No.: 1/330 
Karar No. :8 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Şubat 1975 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Şu
bat 1975 tarihli ve 1265 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
18 Şubat 1975 tarihli Birleşiminde Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasarı, 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenerek Danıştay meslek mensuplarına brüt maaş
ları tutarının % 50'si oranında yargı ödeneği verilmesini bunun yanı sıra da geçici 2 madde getirilerek aynı öde
nekten, kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri ile Sa
yıştay meslek mensupları, savcı ve yardımcılarının da yararlanmalarını, Askerî îdare Mahkemesinin asker üye
lerinin 144 ve 223 sayılı kanunlardan doğan tazminattan vazgeçmek şartı ile bu ödenekten yararlanabilmelerini 
öngörmektedir. 
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Diğer Devlet memurlarından ayrı olarak, kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel hiçbir görev alama

maları nedeni ve yargı organının önemine ve özelliğine uygun işleyebilmesini sağlamak gayesi ile hâkimlere 
ödenek verilmesinin 1924 ve 1961 Anayasalarında öngörüldüğü ve ilk hâkim ödeneğinin 1947 yılında 5017 sayıh 
Kanunla sağlandığı ve 1956 yılında 6716 sayılı Kanunla bir idarî yargı organı olan Danıştayın da bu kapsama 
alındığı, 1961 Anayasasından sonra ise Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere ödenek konusunun bu kurum
ların özel kanunları ile yeniden ve dengeli olarak düzenlenmiş bulunduğu bilinmektedir. 

Ancak, 30 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna eklenen ek geçici 7 ve 8 nci madde ile yargı organları personelinin aylıklarının yeniden düzenlenmesi sı
rasında aynı Kanunun ek geçici 21 nci maddesine «ek geçici 7 nci maddede yazılı kurumlar personeline Dev
let memurlarına ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılmaz» şeklinde getirilen bir hükümle hâkim öde
nekleri 30 Kasım 1970 tarihinden itibaren kesilmiştir. 

Oysa, 657 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 
ve 1765 sayılı Kanunla Üniversite personeline aldıkları aylık ve gösterge dışında hizmetin mahiyetine göre 
iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı adı altında yan ödeme alırken yargı organlarına herhangi bir 
olanak sağlanmamıştır. Bu durum personel rejiminin genel çizgisi içinde haksızlığa yol açmakta, yargı organı 
mensuplarını ağır ve mesuliyetli görevlerine rağmen maddî ve manevî sıkıntı içinde bırakmaktadır. 

Daha önce Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek Komisyonumuza sevk edilen ve Komisyonu
muzca da benimsenen 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayı
lan görevlerde bulunanlara brüt maaşlarının % 50'si oranında hâkim ödeneği verilmesi öngörülmekteydi. Bu 
değişikliğin paralelinde getirilen yargı organının bir diğer kanadı olan Danıştay meslek mensupları ile Anaya
sa Mahkemesi başkan ve üyelerine, Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcılarına da brüt maaş
larının % 50'si oranında hâkim ödeneği verilmesini öngören iş bu tasarıyı Komisyonumuz benimsemiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ile 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

III. - Tasarının, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay meslek mensuplarına diğer Devlet memurları 
paralelinde sağladığı malî olanakların bir an önce yürürlüğe girmesinde yarar gören Komisyonumuz, Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Bu kanunda başkan ve sözcü Başkanvekili 
Ankara Konya 

Y. Köker • F. Özlen 

Aydın 
İ. Cenap Ege 

Toplantıya katılamadı 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Hazerdağlı 

C. Bşk. S. Üye 
İV. Talû 

Rİze 
T. Doğan 

Trabzon 
A. Şakir Ağanoğlu 
Toplantıya katılamadı 

Urfa 
L hakkım 
/. Halil Balkıs 

Sözcü 
Uşak 

M. Faik Atayurt 
Toplantıya katılamadı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Toplantıya katılamadı 

Sivas 
K. Kangal 

Kâtip 
Yozgat 

5. E. Ergin 

Edirne 
M. Nafiz Ergeneli 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Toplantıya katılamadı 
İmzada bulunamadı 

Yozgat 
Mahfuzdur V. Uyar 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 445) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 günlü ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21 nci madde ek
lenmiştir. 

Yargı ödeneği : 

EK MADDE 21. — Danıştay meslek mensupla
rına brüt maaşları tutarının % 50'si oranında yargı 
ödeneği verilir. 

Bu ödemeler aybaşında aylıkla birlikte yapılır. 
Bu ödemeye hak veren bir göreve seçilenler veya 

atananlar, göreve başlama tarihinde, derece yüksel
mesi ve kademe ilerlemesi yapanlar, yükselme veya 
ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ödemeye 
hak kazanırlar. 

Danıştay Kanununun 159 ncu maddesine göre 
çalışmaya ara vermeden yararlananlar, 160 ncı mad
desinin son fıkrası gereğince yıllık izinlerini kulla
nanlar ile ek 7 nci madde gereğince çalıştırılanlar dı
şında, her ne sebeple olursa olsun görevleri başında 
bulunmayanlara görevden ayrı bulundukları süre 
için ödeme yapılmaz. 

Bir takvim yılı içinde 60 günü geçen süre ile has
talık izni alanlara, bu süreyi geçen günler için yargı 
ödeneği verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kendi kanunlarında ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar Anayasa Mahke
mesi Başkan ve üyelerine ve Sayıştay meslek mensup
ları ile savcı ve yardımcılarına, ek 21 nci madde esas
ları dairesinde, brüt aylıkları tutarının % 50 si ora
nında yargı ödeneği verilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Askerî İdare Mahkeme
sinin, asker üyelerinden 144 ve 223 sayılı yasalardan 
yararlananlar yukarıdaki ödenekten yararlanmaları 
için 144 ve 223 sayılı kanundan doğan tazminattan 
vazgeçmeleri gerekir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

— Bu kanun 1 . 6 . 1974 tarihinde 

MADDE 3,. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenme
sine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
1 nci Geçici maddesi Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
2 nci Geçici maddesi Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

*mm 
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Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İnönü Üniversitesi Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve 
Spor ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 

1/175; C. Senatosu : 1/313) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 85) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1127 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, İnönü 
Üniversitesi Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 24 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 21, 
28 . 1 . 1975 tarihli 28 ve 31 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 85) 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu 
Karar No. : 1/313 25 . 2 . 1975 

Esas No. : 17 
Sıra No. : 42 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, înönü 
Üniversitesi kanun tasarısı, Komisyonumuzun 24 . 2 . 1975 tarihli toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı Yük
sek Öğretim Genel Müdürünün katılmasıyle tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin yaptığı açıklamada özetle; 

«Eğitim sorunumuz, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesinde planlı dönemde eğitime verilen önemin 
yıldan yıla artması, üniversitelerimizin, belli bölgelerde, büyük şehirlerden başka yurt sathına yayılması, toplu
ma kültürel hizmet yanında, sosyal ve ekonomik kalkınma olanağı sağlanması, Millî Eğitim politikamızın esası 
olduğunu, İnönü gibi değerli bir Devlet adamının adını taşıyacak olan bu üniversitenin Malatyada kurulmasına 
Yüksek Öğretim Kurulunun 17 Mayıs 1974 tarihindeki toplantısında karar almıştır.» şeklinde beyanda bulun
muştur. 
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Bu açıklamadan sonra, tasarı hakkındaki sorular cevaplandırıldı ve üyelerin tasarının tümü üzerindeki gö
rüş, düşünce ve isteklerini bildirmesinden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Maddeler hakkında alınan açıklayıcı bilgilerden sonra, Millet Meclisinden gelen metin aynen benimsenmiş 
ve kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

Bu Kanunun görüşülmesinde Başkan 
Mardin 

S. Mehmetoğlu 
Üye 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Üye 
Erzincan 
N. Unsal 

Toplantıda bulunamadı 
Üye 

M. Br. Gr. 
K. Kaplan 

Üniversite öğrenci kapasitesinin, 
yükseköğrenim master planına göre, 
kanunda sınırlandırılması görüşün

deyim 

Kâtip 
Çanakkale 
/. Kutluk 

Üye 
İzmir 

B. Beler 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Antalya 
R. Oğuz 

Üye 
Bağımsız 

F. Çelikbaş 
Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunun görüşülmesinde sözcü 
Sivas 

H. Öztürk 
Üye 

Aydın 
C. Coşkun 

Üye 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Üye 
Erzurum 
L. Doğan 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/313 
Karar No. : 12 

5.3, 1975 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 28 Ocak 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, İnönü 

Üniversitesi kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 31 Ocak 1975 tarihli ve 1127 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 5 Mart 1975 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim 
ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Malatya'da İnönü Üniversitesi adı altında özerk ve tüzelkişiliği haiz bir üniversite kurulmasını 
öngörmektedir. 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesinde eğitim sorunu önemli etkenlerden biridir. Bu soruna planlı 
dönemde verilen değerini yıldan yıla hızla artırmaktadır. İçinde bulunduğumuz kalkınma döneminde yetiş
miş insangücüne ülkemizin büyük ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılama yönünden ülkemizin bütün fertle
rine eğitim olanağı sağlamak Millî Eğitim davamızın esası olduğuna göre, bu hedefe ulaşmak için ilköğre
timden üniversiteye kadar yurt çapında yeni kuruluşlara gitmek ve bu kuruluşları her seviyede okumak is
teyenlerin istifadelerine tahsis etmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Bugün, üniversitelere girme isteği taşıyan gençlerimizin çokluğu karşısında, mevcut üniversitelerin imkân
ları ölçüsünde sağladıkları kapasite artışı bu isteğe cevap verememektedir. Sosyal bir sorun olan bu duruma 
çözüm getirmenin bir yolu da mevcut yükseköğrenim kurumlarımızda kapasite artışını sağlama yanında ye
ni yükseköğretim kurumlarının açılmasıdır. 
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Üniversitelerimizin belli merkezlerde kurulması ve bu illerin birer üniversite şehri olarak mütalaa edilmesi 
yerine, ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve coğrafî şartlarına uygun olarak, memleket içinde yaygın kuru
luşlara gidilmesi, kalkınma planı ilkeleri bakımından da zaruret ve uygunluk teşkil etmektedir. Zira, üniver
siteler kuruldukları bölgelerde topluma kültür hizmeti yanında sosyal ve ekonomik kalkınma olanağı da sağ
lamaktadır. 

Bugün mevcut üniversitelerimiz, ülkemizin genellikle Batı bölgelerinde kurulmuştur. Oysa, topluma hiz
met götürme isteğini memleket içinde dengeli bir şekilde yapmak bir ihtiyaç, özellikle Doğu bölgelerimizin 
kültürel kalkınması bakımından da bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. 

Atatürk ve Cumhuriyet üniversiteleri yanında, Malatya'da büyük Devlet adamı İnönü'nün adını taşıyacak 
üniversitenin kuruluşu ile Doğu Anadolu kültür savaşı yönünden manevî bir anlam kazanacaktır. 

İlk aşamada İnönü Üniversitesinde Temel Bilimler ve Eğitim Fakültesi adı altında iki fakülte açılması 
önerilmektedir. Ancak yurdumuzun sanayileşme ve teknik alanda kalkınma çabasında bulunma gereğini göze
ten Komisyonumuz en kısa zamanda üniversite bünyesinde teknik öğretim fakültelerinin kurulmasını bir zo
runluluk olarak mütalaa etmiş, bu şekilde gençlerimizin yurt kalkınmasında daha fazla ihtiyacı hissedilen 
daliarda eğitim görerek bu alanlarda ihtiyacı karşılayacak yetişmiş insangücü kaynağını sağlamak yönünden 
olumlu bir aşama yapacağı gerçeğinde birleşmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca şu hususa önemle eğilmek gereğini duymuştur ki, işbu tasarıya esas üniversite ile 
bu kapsamda mütalaa edilen diğer üniversitelerin kuruluşunda özellikle öğretim üyesi sağlama yönünden 
kaynak teşkil eden - kurucu üniversitelerin eğitim faaliyetlerinde özellikle öğretim üyesi yetiştirilmesi ve böy
lece bu üniversitelerin kendilerine ait bir eğitim kadrosu teşkil etmesinin gereğinin kaçınılmaz olduğunu orta
ya koyarak bu konudaki temennisini raporda bu açıklık içinde ifade edilmesinde birleşmiştir. 

Coğrafî durumu, sosyal gelişimi, ulaşım olanakları ve öğrenci kaynakları bakımından Malatya'da kurul
ması öngörülen İnönü Üniversitesinin kurulmasını gerçekleştirecek olan işbu tasarıyı Komisyonumuz benim
semiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri ile geçici, 1, geçici 2, geçici 3, geçici 4 ncü 
maddeleri ve 8 ve 9 ncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Doğu Anadolu bölgemize kültür hizmetinin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınma olanağı da sağ
layacak olan İnönü Üniversitesinin biran önce kurulmasında yarar gören Komisyonumuz, tasarının Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Ankara Konya Uşak Yozgat 

Y. Köker F. Özlen M. F. Atayurt Toplantıda bulunamadı 
S. Ergin 

Aydın C. Bşk. Seç. Üye Diyarbakır Edirne 
/. C. Ege Toplantıda bulunamadı A. Erdoğan M. N. Ergeneîi 

N. Talû 

Elâzığ Rize Sivas Tabiî Üye 
5. Hazerdağlı Toplantıda bulunamadı K. Kangal S. Karaman 

T. Doğan 

Trabzon Urfa Yozgat 
A. Ş. Ağcmoğlu 1. H, Balkıs Toplantıda bulunamadı 

V. Uyar 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

inönü Üniversitesi kanun tasarısı 

MADDE 1. — Malatya'da «İnö
nü Üniversitesi» adı iîe özerk ve 
tüzel kişiliği haiz bir Üniversite ku
rulmuştur. 

MADDE 6. — Bu Üniversite
de, Üniversite ve fakültelerine iliş
kin hizmetlerin süratle ve yeterli 
seviyede j^ürütülebilmesi için in
şaat ile hesap - muhasebe işleri mü
dürlükleri önce kurulur. 

MADDE 7. — Bu Kanun hü
kümlerinin kapsamadığı hususlar
da Üniversiteler Kanununa, Üni
versite Personel Kanununa; bu ka-

Miilî Eğitim = Gençlik ve Spor 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

inönü Üniversitesi Kanun tasarısı 

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

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İnönü Üniversitesi Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — inönü Üniversi
tesinde, Temel Bilimler ve Eğitim 
Fakültesi olmak üzere iki fakülte 
kurulmuştur. 

MADDE 3. — İnönü Üniversi
tesi, iki fakültesinin kuruluşunun 
tamamlanması ve öğretime açılma
sı ile Üniversite Kanununda belir
tilen bütün hak ve vecibelerle ku
ruluşunu tamamlamış olur. 

MADDE 4. — İnönü Üniver
sitesi için gerekli görülecek Devle
te ait taşınmaz malların tahsisine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İl, özel idare ve belediyelere ait 
taşınmaz mallardan bu kanunda ya
zılı kurumların istifadesine ayrıla
cak olanlar, il genel meclisi veya 
belediye meclisi kararına bağlıdır. 

MADDE 5. - - Bu Üniversite
ye ait asistan kadroları 1750 sayıh 
ve diğer ilgili kanunların öngördü
ğü esaslar içinde en az iki yıl ça
lışmış olmak kaydı aranmaksızın, 
yurt içinde ve yurt dışında öğre
tim üyesi yetiştirmek üzere kulla
nılabilir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

nunlarda da hüküm bulunmadığı 
hallerde genel hükümlere uyulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
Üniversitenin iki fakültesi kurulu
şunu tamamlayıncaya kadar Üni
versitelerarası Kurul, bu Üniver
sitenin fakültelerinin benzeri fa
külteleri tespit eder, Üniversiteler
arası Kurul benzer iki fakültenin 
aylıklı profesörlerden göstereceği 
ikişer aday arasından bir kurucu 
Rektör seçer. Benzer fakülteler de 
birer kurucu Dekan seçerler. Ku
rucu Rektör ve kurucu dekanlar 
Üniversiteler Kanunundaki esasla
ra göre üniversitelerince izinli ve 
görevli sayılırlar ve Üniversiteler 
Kanununun tanıdığı hak ve yetkile
re sahiptirler. 

Kurucu Rektör ve dekanların 
bu görevleri; bu Üniversitenin fa
kültelerinin kuruluşunu tamamla
dığı ve organlarını seçtiği anda so
na erer. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
Üniversitede ilk iki fakültenin ku
ruluşu tamamlanıncaya kadar öğ
retim üye ve yardımcılarının se
çim ve atanma işleri, Üniversite
lerarası Kurulca tespit edilen ben
zer fakülte ve bu fakültenin bağlı 
bulunduğu üniversite organları ta
rafından Üniversiteler Kanunun
daki usule göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu 
Üniversitede, kuruluşunu tamam
layıncaya kadar Üniversite Yöne
tim Kurulu; her fakültede en az 
iki yıl için görevlendirilmiş bulu
nan öğretim üyeleri arasından se
çilecek iki profesörün, profesör 
yoksa yerine seçilen doçentlerin 
katılması ile öğretim üyelerinin se
çim ve atanma işleri dışında, geçi
ci olarak Senatoya ve kuruluşunu 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet 
Meclisi metninin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin geçici 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet 
Meclisi metninin geçici 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet 
Meclisi metninin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin geçici 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet 
Meclisi metninin geçici 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

tamamlamayan fakültelerin kurul
larına ait bütün işleri yapar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu 
Kanun yayımını izleyen en geç altı 
ay içinde kurucu Rektör ve kurucu 
dekanların seçimi işlemleri yapılır. 

Bir fakültenin kuruluşunu ta
mamlamasından en geç iki ay içe
risinde fakülte organları kurulur. 

İki fakültenin kuruluşunu ta
mamlamasını izleyen bir aylık sü
re içinde Üniversite organları se
çimi yapılır. 

MADDE 8. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet 
Meclisi metninin geçici 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

. . < < , . . . 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet 
Meclisi metninin geçici 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Toplantı: 14 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları 

(M. Meclisi : 1/132, C. Senatosu : 1/327) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 95'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 ._ 2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 943 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 1975 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, dört üniver
site kurulması hakkında kanun tasansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 17 . 5 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 28, 30 . 1; 5 . 2 . 1975 tarihli 28, 31, 33 ve 35 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 25 . 2 . 1975 
Komisyonu 

Esas No. : 1/327 
Karar No. : 18 
Sıra No. : 43 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 1975 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, dört üniver
site kurulması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 24 Şubat 1975 tarihli toplantısında Millî Eğitim 
Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürünün katılmasıyle tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler neticesinde, tasarı olumlu karşılanarak maddelere geçildi. 
Maddeler hakkında alınan açıklayıcı bilgilerden sonra, Millet Meclisinden gelen metin aynen benimsenmiş 

ve kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyrülmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulması

na karar verilmiştir. 
-Bu kanunun görüşülmesinde Bu kanunun görüşülmesinde Kâtip 

Başkan^ Sözcü Çanakkale 
Mardin Sivas /.. Kutluk 

S._ Mehmetoğlu H. Öztürk 



Üye 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Üye 
Erzincan 
N. Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Millî Birük Grupu 

Üniversite öğrenci kapasitesinin yük 
seköğrenim master planına göre, ka
nunda sınırlandırılması görüşündeyim 

K. Kaplan 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 5 . 3 . 1975 

Esas No. : 1/327 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Şubat 1975 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, dört Üni
versite kurulması hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1975 tarihli ve 943 sayılı ya
zıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 5 Mart 1975 tarihli Birleşi
minde Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. - Tasarı, Elâzığ'da «Fırat Üniversitesi», Samsun'da «19 Mayıs Üniversitesi», Bursa'da «Bursa Üni
versitesi», Konya'da «Selçuk Üniversitesi» adı ile 1750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi dört üniversite ku
rulmasını öngörmektedir. 

Günümüz koşullarında bir toplum için, kendi insangücü ve maddî kaynaklarını, çağdaş bilim ve teknoloji
nin gereklerini, kalkınma planlarının doğrultusunda en rasyonel ve ekonomik şekilde kullanmak, bir amaç ol
duğu kadar zorunluluktur. Bu amacın gerçekleşmesinde ise en büyük görev üniversitelere düşer. 

Memleketimizde yüksek öğrenime dolayısıyle yüksek nitelikli insangücüne olan ihtiyacın tabiî bir sonucu 
olarak son yıllarda muhtelif şehirlerimizde gerek kamu kuruluşları gerekse üniversitelerimizce yeni fakülteler 
ve üniversiteler açılması yolunda bir çok çalışmalar olmuştur. 

Son yıllarda sanayileşmeye yönelen yurdumuzda teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ortaya koydukları 
toplumsal sorunlar, hem kişilerin normal yaşantıları için hem de tutarlı bir meslek ve iş sahibi olmak için 
lise üstü seviyede bilgilerle donatılrmş olmanın avantajları, üniversitelere girme isteğini yığılım haline getir 
mistir. 

İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Planlarda tespit edilen ülkemizin yetişmiş insangücü ihtiyacının karşılanması 
için saptanan ilkeler ve 1750 sayılı Üniversite Kanunu ışığında işbu tasarı ile dört üniversite kurulması öngö
rülmekte ve adı geçen üniversitelerin yerleri 1971 yılı icra planının 308, 309 ve 310 No. hı tedbirlerindeki 
esaslar çerçevesinde tespit ve tayin edilmiştir. 

_ 2 — 
Üye Üye 

tzmir Aydın 
B. Beler C. Coşkun 

Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye 
Antalya Elâzığ 
R. Oğuz C. Ertuğ 

Üye Üye 
Bağımsız Erzurum 

F. Çelikbaş t. Doğan 
Toplantıda bulunamadı 
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Ancak Komisyonumuz, Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde, Devlet Planlama Teşkilâtının önerilerini uy

gun görerek bu dört üniversite dışında başka üniversite açılmasına gidilmemesini, mevcutların geliştirilerek 
kapasitelerinin artırılması yoluna gidilmesini, böylece üniversite konusunda topluma kültürel, sosyal ve ekono
mik hizmet götürme isteğinin memleket içinde dengeli ve mükemmel bir şekilde yapılmasının daha olumlu 
olacağı görüşünde birleşmiştir. 

Bu görüşün yanı sıra Komisyonumuz, üniversitelere öğretim üyesi sağlamanın güçlüğü üzerinde önemle 
durmuş, bu güçlüğün giderilmesinde - kurucu üniversite - lerin biran önce yeni kurulan üniversitelerin kendi 
bünyeleri içinde eğitim kadrolarını kurmalarında yardımcı olmalarının kaçınılmaz olduğu görüşünü mütalâa 
etmiş ve bu yoldaki temennisinin de Komisyon raporunda ifade edilmesi zorunluluğunu duymuştur. 

Teknoloji ve bilimsel gelişmelerin sonucu olarak sanayileşmeye yönelen ülkemizde, yetişmiş insangücü 
kaynağını artıracak olan dört üniversite kurulmasını öngören işbu tasarıyı Komisyonumuz benimsemiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nci maddelerini ve geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 12, 13 ncü maddeleri ile 12 ve 13 ncü maddelerini Komisyonumuz aynen kabul etmiştir. 

III - Kurulacak oldukları bölgelere kültürel, sosyal ve ekonomik hizmet götürecek olan bu dört üniver
sitenin en kısa zamanda faaliyete geçmesinde memleket sorunları açısından büyük yarar gören Komisyonu
muz, işbu tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar 
altına almıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Aydın 
/. C. Ege 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

A. 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Talû 

Toplantıda bulunamadı 

Rize 
T. Doğan 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon Urfa 
Ş. Ağanoğlu İ. H. Baîhs 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sivas 
K. Kangal 

Kâtip 
Yozgat 

S. Ergin 
Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Elâzığ'da «Fırat Üniversitesi», Samsun'da «19 Mayıs Üniversitesi», Bursa'da «Bursa Üni
versitesi», Konya'da «Selçuk Üniversitesi» adı ile 1750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi birer üniversite 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Elâzığ Veteriner Fakültesi ile Elâzığ Fen Fakültesi Fuat Üniversitesine, Samsun Tıp Fakültesi 
19 Mayıs Üniversitesine, Bursa Tıp Fakültesi Bursa Üniversitesine, Konya Fen Fakültesi Selçuk Üniver
sitesine bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Bursa Üniversitesinde ikinci faküLo olarak İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Selçuk 
Üniversitesinde ikinci fakülte olarak Edebiyat Fakültesi; 19 Mayıs Üniversitesinde ikinci fakülte olarak Fen 
ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanunla üniversitelere, 2 nci maddeye göre bağlanmış bulunan faküîtelerce ve bu Ka
nun çıkmadan önce fakültelerin bağlı bulunduğu üni versitelerce o yerde mevcut fakülteler ve bu Kanunla 
kurulan üniversiteler için yapılan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün taşınır ve taşınmaz mallarla, 
alacakları ve döner sermayeler yeni üniversitelere ve fakültelerine aynen geçer. 

MADDE 5. — 14.4 .1970 tarih ve 1253 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile Ankara Üniversitesi - Elâzığ 
Veteriner Fakültesine tahsis edilmiş olan kadrolar Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine aynen geçer. 

MADDE 6. — 9 .5 .1972 tarih ve 1588 sayılı Kanunun î nci maddesi ile İstanbul Üniversitesi - Bursa 
T=p Fakiutesinc tahsis edilmiş olan kadrolar Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesine aynen intikal eder. 

MADDE 7. — Bu kanunla kurulan üniversitelere ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyet
ler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapanların 
koydukları, kanuna göre muteber kayıtlara ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mükellef
ler tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapılacak aynî ve nakdî bağışlar yıllık beyanname ile bil
dirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

MADDE 8. — Bu üniversitelerde; üniversite, fakülte va bunlara bağlı kurumlara ilişkin hizmetlerin süratle 
ve yeterli seviyede görülebilmesi amacı ile, inşaat ile hesap - muhasebe işleri müdürlükleri önce kurulur. 

MADDE 9. — Bu üniversitelerin inşaat işleri ile, makine ve teçhizat alımları hususunda 1C5C sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile, 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 10. — Bu üniversiteler tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya ba
ğış yo!uyle hariçten selen makine, alet ve cihazlarla, ceza ve malzeme her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

MADDE İL — Elâzığ Veteriner Fakültesi ile ilgili 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayılı Kanun ile Bursa 
Tıp Fakültesi ile ilgili 9 . 5 . 1972 tarih ve 1588 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversitelerarası Kurul, bu kanunun yayınımı izleyen en geç iki ay içinde top
lanarak bu kanunun kendisine verdiği görevleri inceler ve programa bağlar. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul bu 
kanunla kurulan üniversitelerin benzeri üniversite ve fakülteleri tespit eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kuruluşunu tamamlamış fakülteler, organlarını Üniversiteler Kanununa göre en geç 
bir ay içinde seçerler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu üniversitelerde, her fakü i-enin ve dolayısıyla her yeni üniversitenin kuruluşu ta
mamlanıncaya kadar, öğretim üye ve öğretim yardımcılarının, geçici dekanların seçim ve tayin işlemleri 
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MİLLÎ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 

nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 6 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 
ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 
ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 

11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 

geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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( Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği benzer fakülte ve bu fakültenin bağlı bulunduğu üniversite organları 
tarafından Üniversiteler Kanunundaki usul ve esaslara göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu üniversitelerde, Üniversite Yönetim Kurulu; kuruluşunu tamamlamayan fakülte
lerin her kurulunun, öğretim üyeleri ile yardımcılarının seçim ve tayin işleri dışındaki işlerini de yapar. Bu 
üniversitelerin Yönetim Kurulları teşekkül edinceye kadar Üniversite Yönetim Kuruluna ait görevler 
benzer Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. M 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu üniversitelerin senatoları teşekkül edinceye kadar üniversitelerin yönetim kurul
ları, mevcut fakülte ve fakültelerin öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri, kadrolu varsa iki, yoksa 
bir profesörün, profesör yoksa yerine seçilen doçentlerin katılmasıyle öğretini üyeleri ile yardımcılarının se
çim vs tayin işleri dışında, geçici olarak Senatoya ait bütün işleri de yaparlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu üniversitelerden gerekenlerde; 
a) İki fakültenin kuruluşunu tamamlamasını izleyen bir aylık süre içinde üniversite organlarının se

çimleri yapılır. 
b) Bu üniversitelere bu kanunla bağlanmış olan fakültelerin mevcut organları, yeni organlar bu kanuna 

ve Üniversiteler Kanununa göre seçilinceye kadar görevlerine devanı ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu üniversitelere bu kanunla bağlanan mevcut fakültelerde ve fakültelere bağlı ku
rumlarda görevli öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları ile memur ve hizmetlilerden aylıkları, kadro un
vanları değişmeyenlerin yeniden atanmalarına lüzum yoktur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu üniversitelere bağlanmış bulunan mevcut fakültelere ait ihalelerle ilgili yükümlü
lükler ile yatırımlar için verilmiş emanet yetkileri bu fakültelerin bağlandığı üniversitelere geçer. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu üniversitelere bağlanan fakültelerin her çeşit harcamaları bu üniversitelerin 
kendi bütçe kanunları çıkıncaya kadar mevcut fakültelerin bütçe tertiplerinden bu kanun ve bu kanuna ay
kırı olmayan ilgili kanun hükümleri gereğince yapûV. 

GEÇİCİ MADDE 10, — Bu üniversitelerde açılmış ve açılacak fakülteler, en az kuruluşlarını tamamla
yıncaya kadar, kurucu ve destekleyici üniversite ve fakülteler bu destekleme görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Üniversitelerde görevli öğretim yardımcılarından yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi-. 
leri artırılmak, staj öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderileceklerde en az iki yıl ça
lışmış olmak kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 19 Mayıs, Fırat ve Bursa üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama yapılıp ça
lışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler muhasebe ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe, Ankara 
ve İstanbul üniversitelerince yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Atatürk Üniversitesine ait Elâzığ'daki taşınmaz mallar ile Fırat Üniversitesine lüzum 
lu olacak Hazineye ait taşınmaz mallar Fırat Üniversitesine bedelsiz olarak devredilebilir. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonunun I 
kabul ettiği metin ) j 

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

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. I 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 
13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 

Geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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