
TOPLANTI : 15 

SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

»• •^gfcan m, 

C i l t : 27 

40 ncı Birleşim 

24 . 2 . 1976 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen Tutanak Özeti 

II. — Gelen Kâğıtlar 

III. — Yoklama 

Sayfa 
4 

4:5 

6 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 6 

i. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, zaptı sa
bık hakkında demeci. 6:10 

2. — Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm, içtüzü
ğün 65 nci maddesine göre demeci. 10:11 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı M. Te
kin Arıburun'un, Kars Üyesi Sırrı Atalay hak
kında İçtüzüğün 155, 156 ve 157 nci maddeleri
nin tatbik edilmesine dair önergesi. 11:17 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/733) 17 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'fln vekillik etmesi-

Sayfa 
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/734) 17 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'na, Millî Savunma Bakanı Ferid Me-
len'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/732) 17 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/735) 17 

3. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başka
nı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk Federe Dev
leti Kurucu Meclisi İkinci Başkanı Ümit S. 
Önan'ın; Kıbrıs Federe Devletinin kuruluşu
nun birinci yıldönümü münasebetiyle Cumhu
riyet Senatosu Başkam M. Tekin Aruburun'a 
gönderdikleri cevabî mesajlar. 17:18 

9. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev 
bölümüne dair tezkeresi. (3/737) 18 
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Sayfa 
10. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanlığının, Komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi. (3/736) 18 

11. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
401 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun tasarısı hakkında kurulan Karma Komis
yona, Komisyonlarından katılacak üyelere 
dair tezkeresi. (3/738) 18:19 

12. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'ın, 
Malî ve İktisadî tşler Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/262) 19 

13. — Malatya Üyesi Hamdi Özerin, bazı 
okullara ve bu okullardaki öğrencilerin devam 
durumlarına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/34) 19 

14. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, emek
liye ayrılan işçilere ödenmesi gereken tazminat
lara dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/33) 19:20 

15. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Dör
düncü Demir - Çelik Tesisle/inin kuruluş yeri
nin seçimine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/35) 20 

V. — Görüşülen İşkr 20 
1. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun 35 nci maddesine (H) 
fıkrası eklenmesi ve değişik 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının, Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/315: C. Senatosu : 1/392) 
(S. Sayısı : 541) 20:25 

2. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava 
Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencile
rin, geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve 
yatırımiarmın Devletçe sağlanması hakkında 
kanununun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe ve Pian komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/258; C. Senatosu : 1/393) (S. Sa
yısı : 542) 25:26 

3. — Abdurrahrnan Vahitoğlu 1924 İstanbul 
doğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları 
ile Mahmut Hayrettinoğlu İstanbul 1942 do
ğumlu Bahadır Demir'in eşine vatanî hizmet 

Sayfa 
tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/169; C. Sena
tosu : 2/93) (S. Sayısı : 543) 26:27 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında emlâk sorunlarının çö
zülmesine dair sözleşme ve eki ödeme proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (M. Meclisi : .1/2; C. Se
natosu : 1/397) (S. Sayısı : 544) 27:33,75:76 

5. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çı
karılan 1803 sayılı Af Kanunundan kısmen 
yararlanan şoför veya sürücülerin, meslekleri
ni icra edebileceklerine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 2/389; C. Senatosu : 
2/92) (S. Sayısı : 540) 34:35 

6. — 1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu ka
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/388; C. 
Senatosu : 1/403) (S. Sayısı : 545) 35:38,77:78 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M, Meclisi : 1/413; 
C. Senatosu : i/408) (S. Sayısı : 546) 38,79:80 

8. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/409; 
C. Senatosu : 1/401) (S. Sayısı : 547) 38:39,81:82 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/411; C. 
Senatosu : 1/406) (S. Sayrı : 54R) • 39:40,83:84 

10. — 186S sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına ait kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/403; 
C. Senatosu : 1/409) (S. Sayısı : 549) 40:42,85:86 

2 — 
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Sayfa 
11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mecli
si : 1/412; C. Senatosu : 1/407) (S. Sayısı : 550) 42: 

43,87:88 
12. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/410; C. Senatosu : 1/405) (S. 
Sayısı : 551) Dağıtma tarihi : 24.2.1976) 43:56 

Yi. — Sorular ve Cevaplar 56 
A) Yazılı sorular ve cevapları 56 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

İbrahim Öztürk'ün, 1975 - 1976 yılında Anka
ra ve Kayseri ili ile ilçelerine ve bağlı kuruluş
lara tahsis edilen kömür miktarına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/424) 56:58 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya - Üyesi 
Hamdi Özer'in, kuru fasulye taban fiyatı ile 
kayısı ürününe ve pancar fiyatlarına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un ya
zılı cevabı. (7/434) 58:59 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, teknik dairenin Tekir
dağ ürünü üzüm için önerdiği fiyata ve güm
rük mallarının dağıtımına dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın ya
zılı cevabı. (7/437) 59:61 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bufdur Üyesi 
Ekrem Kabay'm, 18 Kasım 1975 günlü Hürri
yet Gazetesinde yayınlanan bir habere dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon' 
un yazılı cevabı. (7/441) 61 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Çayeli ilçesinde petrol kaynağı 
bulunup bulunmadığına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/444) 61:62 

6. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Doğu Karadenizdeki bakır ya
taklarının ve tesislerin çalıştırılması hususunda 
neler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ' Bakanı Selâhattin Kı
lıç'ın yazılı cevabı. (7/452) 62:64 

Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Hilmi Nalbantoğlu'nun, Washington'da bulu
nan Uluslararası Polis Akademisinde eğitim gö
renlere dair soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/456) 64:65 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Millî İstihbarat Teş
kilâtı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Ame
rikalı görevlilerinin çalışıp çalışmadığına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil
türk'ün yazılı cevabı. (7/457) 65 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara'da 5 adede 
kadar işçi çalıştıran işyerlerine ve burada çalı
şan işçilere dair soru önergesi ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un yazılı 
cevabı. (7/459) 65:66 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun, 
bazı kıyı arazilerinin parselasyonuna dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok' 
un yazılı cevabı. (7/481) 66:67 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun, 
bazı kıyı arazilerinin parselasyonuna dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi 
Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/481) 67:69 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Cengizhan Yorulmaz'ın, 31 . 3 . 1975 tarihin
den bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan 
değişikliklere dair soru önergesi ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın ya
zılı cevabı. (7/490) 69:70 

13. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Ali Cüceoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bu
güne kadar Bakanlık örgütünde yapılan değişik
liklere dair soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/492) 70:71 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Ziya Müezzinoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden 
bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan deği
şikliklere dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/493) 71:72 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şebib Karamullaoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tari-
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Sayfa 
hinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde ya
pılan değişikliklere dair soru önergesi ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı. (7/496) 72:73 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, traktör ithaline 

Sayfa 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Ba-
şol'un yazılı cevabı. (7/502) 73:74 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türk - Amerikan Hu
kukçular Derneğine dair soru önergesi ve içiş
leri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/504) 74 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının madde
leri onaylanarak tümü açık oya sunuldu, oyların ay
rımı sonucuna göre tasarının kabul olduğu bildirildi. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker ve arkadaşlarının, Ge
nel Kurul çalışmalarına 24 . 2 . 1976 tarihine ka
dar ara verilmesine dair önergesi kabul olundu. 

24 . 2 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Başkan 
M. Tekin Arıburun Başkanvekili 

Macit Zeren 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Diyarbakır Kastamonu 
Sebahatiin Savcı Mehmet Çamlıca 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 492 saydı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 

tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, de
ğişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/311; C. Senatosu : 1/402) (Bütçe ve 
Plan Komisyonuna) (Müddet : 30 gün) 

Teklifler 
2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 

değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/44; 
C. Senatosu : 2/97) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 
(Müddet : 30 gün) 

3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değişti
ren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/301; C. 
Senatosu : 2/96) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 
(Müddet : 20 gün) 

Raporlar 
4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse

yin Atmaca'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/507) (S. Sayısı : 477'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/59) (S. Sayısı : 479'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/606) (S. Sayısı : 476'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi. : 
13 . 2 . 1976) 

7. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/392) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 
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8. — 1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/388; C. Senatosu : 1/403) (S. 
Sayısı : 545) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1976) 

9. — Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul do
ğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mah
mut Hayrettinoğlu istanbul 1942 doğumlu Bahadır 
Demir'in eşine vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/169; C. Se
natosu : 2/93) (S, Sayısı : 543) (Dağıtma tarihi : 
24 . 2 . 1976) 

10. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş 

ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlüten kal
dırılmasına ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları (M. Meclisi : 1/258; C. Senatosu : 1/393) (S. Sa
yısı :542) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1976) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında emlâk sorunlarının çözülmesine dair 
sözleşme vs eki ödeme protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/2; C. Sena
tosu : 1/397) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
24 . 2 . 1976) 

GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Raporlar 
1. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/409; C. Senatosu : 1/404) (S. 
Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1976) 

2. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/410; 
C. Senatosu : 1/405) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tari
hi : 24 . 2 . 1976) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/411; C. Senatosu : 1/406) (S. 
Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1976) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/412; C. Senatosu : 
1/407) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 2 4 . 2 . 1976) 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/413; C. Senatosu : 
1/403) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 24.2.1976) 

6. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/403) (C. Senatosu : 1/409) (S .Sa
yısı : 549) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1976) 

»m<* 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem. 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), ismail îlhan (Muş) 
m 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimi açıyorum 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, zaptı sabık hak
kında demeci.-

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Geçen zabıt hakkında Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sayın Sırrı Atalay'ın bir görüşme önergesi 
vardır, bilgilerinize sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 11 . 2 . 1976 günlü 
Birleşiminde Bursa Üyesi Sayın Şeref Kayalar ko
nuşmasında tutanağa (Kısa süre içinde Süleyman 
Demirel'in savunmasını ihtiva eden dosya Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geldi. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, eğer iyi hatırlıyorsam Sayın Atalay 
ilk gün konuştuktan sonra dosyanın müdellel, mü
kemmel ve sureti katiyede hiç bir töhmet ihtiva et
meyişini gördü ki, ertesi celse, hastalık sebebiyle 
dahi olsa teşrif edip savunmasını yapamadı ve me
sele oylanırken Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları
mızdan hiç kimsenin kalmadığını gördük. Çünkü, 
bugün olduğu gibi o gün de sayın Başkanımız, sa
yın Genel Başkanımız olarak alnı ak, yüzü pak idi) 
şeklinde beni, sayın Demirel'in hakkındaki ORMA 
suistimâlinde tam suçsuzluğuna inandığımı, savun
ma yapmaktan kaçındığımı iddia ederek, tutanak
larda kalması benim cidden çok ağır ve tahammül 
edilmez davranışları yüklenmek istemiş; beni ta
nıyanlar ve gelecekte tutanakları inceleyenlere ger
çeklerin ve benim davranışlarımın tam tersi bir du
rum göstermiş olacaktır. 

Tutanaklar düzelmediği takdirde siyasî hayatım 
için bu uydurmaların kalmasını en ağır haksızlık 
olarak sayacağım. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Ayrıca Sayın Kayalar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısına davete ait maddelerin 
görüşülmesi sırasında benim öneri ve konuşmalarımı 
Birleşik İçtüzük maddesi olarak göstermek suretiyle 
tutanaklara maksatlı olarak şaşırtıcı ve yöneltiri yön-
vermeye çalışmıştır. 

Tutanağın bu iki yönden düzelmesi ve gerçeğin 
ne olduğunun tutanakta olduğu gibi gözükmesinin 
zorunluluğu vardır. 

Bu nedenlerle içtüzüğün 115 nci maddesi uya
rınca sözü edilen Birleşime ait tam tutanağa itiraz 
ediyor ve söz istiyorum. İçtüzüğün 115 nci mad
desi gereğince söz verilmesini saygılarımla talep 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Tutanaklar, Yasama Organlarının görüşmelerini 
ve Yasma Organında düşüncelerini açıklayan sayın 
üyelerin görüşlerini kapsamak ve onu ileri tarihlere 
götürmekle kalmazlar, onlar, bizim davranışlarımızın, 
görüşlerimizin ve oylarımızın tanıklığını ederler. Bu 
tanıklık ediş de olduğu gibi arşivlere havale edilmesi 
ve görüşlerin tutanaklardan tam olarak çıkması ge
rekir. 

Hatırlarsınız; bütçe görüşmelerinin son gününde 
bir önerge verilmişti. Bu önerge ile, Cumhuriyet 
Senatosunun ara vermesi istenmekte idi. Önerge 
aleyhinde söz aldım, görüşlerimi Yüce Genel Ku
rula iletmeye çalıştım. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KU RULA SUNUŞLARI 

6 — 
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Önerge lehinde Sayın Şeref Kayalar söz aldılar, 
önergeler lehinde değil benim aleyhimde konuştu
lar Önerge leh veya aleyhinde değil, benim, geçmiş 
yıllardaki görüşlerimi, tutanaklardan tahrif değil, 
tutanakları tahrip etmek suretiyle yeni bir tutanak 
tanzimi cihetine gitmiş oldular. Gerçekten ibret ve
rici bir olaydır. Sayın Şeref Kayalar, zabıtlarda 
aynen şöyle diyordu : 

«Kısa süre içinde Süleyman Demirel'in savun
masını ihtiva eden dosya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geldi. Eğer iyi hatırlıyorsam, Sayın Atalay, 
ilk gün konuştuktan sonra dosyanın müdellel, mü
kemmel ve sureti katiyede hiç bir töhmeti »fr.tıva et
mediğini gördü ki, ertesi celse hastalık sebebiyle ol
sa dahi teşrif edip savunmasını yapmadı ve me
sele oylanırken Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımdan hiç kimsenin kalmadığını gördük. Çünkü, bu
gün olduğu gibi o gün de Sayın Başbakanımız, Sa
yın Genel Başkanımız alnı ak, yüzü pak idi...» 

Sayın Demirel'in alnının ak ve yüzünün paklığı
nı burada tartışma konusu edecek değiliz; konu 
bu değildir. Ancak konu; Sayın Şeref Kayalar'm, 
benim, «Orma» ile ilgili Soruşturma Komisyonu 
üyesi olarak görevimi hangi nitelikte yaptığımı tah
rip ederek, değiştirerek ve inkâr ederek, buraya ge
lip Sayın Demirel hakkındaki dosya, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine mükemmel gelmiş, müdellel 
gelmiş ve sureti katiyede suç görmemişim ben ve 
ikinci birleşime; Sayın Şeref Kayalar'a göre, sayın 
Demirel'i o kadar tertemiz ve o kadar alnı ak yü
zü pak görmüşüm ki, korkup birleşime dahi gelme
mişim ve Cumhuriyet Halk Partilileri de böyle gör
müşler; gelip oy vermemişler... 

Gerçek bu mudur? Çünkü bu kürsüde sayın 
Şeref Kayalar, bunları geçirmiş bulunmaktadır tu
tanaklarda, 

Sayın Demirel'in «Orma» ile ilgili Soruşturma 
Komisyonunun üyesi idim. Aylarca devam eden 
bu Komisyonda ciddî bir şekilde inancım şu idi ve 
sonuna kadar savundum: Demirel suçludur, Demi
rel sanıktır; Demirel, iddia edilen suçları fazlasıyla 
işlemiştir. Bunu, bütün bir Soruşturma Komisyonu 
devam ettiği sürece muhafaza etmiş ve bu yolda 
çaba göstermiş bulunan ben, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna Adalet Partili üyeler ki, çoğunluğu 
teşkil ediyorlardı Komisyonda) Yüce Divana sev-
kedilmemesi yolunda önerge verdiği ve raporu bu şe
kilde hazırladıkları için, arkadaşlarımla beraber, 
Yüce Divana şevkini öngören karşı oyu uzun ve 

belgelere dayanarak Komisyona verdik ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı huzuruna 
geldi. 

İlk toplantının yapıldığı 17 Mayıs 1972 günü 
ilk konuşmayı yapan ben Sarı Atalay, A. P.'lilerin 
yerlerinden bağırmalarına ve hatta küfür ve engel
lemelerine rağmen, gücümün yettiğince inandığım 
Demirel suçluluğunu belgelerle tutanaklara açıkça 
geçirdim, 

Komisyon Başkanı ve A.P.'li üyeler Sayın De
mirel'in suçluluğunu bıraktılar, Sayın Şeref Kaya
lar'm yaptığı gibi, görüşmeler sırasında münhasıran 
benimle uğraştılar; yani. bütün görüşmelerin siklet 
merkezi, sanık sandalyesinde Demirel değil de 
benmişim gibi benimle uğraştılar. 

Ben bunu tutanaklara da geçirmiş bulunmak
tayım; 12 nci ve 13 ncü Birleşimleri tetkik im
kânını bulan arkadaşlarım göreceklerdir; ama ne 
vardır ki, insanların hayatlarında kendi iradelerinin 
dışında tabiatın ve Allah'ın bazı beklenmedik kader 
çizgileri olur. 19 Mayıs sabaha doğru ciddî bir 
kalp rahatsızlığı geçirdim. Hacettepe Hastanesine 
kaldırıldım ve benim siyasî hayatım için çok arzu 
ettiğim ikinci kez bu konuda konuşma imkânım bu 
şekilde mümkün olmadı.: 

Hasta yatağımda; doktorların itirazına rağmen 
gizli olarak, Demirel'in Yüce Divana şevki için 
önergesini hasta yatağımda hazırlayarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdim ve 
Başkanlık görüşmelerin sonunda, 12 nci Birleşimde 
24 Mayıs 1972 Çarşamba günü görüşmeler bittik
ten sonra, önergelerin oya konması sırasında, be
nim doktorların bırakmadığı için Birleşime katılma
dığım toplantıda, doktorlardan gizii olarak gönder
diğim, Süleyman Demirel'i sanık olarak Yüce Di-: 
vana sevk önergem Türkiye Büyük Millet Meclisin
de oya konmuştur. (Sayfa : 376, 377, 378, 379) 

Benim önergem A. P.'li Başkan tarafından oy
lanmaya konacağı sırada, .Adalet Partililer aynen 
şöyle söylemişler. Daha önce Başkan okuyor: 

«Başkan — Efendim, şimdi Sayın Sırrı Ata-
lay'ın bize göndermiş olduğu önerge var, onları oy
layacağım. 

(A. P. sıralarından; «Taa oradan mı?» sesleri)» 
Benim hasta yatağımdan gönderdiğim önergeyi 

o kez; «Taa oradan mı?» diye itirazla karşılamış
lardır. Duramıyor, hakkı arıyor, hasta yatağındaa 
önerge gönderiyor?» diye itiraz edenleı var. Onla-
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nn adına Şeref Kayalar gelecek bu kürsüde bun
ları diyecek ve tutanaklara geçirecek... 

Gerçekten insan düşüncesinin kolay kolay alama
yacağı bir olay, Çünkü yıllardır birbirimizi tanıyo
ruz. Sırrı Atalay bunları bırakacak ve bunları takip 
etmeyecek mi?.. Sayın Şeref Kayalar buraya ra
hatça geldi ve aynen, biraz önce okuduğum gibi 
konuştu. Diyor ki; «Sırrı Atalay dosyayı o kadar 
müdellel gördü ki ve sureti katiyede... Sayın Genel 
Başkanımız bugün olduğu gibi o günde alnı ak, yü
zü pak...» 

O diyebilir, o söyleyebilir. «Gördü, korkusun 
dan gelip Birleşimde bulunamadı ve Cumhuriyet 
Halk Partililer oy veremediler...» diyor. 

Arkadaşımız ne kadar rahatlıkla konuştu; bunla
rı ifade etti. Ne kadar rahatlıkla zapta geçirdi. Ar
kadaşımız bilmiyor mu, bu lutanaklar arşive gire
cek ve meydana çıkacak? Görülecek ki, Sırrı Atalay 
bu çabayı yapsın; Türkiye'nin gerçeği bu, işte me
selelere yaklaşım şeklimiz bu, gerçekler böylesine ül
kemizde tahrif edilmekte, böylesine tahrip edilmek
te... Gerçekler bu kadar açık ve seçik ortada iken, 
hiç bir iş görmedi arkadaşımız, geldi burada zabıt
tan da okuduğum cümleleri rahatlıkla, muhterem ar
kadaşlarım, sizin gözünüzün içine baka baka, üstün
de dura dura, rahatlıkla söyleyebildi; rahatlıkla bun
lar söylenmektedir. 

Nerede söylenmektedir?.. 1976'nın Türkiye'sinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci kanadı Cum
huriyet Senatosunda ve tutanaklara havale edilmek
tedir ve gerçekler bu şekilde tahrip edilmektedir; 
ama niçin?.. Elbet bunun bir nedeni vardır. 

Ben tutanaklar hakkında konuşuyorum. Sayın 
Şeref kayalar bir açık çek imzalamış bulunmaktadır. 
Bunun nedenini Sayın Şeref Kayalar'dan bir başka 
vesile ile (hiç merak etmesin o vesileyi çok rahat bir 
zamanda kendisi bana verecektir) niçin bu şekilde 
resmî belgelerde tahrip ve tahrife gitmesinin ayrıca 
eleştirisini yapacağım. Bakın maksadı taşınıyorum, 
maksadı ifade etmiyorum; ama bu, maksadın nere
den geldiğinin ve siyasi hayatımızın nasıl bir hasta
lığı olgunun ve lidere hoş görünmek için neler ya
pıldığının birer belgesi olacak. Bunları sırası geldiği 
zaman ayrıca beraberce tartışacağız. 

Sayın Kayalar yine aynı konuşmasında tutanak
lara diğer bir hususu da geçiriyordu. Biliyorsunuz ko
nuşmalar şu nedenle meydana gelmiştir : 

Önerge ara verilmesini istiyordu. Ben, özetle ifa
de edeyim, buradaki konuşmamda dedim ki; ara ver-
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memiz için gerek yoktur. Olan işleri anlattım ve bir 
konuya değindim, dedim ki, Cuma günü, yani 13 Şu
bat 1976 günü Birleşik Toplantıda Sayın Demirel ile 
ilgili mobilya yolsuzluğu dolayısıyle Meclis Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi için Birle
şik Toplantıya davet vaki olmuştur. Korkarım ki, 
siz bu öneriniz ile bu Birleşik Toplantıya gitmeme
nin gerekçesini hazırlıyorsunuz... Bunu ifade ettim. 
Sayın Şeref Kayalar geldi, şimdi biraz sonra bura
da okuyacağım; «Sırrı Atalay dedi, bunu söylüyor...» 
Önerge ile, ara verme ile ilgisi olmayan, benini 
2 . 12 . 1964 tarihli Çarşamba günlü Birleşik Top
lantının ikinci Birleşiminde, Birleşik Toplantı İçtü
züğünün 1 ve 4 ncü maddesi ile ilgili görüşmelerde
ki konuşmalarımı getirdi burada anlattı. 

Demekki Sayın Şeref Kayalar, daha önce böyle 
bir konuşma yapmanın hazırlığı içerisinde imiş veya
hut çok güçlü bir hafızası var, hatırlamışlar ve bu 
görüşmeye ait bazı pasajları burada okudular ve öy
lesine bir imaj yarattılar ki, ben İçtüzüğün 1 ve 4 ncü 
maddelerinde birleşik toplantının yapılabilmesi için 
Millet Meclisinin Başkanının (ki, Anayasa gereğince 
Birleşik Toplantı Başkanı ve Başkanlık Divanını teşkil 
eder Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı) Bir
leşik Toplantıya çağırmayı Cumhuriyet Senatosu 
Başkanına danışmadan sonra yapar, şeklindeki Tü
zük hükmünü, benim gerçekten Birleşik Toplantıda 
İçtüzük görüşülmesi sırasında (danışma değil, müna
sip mutabakat üzerinde önerilerim olmuştu) sanki 
Sırrı Atalay'm bu önerisi İçtüzük hükmü olmuş ve 
Adalet Partisi (ne zamandan beri bilmiyorum) benim 
görüşlerimi İçtüzük maddesi haline getirmiş; bura
da ifade ediyorlar. 

Sayın Şeref Kayalar, benim Birleşik Toplantı İç
tüzüğü hakkındaki sözlerimi, önerilerimi, önergemi 
getirdi burada İçtüzük maddesi olarak okudu ve 
«Sırrı Atalay böyle demiş; İçtüzük hu şekildedir, Mil
let Meclisi Başkanı nasıl olur da münasip mutabakat 
olmadan danışma ile Birleşik Toplantıyı yapabiliyor?» 
dedi. 

Uzakları görmek lâzım; birkaç ayı değil birkaç 
saati... Ben burada söyledim. «Birleşik Toplantıda 
Demirel'in mobilya yolsuzluğuyle ilgili Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimini engellemek için 
ara vermeye gidiyorsunuz ve bunun için bu ara ver
me isteniyor...» dedim. 

Gerçekten de 13 Şubat 1976 günkü Birleşik Top
lantıda Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Oğuz Aygün 
çıktı. «Siz toplantıyi nasıl yapabilirsiniz?.. Cumhuri-
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yet Senatosu ara vermiştir. Cumhuriyet Senatosu I 
ara verince Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı nasıl yapılabilir?..» dedi. Ben bunları hep 
burada söyledim, «iki gün sonra siz bunları söyle-
yebilmek için bu ara vermeye gidiyorsunuz ve bunun 
için önerge verdiniz» dedim; bunu ifade ettim. Sa
yın Kayalar da burada konuşmasında, «Sayın Ata-
lay Böyle demişti, Millet Meclisi Başkanı niye buna 
göre hareket etmiyor?» diyor; yani benim Birleşik 
Toplantıda önerdiğim hususları ortaya koyuyor. | 

Gerçekten, ben Birleşik Toplantıda şunu öner
miştim : «Birleşik Toplantı, Anayasanın öngördüğü 
hallerde eğer toplanacak ise, Millet Meclisi Başkanı j 
Cumhuriyet. Senatosu Başkanı ile münasip bir mu
tabakata vardıktan sonra, gündemi ve günü tayin 
etsin» dedim ve bu önergeyi de verdim. Çıktım, uzun 
uzun konuştum. Sizin şimdi şikâyetçi olduğunuz hu
susları, Birleşik Toplantıda söylemek istediğiniz hu
susları ben söyledim; ama önergem oylandığı zaman 
siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adalet Parti
liler olarak, milletvekili ve senatörler aleyhte oy ver
diniz ve benim önergem kabul edilmedi, sizin oyları
nızla reddedildi ve Birleşik Toplantı içtüzüğüne, be
nim sunduğum önergede, göstermek istediğim ve si
ze öğüılediğim münasip mutabakat yerine (ki, sizin 
oylarınızla reddedildi) danışma mekanizması getiril
di ve içtüzük hükmü haline geldi. Beğenseniz de, be
ğenmesiniz de bir kural haline gelmiştir. Bir kural 
haline gelince o işler. 

Şimdi, bu kural işlediği zaman da, içtüzük hük
mü olup işlediği zaman da benim söylediklerimi İç
tüzük hükmü gibi getirip burada bir savunma yapıp, 
İçtüzükte sanki benim söylediklerim varmış, benim 
söylediklerim mahz-i keranıetmiş, İçtüzüğe geçmiş 
de şimdi Sayın Şeref Kayalar gelip, «Başkan, Sırrı 
Atalay böyle demişti, sen münasip mutabakata var
mışsın, nasıl danışma ile yetiniyorsunuz, Birleşik 
Toplantıyı nasıl topluyorsıınuz?» diye zabıtlara bu 
şekilde geçirmeye çalışıyorlar. 

Görüyorsunuz zabıtlar... 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Bu hususta mü

zakere mi açtık Sayın Başkan?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Geç

miş zabıt bu mu Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Bir saniye Sa

yın Atalay. 
Sayın üyeler, zaptı sabık hakkında konuşma iste

yen (önergeyle istediler) önergelerini okuttum. «Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantısında, 

benim söylediklerim ve yaptıklarım burada yanlış 
aksettirildi, burada zabıtlara yanlış geçirildi. Eğer bu 
zabıtlar bu hüviyetîeriyle kalırlarsa, bu yanlış beyan
lar bana mal edilmiş olacaktır, tashih edilmemiş ola
caktır, bu şekilde kalacaktır» şeklinde beyanda bu
lundular. Bendeniz de bu zabıtların kendi iradeleri
ni, oradaki Büyük Millet Meclisinin müşterek top
lantısındaki iradelerini aksettirmediği gerekçesiyle dü
zelttirmek ve bir yarayı sarmak için, evvelki girişim
lerimize de dayanarak söz verdim. 

Müsaade buyurun efendim. Takdiri Başkanlığa 
bırakırsanız birçok meselelerin halledilmesi mümkün 
olacaktır. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür ede

rim, Sayın Başkan. Siz, bana ve size yöneltilen so
rulara, gerçekten İçtüzük hükümlerine ve şimdiye 
değin geleneklere göre ve Parlamento hukukuna uy
gun olarak karşılık vermiş bulunuyorsunuz. Bu se
beple ben değinmeyeceğim ve sözlerime son verme
ye çalışacağım. 

Tutanaklar, ilk ifade ettiğim gibi, bizi ömür bo
yu takip ederler. Bu ömür boyu takipte benim sahip 
olduğum düşünceleri ve Sayın Demirei'in soruştur
mada hakkında beslediğim düşünceleri, burada gelip 
gözümün içine baka baka «Sen müdellel, mükemmel, 
sureti katiyede suçsuz olduğunu gördün» şeklinde 
yüzüme karşı bunlar ifade edildi, bu kürsüde söy
lendi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, onlar bitmiştir. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, ben bun

ları zabıtlara bırakacağım, o şekilde kalacak ve ge
lecekte zabıtları okuyanlar «Sırrı Atalay suçlu san
dığı Demirel hakkında birinci celsede bazı iddialar
da bulunmuş; ama ondan sonra o kadar mükemmel, 
müdellel ve sureti katiyede suçsuzluğu görmüş ki, 
ikinci Birleşime gelememiş, oy kullanamamış ve... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bunları anlattınız; 
bendeniz de izahat verdim. Lütfen bağlayın efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve arkadaşları 
da, Cumhuriyet Halk Partisi içinde o tarihteki kar
şılıklı bazı görüş ayrılıklarından dolayı sayısının ne 
ölçüde azaldığı bilinmektedir; 60 Cumhuriyet Halk 
Partili Parlamento üyesi bulunmuş ve oy kullanmış
tır. «Bir tek» dediği 60 katı fazlasıyle o gün mev
cut bulunabilen Cumhuriyet Halk Partililer iştirak 
etmiş ve gerekli oyu vermişler. Gözümüzün içine 
baka baka «Tek Cumhuriyet Halk Partili bulunma
mıştır» deniliyor. 1 ilâ 60'ın arasındaki 60 katlı bir 
fark ile karşı karşıyayız. 
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Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. İzin verirse
niz geçen birleşimle ilgili bir. nahoş karşılıklı konuş
madan dolayı bir cümle ilâveme izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın üyeler, bir

leşim kapanmadan önce gerçekten arzu edilmeyen 
bir şekilde Sayın Başkanla aramızda bazı sözler geç
ti. Bu sözlerden sanırım Sayın Başkan da üzüntü 
duymaktadır, ben de üzüntü duyduğumu ifade etmek 
isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir saniye efendim, 
ayrılmayın. 

Sayın Ataîay, acaba bundan evvelki Birleşimin 
sonlarında meydana gelen olaylarda, o anki atmos
ferin de tesiriyle maksadı aşan bir beyanda bulun
muş olduğunuzu kabul etmemize imkân verir misi
niz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hay hay. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun temsili ma
kamında bulunan bir zata karşı zabıtlara geçmiş olan 
bir sözün maksadı taştığını ve o esnada söylenmiş bir 
söz olduğunu kabul etmemize imkân var mıdır? Bu 
hususta beyanınızı alabilir miyiz efendim? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
konuşurken neyi düşünüyorsam, düşüncelerimi de 
s?sîe ifade etme şekliyle görüşlerimi rahatlıkla ifade 
ederim. Ben şimdiye değin 27 yıllık Parlamento ha
yatımda söylediğim sözü geri almış değilimdir ve 
ben maksadımı aşan bir kelime de ifade etmem; ama 
ben, gerçekten nahoş karşılıklı konuşma zemini ha
zırlanmış, bu zeminden dolayı üzüntümü açıkça ifade 
ettim. Bunun dışında ben herhangi bir tavzihe veyahut 
bir ^başka şekilde meseleyi tevil yoluyle inkâr şek
linde bir yola gitmeyeceğim. Eğer, bununla yetinil-
miyorsa, İçtüzüğün 154, 155 nci maddeleri işler mi, 
işlemez mi, ne olur? Bu şekildeki bir görüşme veya
hut herhangi bir işlem olursa, düşüncemi o zaman 
söylerim; ama ben kendiliğimden bir şey ifade et
tim, üzüntümü söyledim. Sanırım bu, birçok mesele
lerin en iyi çözüm şeklidir. Bunu ifade ediyorum. 
Birçok sorunun çözüm şeklidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Kâfi değil, geri ala

caksın. 
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2. — Bursa Üyesi Şeref Kayalar'in, içtüzüğün 
65 nci maddesine göre demeci. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade eder 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Atalay kür

süden sataştılar. Beni zabıtlarda tahrifat yaptığım töh
metine maruz bıraktılar. Kendileri bizatihi zabıtlar
da tahrifat yapmışlardır. Bundan dolayı kısaca söz 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, siz tecrübeli bir par
lamentersiniz. Sizin şahsınıza direk olarak bir sa
taşma olduğu kanaatinde değilim. Havayı elektriklen
dirmemek, karşılıklı yine sataşmalara sebebiyet ver
memek üzere ve bir cümleye, bir kelimeye dayana 
rak size söz veriyorum. «Tahrif etti» dediler; bunu 
bir açıklama olarak kabul buyurun ve lütfen bu ölçü 
içerisinde konuşun efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Evvelâ Sayın Atalay bu kürsüden, Sayın Başkan 
hakkında bir söz söyledi. O söz hakkındaki beyanı 
nasıl «bir üzüntü tevlid ettiğini» kendisi ifade et
mişse, ben de burada kendisine evvelâ, üzüntümü 
beyan etmek isterim. 

Şimdi benim maruzatım şu : Eğer iyi hatırlıyor
sam, Sayın Atalay ilk gün konuştuktan sonra ertesi 
celse, hastalık sebebiyle gelmedi ve savunmasını yap
madı... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen tamamını oku. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ataîay, 
çok rica ederim efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Ben sadece 
burasını aldım. Tamını da dinledim, bütün arkadaş
lar dinlediler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birleşik toplantıdaki konuşmalar devam ediyor : 

«Sayın Ataîay ilk gün geldi; konuşmasını, muhalefet 
şerhini bir Soruşturma Komisyonu üyesi olarak Ko
misyondaki beyanını aynen kürsüde beyan ettiler. 
Ertesi akşam Sayın Atalay gelmedi» Eğer benim ko
nuşmalarımı tetkik buyururlarsa Sayın Atalay gö
rürler ki, «Hastalık sebebiyle buraya gelmediğini 
zapta geçirdiğinizi görmekteyiz. Eğer hasta olmasay
dı her halde kendisine o oturumda arzı cevap ede
cektim. Kendisi bulunmadığı için, hakkındaki ta'ânla-
rımı, kendisine karşı beyanlarımı şurada kesiyorum» 

I dedim ve kestim. Bu her halde bir centilmence ifa
denin ta kendisidir. 
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Şimdi bir vakıa var. Sayın Atalay'ın hakikaten 
hasta olduğunu, hastalığın bize beyanıyle tespit et
miş bulun'duk; fakat hastalık sebebiyle de gelmediği 
sabittir. Bilâhara Sayın Atalay'ın hakikaten doktor
ların hıfzetmesi, kendisini orada yatırmak isteme
lerine rağmen gelip konuşmak istemesi bizim de ıt-
tılaımıza geldi ve bu sebepten dolayı Sayın Atalay' 
dan özür diledim. 

Şimdi, eğer iyi hatırlıyorsam «Cumhuriyet Halk 
Partisinden kimse kalmadı ve hepsi oylama sırasında 
gitti» diye beyan ettim; mealen arz ediyorum. Şimdi 
Sayın Atalay gözlerimizin içine baka baka «60 tane 
Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin orada bulunduğu 
halde tek bir kimse yoktur dedi Kayalar» diyor. Bu
rada Sayın Atalay'la zabıtlara müsteniden konuşma
ya mecburuz. 

Oylama sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pundan iki arkadaşımız mevcut. (Millet Meclisi 
24 . 5 . 1972 tarihli zabıt, sayfa 684 - 685. Zaptı 
yanıma almamışım; fakat aynen kaydettim, arka
daşlarımın kaydetmesini istirham ediyorum) Değerli 
senatöre arkadaşlarımızdan biri Gaziantep Senatö
rü Sayın Salih Tanyeri, diğeri de Giresun Senatörü 
Sayın İhsan Topaloğlu. Başka hiç bir senatör yok. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
daki oylama sırasında, ben kürsüde konuşurken gör
mediğim; fakat oylama sırasında iştirak eden sadece 
15 milletvekili mevcut. Eğer, benim tek kişi mev
cut değil diye söylediklerimi mübalağalı olarak . ka
bul etmişse, «60 kişi mevcuttu» diye daha büyük bir 
mübalağa içine girdiğini Sayın Atalay'ın, zabıtlara 
müsteniden tespit etmek isterim. 

«Tutanaklar bizim tanıklarımızdır. Görüşmelerin 
tam olarak tutanaklara geçmesi lâzımdır» buyurdu
lar ve Tüzük hakkındaki bazı şikâyetlerini de öne 
sürdüler. Ben hiç bir zaman Sayın Atalay'ın, Tüzük 
tadilâtında nev'anma Sayın Atalay'ın her sözü kera-
metmiş gibi; o Tüzük tadilâtını oraya tespit etmiş 
olmasından dolayı bir beyanda bulunmadım. Ben sa
dece, komisyonlarda düzenlenen raporlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yahut Cumhuriyet Senatosu 
adına düzenlenir ve onlar birer belgeden ibarettir, o 
belgeleri vuzuha vardıracak olan sözcülerin beyanı
dır, dedim; bu hukukî gerçeğe Sayın Atalay'ı çekmek 
istedim. 

Nitekim sözcünün de, lalettayin bir danışmadan 
ibaret olmadığını, mutabakatın şart olduğunu beyan 
ettiğini zabıtlardan okudum. Sayın Atalay'ın da, ha
kikaten sözcünün bu beyanına muvazi bir takrir ver

diğini sadece ifade ettim; fakat Atalay'ın beyanının 
zabıtları tasrif ettiğinin bir hukukî gerçek olduğunu 
ifade etmek istedim. Bu suretle de Sayın Atalay'ın 
her zaman olduğu gibi, hâdiselerin karşısına çıkıp 
«Tahrif ediyorsun» demeyi adet edindiğini, 27 sene
lik Parlamento hayatında geçmiş olan bütün zabıt
ları şahit olarak gösteririm, 

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kayalar. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı M. Tekin 
Anbururiun, Kars Üyesi Sırrı Atalay hakkında İç
tüzüğün 155, 156 ve 157 ne i maddelerinin tatbik edil
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Arııburun, Sayın Sırrı Ata
lay'ın son beyanı karşısında, meselenin halledilmiş 
olması sizce mümkün müdür?.. Vermiş olduğunuz 
önergeyi geri alacak mısınız? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sırrı Atalay 
sözünü geri almadı ki... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, önerge sahi
bine biz durumu... 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Kürsüyü 
temsil ediyordum, Heyeti Umumiye Riyaset ediyor
dum. Maddeler sarihtir; lütfen okuyun. Heyeti Umu-
miyede olmuştur. Kürsüyü temsilen; yani Heyeti 
Umumiyeyi temsilen kürsüdeydim. Eğer sayın arka
daşlarım razı iseler, hiç şüphesiz meseleyi düşünürüz. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Tekin Arıburun ta
rafından Başkanlık Divanına verilmiş bir yazı var
dır. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından ge
len evraklara alınmıştır, bilgilerinize sunuyoruz efen
dim : 

Türkiye Cumhuriyeti Senatosu Yüce Divan 
Başkanlığına 

11 Şubat Çarşamba günkü Birleşimde ara verme 
önergesinin müzakeresi, oylaması sırasında Sayın 
Kars Senatörü Sırrı Atalay oturduğu yerden, o sırada 
Yüce Genel Kurulun Oturumunu idare etmekte olan 
Başkana hakaret ifade eden sözler sarf etmiş ve bu 
husus tutanaklara geçmiştir. 

İçtüzüğün 155, 156, 157 nci maddeleri mucibince 
kendisine 3 günlük geçici olarak Senatodan çıkarıl
ma cezası verilmesi hususunda gerekli işlemin yapıl
masını arz ederim. 

M. Tekin Arıbur un 
Senato Başkanı 

(Hadise günü oturumu idare eden Başkan) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan söz is-

tuyorum. 
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BAŞKAN - - Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ya

pacağınız işlemi söyleyin, ona göre konuşacağım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzükte yazılı.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün bu husustaki maddeleri açıktır. 

Zabıtlara intikal etmiş beyanlar vardır. Bu beyan
larla ilgili olarak İçtüzüğümüzde özel madde vardır. 
Bunu Başkanlığın teklifi olarak Yüce Genel Kuru
lun görüşmesiz olarak oylarına sunacağız ve Genel 
Kurulun vermiş olduğu kararı uygulayacağız. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
meseleyi öğrenelim; herkes ne soylemişse öğrenelim, 
zabıtlar okunsun. 

BAŞKAN —• Bir saniye efendim. 
Buyurunuz Sayın Atalay, yerinizden ifade bu

yurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, mad

de sarih; hakkında böyle bir ceza tatbik edilmek is
tenilen üye savunmasını yapar. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu )— Açık
lama yapar... 

BAŞKAN — Şimdi, sayın üyeler, usulünü sor
dunuz; ben usul hakkında bilgi verdim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bana... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Atalay. 
Sayın Gündoğan, söz isliyorsunuz, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, ben d?. Sayın Atalay gibi yapacağınız mua
meleyi beklemek isterdim. Ancak, şu hatırlatmayı 
yapmadan geçemeyeceğim : Bildiğiniz gibi. bu ko
nuda 2 geçmiş olay vardır. 

Bir tanesi, Sayın Ünsal'a yapılan muameleyi Sa
yın Başkana intikal ettirdik ve muamele yapılması
nı istedik. Ancak, bugüne kadar hiç bir muamele 
yapılmadığı bir vakıadır. Hatırı âlinizde bulunsun di
ye söylüyorum. 

İkincisi; Sayın Başkan verdiği önergede şikâ
yetçi olduğu konuda, kendisinden şikâyetçi olunacak 
bir durum da yaratmıştır. Eğer müsaade ederseniz 
bunu ifade etmek isterim. Yapılacaksa herkese eşit 
yapılmalıdır, yapılmayacaksa; rasgelen tutulmuştur, 
ondan dolayı bir işleme tabi olur gibi. bir işleme mü
saade etmeyeceğimizi arz ediyorum, 

(A. P. sıralarından «Zabıtlar okunsun» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ konunun aydın
lanması için zaptın ilgili bölümünü Yüce Genel Ku
rulun bilgilerine sunacağız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız Sayın Baş
kan, başından itibaren alınması lâzım, gerçeğin mey
dana çıkması için... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Otur da 
sen idare et bari... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Atalay. 

Efendim, burada cereyan eden olaylar iki safha 
arz ediyor. Ben zaptı kısaca bu konuda hülâsa et
mek istersem, iki cümle söyleyebilirim. Biıincisi, Sa
yın Sırrı Ataîay'a, Adalet Partisi Grupu cenahın
dan, «Allah belanı versin» şeklinde sarf edilen, zabıt
lara geçmiş olan birtakım beyanlar var; fakat sübjek
tif değildir, objektif olarak grup tarafından geldiğini 
bildirmektedir zabıtlar. 

Diğer kısmı ise, Sayın Atalay tarafından söylen
miş olduğu zabıtta saptanmış bulunan bir cümle var
dır. O da; Sırrı Atalay, «Başkanlık değil, uşaklık
tır» şeklinde beyanda bulunmuşlardır. 

Gönül, Yüce Senatoda müzakerelerin bu mer
tebeye gelmemesini arzu eder. Bir mertebeye gel
dikten sonra karşılıklı görüş ve anlayışla bu mesele
lerin halledilmesi lâzım geldiği kanaati mutlaka her
keste hâkimdir; fakat bizim çabalarımız müspet bir 
şekilde bu işin halledilmesine imkân vermemiştir. 
Onun için, İçtüzüğün ilgili maddelerini uygulamak 
durumundayız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan usul hakkında bir şey arz etmek istiyorum. 

Bu konuyu lütfen, biraz evvel arz ettiğim hu
susları da gözönünde tutarak, hatta daha önce Sa
yın Özdilek'e yapılan durumları da gözönünde tuta
rak mümkünse Başkanlık Divanında, belli bir an
layışla getiriniz lütfen Sayın Başkan. 

Bu yol açılırsa, bu davalar uzar gider, Bu yolun 
çıkmaz olduğunu Sayın Başkanlık hissetmiştir sanı
yorum. Bunu Divanda konuşunuz. Başkanlık, ken
dirine düşen işler varsa yapmalıdır. Kendisine yapı
lan işler varsa onlarında gereği elbette yapılmalıdır; 
ama bu tek taraflı, yalnız Sırrı Ataîay'a münhasıran 
işleyen bir mekanizma olursa, size şimdiden söyle
yeyim, Grupum bütün kalbiyle bunun karşısında 
olacaktır. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Hakaret edecek, geri 
almayacak, sonra müdafaa edeceksin.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu konuda bir hususu arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Bizzat mü-

şahade ettim, iki bakan Sayın Sadi Irmak'ı, af bu
yurunuz köprü altındaki kimselere düşecek şekilde 
odasına kadar kovalamışlardır. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, Sayın Fey-
yat, biz meseleyi halletmek için burada bulunuyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Topyekûn ele 
alınsın öyleyse... 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Müsaade bu
yurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, izin 
veriniz, savunmamı yapayım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Savunmanın ne de

mek olduğunu biliyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Savunma» 
diye bir şey yok; aç oku. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çok rica ediyorum... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Savun

ma» diye bir şey yok. 
BAŞKAN — Bizim sarf etmiş olduğumuz çaba

lara yardımcı olun efendim; çok rica ediyorum, is
tirham ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Temayül eden birtakım fikirler var. Bu fikirler 

hakkında sizlere, yüksek huzurlarınızda uzun boy
lu izahat vermek istemiyorum; başka birtakım daha 
gelişimler vardır bu konuda. 

Eğer Sayın Arıburun, meseleyi Yüce Genel Ku
rula aksetmeyen diğer bütün yönleriyle Başkanlık 
Divanına götürüp orada halletmeye müsaade bu
yursunlar; benim takdirime terk etsinler. Eğer ya
rınki Başkanlık Divanı toplantısında ve Perşembe 
günü yapılacak olan Danışma Kurulu Toplantısın
da meselenin halline imkân bulamazsak, yine ken
dilerinin bu önergelerindeki haklan saklı kalmak 
kaydı ile muameleye devam edelim. 

Bu hususta kendilerinin müsaadelerini rica edi
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim; Baş

kanlık bir uygulama yapıyor, çok rica ederim Sayın 
Atalay. Buyurun oturun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başka
nım, bu beyanlarınız, bu tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. bir saniye efen
dim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Müsaade eder
seniz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Bir saniye. Bendeniz Sayın Baş
kan ile görüşüyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) —- Evet, bu tekli
finizle ilgili zaten. Bu teklifiniz, bu tutumunuz hak
kında söz istiyorum. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, müsaade bu
yurunuz. 

Buyurun Sayın Başkan, 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, lütfen bu husustaki İçtüzüğün iki maddesini 
okuyun; 1 nci maddesi bir, ikinci maddesi iki. On
dan sonraki kararı lütfen tekrar sorun. Çünkü kür
süye teveccüh etmiştir bu, yalnız benim şahsıma de
ğil. Orada bulunan Başkan, Senatonun Başkanıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başkanım... 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Eğer ten

sip ederseniz, arkadaşlarımız da durumu öğrenirse, 
o zaman Divana gitmek için oylatabilirsiniz... 

BAŞKAN — Efendim, Divana gitmesini bende
niz oylama sureti ile değil, sizin şahsınızın müsaade 
ve muvafakatına terk etmiş bulunuyorum. Çünkü, 
meseleyi Başkanlık Divanında ve Danışma Kurulun
da daha enine boyuna görüşüp halletmek imkânı 
olacaktır kanaatindeyim; ama siz ısrar buyurduğu
nuz takdirde muhakkak ki, İçtüzüğün gerektiği hü
kümler uygulanacaktır. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, bu hususta üç tane Tüzük maddesi var; 
kesin... 

BAŞKAN — Sayın üyelerimiz biliyorlar efendim, 
maddeleri; hepimiz biliyoruz. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Evet, ama 
arkadaşlarım neden dolayı Divana gitmesi icap et
tiğini bu esnada bilmiyorlar. Lütfen mukayese et
sinler. O üç maddeyi okuyun orada; ondan sonra 
Divana götürmek için oylayabiliriz pek âlâ. O za
man ben önergemi geri alırım; evvelâ Divanda gö
rüşelim, buraya gelelim derim. 

BAŞKAN — Efendim, umumî temayülün bu mer
kezde olduğu anlaşılıyor. Biz de Yüce Genel Ku
rulun umumî temayüllerine uymak suretiyle bilgile
rinize sunacağız. 

Uygulanması gereken maddelerden bir tanesi, İç
tüzüğümüz 155 nci maddesinin 4 ncü fıkrası olup.:. 
(C. H. P. sıralarından «Sayın Başkan geri alıyor» 
sesleri) 
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Hayır efendim, «Geri alıyorum» demiyorlar efen
dim. (C. H. P. sıralarından «Geri alıyor» sesleri) Bu 
maddeler okunsun, maddeler okunduktan sonra geri 
alacaklarım beyan ettiler efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bence, hiç olmazsa sizin teklifinizi, re'sen tek
lifinizi tezekkür etmeye yanaşmış oldular efendim. 
Başkanlık Divanında görüşülmesine aykırı bir şey. söy
lemediler efendim. 

BAŞKAN —• Efendim, yalnız bu maddeler bil
giye sunulsun, okunsun, ondan sonra gereği yapılsın, 
diyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Beyefen
di, burada okunsun yani... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşme şekline 
dökmeyelim. 

Sayın üyeler; çok rica ediyorum, olağanüstü bir 
çaba sarf ediyoruz; buradaki kırıcı olayları, yarala
rımızı sarmak için. Yoksa tamamen karşılıklı görüş
me şekline dökersek meselenin Yüce Genel Kurulda
ki ciddiyeti kalmaz. 

Sayın Arıburun, maddeler malumdur; bir tane
si Başkanlığa yapılan hakaret, diğeri, bunun karşıtı 
olan ceza; Yüce Genel Kuruldan çıkarma cezası ve 
af dilendiği takdirde bu cezanın ortadan kalkması 
maddeleridir. Bunlar, Yüce Genel Kurulun bütün 
üyelerinin bilgilerindedir. 

Sayın Arıburun, buna rağmen münasip görüyor 
musunuz?.. Bana lütfen katî bir cevap verin; Baş
kanlık Divanı ve Danışma Kurulunda görüşülmek 
suretiyle... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bu teklifiniz üzerinde konuşacağım izin veriniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 
Başkan beyanda bulunsunlar, müsaade buyurun. Çok 
rica ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
ben bunun üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. müsaade edin efen
dim. yardıma olun bize... 

Buyuran Sayın Başkanım. 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Zatıâli-

niz Başkansınız. Şu anda benim yerime Heyeti Umu-
miyeyi temsil ediyorsunuz. Çok rica ediyorum, bu 
husus herkesin huzurunda cereyan etmiş olduğu için, 
şimdi de öyle olduğu için. burada da pekâlâ oyla
nabilir, evvelâ Divana gitmesi lâzım geliyorsa gide
bilir de. Eğer Tüzükteki bu maddeler müsaade edi
yorsa ben geri alırım; Divana gideriz. Divandan son

ra buraya geliriz. Ondan dolayı arz ediyorum. Ev
velâ siz bu ilgili maddeyi okuyun, bütün arkadaşla
rımız işitsin. 

BAŞKAN — Efendim, okunacak hangi husus 
var?.. Önergenizi okuttum, bu husustaki zabıtları be
yan ettim... 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — 155, 156 
ve 157 nci maddeleri okuyun efendim. 

BAŞKAN —• 155 ve 156 ncı maddeleri anlattım, 
kendileri de biliyoruz dediler. Başka okunacak her
hangi bir cihet kalmadı Sayın Başkan. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz ben arz edeyim : 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

İçtüzüğün 156 ncı maddesi af dileme, özür dile
me konusu ile ilgilidir. Teessürünü ifade etme kâfi 
gelir mi, gelmez mi?.. Hepimizi müteessir etmiştir, 
ben de müteessirim, ayrı ayrı hepimiz müteessiriz. 
Ancak, bu kâfi gelir mi, gelmez mi?.. Bu, yalnız be
nim için, şahsım için değil; o sırada ben Senatoyu 
temsil ediyordum. Bu kâfi gelir rni?.. Eğer gelirse, 
mesele yok, önergemi geri alırım; fakat kâfi gelmez 
ise, o takdirde maddenin tamamı ortaya konması 
lâzım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Başkan konuştuğu için söz almak ihtiyacını duy
dum. 

Sayın Başkan, bildiğim kadarıyle aynı zamanda 
iyi bir hukukçusunuz. Olay, tek yönlü cereyan et
memiştir. Zabıtta yazılanlar vaki olmuş olabilir; ama 
Sayın Başkan işgal ettiği mevkiden bizim grupun 
üzerine doğru gelerek, elleriyle, kollarıyla «Yazık
lar olsun» nidalarıyle, hatta «Yuh» sesleriyle üze
rimize geMiği bir vakıadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zabıtlarda var 
mı?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen gör
medin mi üzerime geldiğini?.. 

BAŞKAN — Bir saniye dinleyelim efendim. Ben 
kendilerine gerekli cevabı vereceğim, efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hâdiseleri tah
rif etmesinler... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben kendilerine... 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendilerini mü 
dafaa etmek için hâdiseleri tahrif etmesinler, 
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Lütfen İçtüzüğün maddelerini uygulayın Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, kendileri cümlelerini 
bitirdikten sonra ben zabıtları hatırlatacağım efendim, 
hiç endişe etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hâdiseleri tah
rif ederek kendilerini müdafaaya çalışıyorlar. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, neye göre konuşmasına izin veriyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 
Sayın üyeler, bizim çalışmalarımız, çabalarımız, 

esefle beyan etmek isteriz ki, müspet bir netice ver
memiştir. Onun için Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tarafından bugünün Birleşim Başkanlığına ha
vale edilen yazının gereği yapılacaktır. 

«Açıklamada» bulunmak üzere Sayın Ataiay, bu
yurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Savunma» Sayın 
Başkan. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Cezasının ne olduğu
nu açıkladınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel arz ettim, her 
halde siz dinlemediniz Sayın Beler; biraz evvel ceza
sını da arz ettim, maddesini de arz ettim, arkasın
dan takip eden maddeleri de açıkladım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Savunma yapacağım. Savunmanın masuniyeti, 
hukukun büyük ve önemli ilkelerinden biridir. Bu 
ilkeyi, ilk kez kullanmıyorum ve savunmanın ma
suniyetini ilk kez bu kürsülerde ifade etmiyorum. 

Savunmanın masuniyetini dinlemeyenler, biraz 
sonra oylarıyle hakemlik mevkiinde olacaklar; han
gi parti gayretkeşliği içerisinde ve hangi vicdan rahat
lığı içerisinde oy kullanacaklarını göreceğiz. Ben, bu 
konuda savunmamı yapmak için ilk kez kürsüye gel
miyorum. Nice yıllar önce nice badireler içerisinde 
savunma yapmak zorunda kalmıştım; buna benzer 
konularda, yine bu kürsülerde,.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hem hakaret 
edeceksin, hem de iftihar edeceksin. 

'BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; çok ri
ca ediyorum müdahale etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
biraz önce başka bir vesileyle üzüntülerimi ifade et
tim. Bu, bazı üzücü ve üzüntü verici görüşmelerin ya
pılmasını önlemek içindi. Sayın Başkan, bu hususta 
sizin de çabanız oldu. Biraz önce hem burada oldu, 
hem de daha birleşime gelmeden önce aşağı yukarı si

ze, Sayın Başkana iletmek ve görüşümde size yetki 
vermek üzere, sadece görüşmelerin selâmeti için üzün
tülerimi ifade edeceğimi ve meselenin bu şekilde 3reni 
bir maceraya doğru götürülmemesinin sağlanması ri
casında bulunmuştum. 

Biçim yönünden yanlıştır. İçtüzüğün 156 ncı mad
desi; «Takbih ve geçici olarak Cumhuriyet Senatosun
dan çıkarılma cezalan, Başkanın teklifi üzerine...» Bu, 
birleşimi takip eden dönemde yapılacak bir disiplin 
cezası uygulamasıdır ve Başkan tarafından; yani bir
leşimi yöneten Başkan tarafından teklifin 3'apılması 
gerekli bir konudur. Oysa Sayın Başkan siz değil, Cum
huriyet Senatosu Başkanı Sayın Tekin Arıburun size 
müracaatta bulunuyor ve 154 - 155 nci maddelerin 
işletilmesini istiyor. İçtüzüğün 156 ncı maddesi şimdi 
değiştirilmek isteniyor. 

İçtüzükler Anayasa Mahkemesi kararlarıyle de ke
sin surette saptanmıştır ki, yazılı şekilde değiştirildiği 
gibi, görüşmeler süresinde alman kararlarla da değiş
tirilmektedir. Şimdi, eğer siz bu işlemi yapmaya de
vam ederseniz (ki, şu anda yapmış bulunuyorsunuz 
Sayın Başkan) İçtüzüğün 156 ncı maddesi değişmiş 
bulunmaktadır. Çünkü 156 ncı maddede açıkça, tekli
fin Başkan tarafından; o birleşimi idare eden Başkan 
tarafından teklif edilmesi gerekir. Oysa şimdi siz, 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanı Arıburun'un ya
zılı müracaat ve teklifi üzerine, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 156 ncı maddesini işletmek istiyor
sunuz ki, 156 ncı maddeye aykırı bir harekettir. Böy
lelikle İçtüzük, Anayasaya aykırı olarak değişmiş bu
lunmaktadır. 

Niçin Anayasaya aykırı olarak değişiyor? İçtüzük
ler genel hukuk kaideleridir. Kişiler için uygulan
maz ve kişiler için İçtüzük hükümleri değiştirilemez. 
Sırrı Ataiay için İçtüzük hükümleri değiştirilemez ve 
İçtüzük hükümleri ihya edilemez. 

Bu sebeple, bir kişi hakkında işlem yapabilmek 
için yazılı hukuk kuralları, bir kısım Cumhuriyet Se
natosu üyeleri tarafından değiştirilme hevesi içinde
dir. Böylelikle Anayasa Mahkemesi önüne biçimsel 
yönden gitmesi mukadder olan bir işlemden Cumhu
riyet Senatosunun hazer etmesini rica ediyorum. Bu
nu biz burada müteaddit defalar söyîemişizdir. Demi-
şizdir ki; gerçekten Anayasa Mahkemesi önüne gide
bilecek işlemler yapıyorsunuz; İçtüzük değişikliği ma
hiyetinde karar alıyorsunuz; bu kararlara gitmeyin, di
ye sizlere müteaddit defalar ricada bulunmuşuzdur. 
En yafanı, Başkan ve Başkanvekiîleri konuşamaz, gö
rüşmelere katılamaz... İçtüzüğü değiştirir mahiyette 
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karar aldınız. Kürsüye gelip savunmamızı yaptığımız 
zaman size söyledik. Dedik ki; «içtüzüğü değiştiriyor
sunuz. İçtüzük değişikliği mahiyetindedir. Anayasa 
Mahkemesi önüne Yasama Organı olarak sık sık git
mekte hiçbirimiz için fayda yoktur; hukukî sahamız 
için fayda yoktur, bu cihete gitmeyin...» Ama, sonra 
ne oldu? Oylarla değiştirdiniz, Anayasa Mahkeme
sinde iptale uğradı. 

Bir Yasama Organı bunlardan ders almalıdır
lar. Davranışları Anayasa Mahkemesi önüne gidip bi
çimsel yönden redde uğrayan grupların, sayı hesapları 
ile İçtüzükleri kolay kolay değiştirmelerinin hukuk 
önünde mahkum olacağına inanmaları lâzım ve bunu 
bilmeleri, bunu akıllarında tutmaları lâzım. Ama, gö
rülüyor ki, «İçtüzükleri de değiştirdiniz. Bunu çok ke
re ifade etmiş bulunuyorsunuz, biz değiştiririz, biz ya
parız da; yani biz bir an için arzumuzu yerine getiri
riz. Bu hususta dediğimiz dedik olur. Ondan sonra 
hukuk çiğnenecek, Yasama Organı yaralanacak... Bi
ze gam mı?..» diyen bir zihniyet, gerçekten üzerinde 
çok önemle durulacak bir zihniyettir. 

Sayın Başkan; 
Evvelâ usul yönünden açıkça ifade ediyorum; İç

tüzüğün 156 ncı maddesi değişmedikçe siz kendiliği
nizden böyle bir işlemi yapamazsınız; Başkanın mü
racaatı iîe. Bu, sizin Birleşiminiz döneminde olacak 
bir olay olacaktı ve siz olayın tanığı olarak Genel 
Kurula teklifte bulunacaktınız. Çünkü, açık; «Takbih 
ve geçici olarak Cumhuriyet Senatosundan çıkarılmak 
cezaları, Başkanın teklifi üzerine...» Aradan 15 gün 
geçecek. Ben, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nına müracaat edeceğim; Sayın Tekin Arıburun'un 
11 Şubat 1976 günkü Birleşimi idare sırasında nasıl 
partizanlık yaptığını, görevini nasıl kötüye kullandı-
ğmı, bir Başkan olarak üzerine aldığı görevi hangi öl
çüler yönünde kötüye kullandığını ifade ile Başkan
lık Divanında İçtüzüğün 6 ncı maddesinin 6 ncı fık
rası gereğince cezalandırılmasını isteyeceğim ve on
dan sonra Sayın Başkan çıkacak, karşılıklı bir kurtuluş 
yolu bulabilmek için size müracaat edecek... Sayın 
Başkan diyecek ki, siz teklifte bulunun ve 156 ncı mad
deyi işletin... 

Sayın Başkan; 
156 ncı madde ve İçtüzüğün 58 nci maddesi gere

ğince zaten bu konuda müzakere açılmaz. Siz eğer 
geçen Birleşimde Başkan olsaydınız, böyle bir teklifte 
bulunurdunuz; bunun üzerine ben savunmamı ister
dim. Eğer, İçtüzük hükümlerine göre, 10 üye yazılı 
bir müracaat ile açık oylama istemediği takdirde, gö-

— 18 

rüşmesiz iş'arı oyla siz geçici çıkarma cezasını oylar ve 
bir çözüme götürebilirdiniz, ama olay şimdi o değildir. 
Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Gündoğan'ın dediği gibi, çok büyük -boyutlara 
mesele gitmiştir. 

Savunmama geleceğim şimdi. Bu, İçtüzük hakkın
daki savunmadır. Savunmama geçtiğim zaman, niçin 
bu kelimeler ifade edilmiştir, ondan önce A. P. gru-
pundan neler bu kürsüye iletilmek istenmiştir ve 
«uşaklık» kelimesinin hukuk anlamındaki tahkir ile 
ilişiği olup olmadığı ve gerçekten Başkanın amaçladı
ğı bir neticeye varma yolundaki gayretlerinin ne ol
duğunu, benim söylediğim sözlerin bir hukuk otorite
si önünde, en yalın ifade ile bir sulh ceza mahkemesi 
önünde hukuk dili ile tahkir suçunun unsurlarını ha
vi olup olmadığını belki uzun, saatlerce sürecek bir 
savunmayla burada ifade edeceğim, bunları anlata
cağım; fakat şimdi mesele o değildir. Ondan önce di
ğer bir konu vardır ve usul ile biçim ile ilgilidir. Bu
nun bir usul meselesi olarak çözüme bağlanması lâ
zım. O da Sayın Başkan, İçtüzüğün 58 ve 56 ncı mad
deleri gereğince, sizin yönetiminiz dönemindeki bir iş
lemden dolay! sizin teklifiniz gereklidir. Halbuki olay 
15 gün önce olmuş ve o anda herhangi bir işlem ya
pılmamış. Sayın Gündoğan'ın dediği gibi Grupumu-
zun Başkanın tutumundan dolayı tepkisi üzerine, bel
ki Türk Parlamentosunda ilk defa bir Başkan, Ahmet 
Refik Paşanın bile yapmadığı şekilde bu kürsüde Cum
huriyet Halk Partisi Grupu üzerine yürümüştür. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu üzerine yürümüş ve sa
vunmamızda ifade edeceğimiz kelimeleri ifade etmiş
tir. 

Şimdi Sayın Başkan, bütün bunları bir tarafa bıra
kacağız, mücerret bir cümle, onun da gerçekten ne 
nispette hakaret olacağı yahut Sayın Arıburun'un dav-
ranışlanyle, dikkat edin, şahsiyle demiyorum, Sayın 
Arıburun'un davranışlarıyle ne nispette akrabalığı ol
duğu bu kelimenin ve ne nispette yakışıp yakışmadı
ğının, ne nispette hangi hukuk ölçülerinde gerçeklik 
ifade edip etmediğini savunmam içerisinde açıklaya
cağım. Ama şimdi Sayın Başkan, İçtüzüğün 58 nci 
maddesi gereğince böyle bir işlemi; yani siz teklifi re' 
sen yapamazsınız ve böyle br işlemin icrasına geçe
mezsiniz. Bunu çözüme ulaştırdıktan sonra İçtüzüğün 
156 ncı maddesinin ikinci bendi gereğince, o zaman 
gayet olağan olan savunma hakkımı kullanırım. 

Sayın Başkan, şimdi lütfen biçimsel yönden bu iti
razımı 58 nci maddeye göre size takdim ediyorum. 
Bunu çözüme ulaştırın. Çünkü, biraz önce yerimden 



C. Senatosu B : 40 24 . 2 . 1976 O : 1 

sordum; «Yapacağınız işlem nedir Sayın Başkan?..» 
diye. Bunu berraklığa kavuşturun, ondan sonra ben 
156 ncı madde gereğince; eğer Genel Kurul karar ve
rir yahut bu hususta İçtüzük değişikliğini siz de üstle
nirseniz ve kabul ederseniz, o zaman ben, kanun yol
larına müracaat haklarımız baki ve saklı kalmak üze
re gelir buraya, Genel Kurula karşı saygımdan ötü
rü savunmamı yaparım. 

Şimdi biçimsel kararınızı bekliyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Başkanlık Divanı, arasında yapmış olduğu müza

kere neticesinde, meselenin biçimsel açıdan halledil
mesi için, konunun yarınki Başkanlık Divanına götü
rülmesine oy birliği ile karar vermiştir. Meselenin usul 
açısı yarınki Başkanlık Divanında görüşülüp bir neti
ceye bağlandıktan sonra Yüce Genel Kurulun Per
şembe günkü birleşiminde tekrar ele alınacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanlığı tarafından verilmiş olan aynı konuyle ilgili 
bir önerge vardır. Onu da birlikte görüşmek üzere, şim
dilik işleme koymuyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim de önergem 
var Sayın Başkan. (C. H. P. sıralarından «Okunsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Bu konuyle ilgili hiçbir önergeyi iş
leme koymuyorum sayın üyeler. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/733) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sunuşlar kısmına geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilmiş bir tez

kere vardır, bilgilerinize sunuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇaglayangU'te, Devlet Bakanı 

Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/734) -

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, bilgilerinize 
sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/732) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı Profesör Dr. Turhan Feyzioğ-
îıvnun dönüşüne kadar; Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcılığına, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey
fi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/735) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, onu da bilgi
lerinize sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf 

Denktaş ve Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Mecli
si İkinci Başkanı Ümit S. Onanın, Kıbrıs Federe Dcv-

! letinin kuruluşunun birinci yıldönümü münasebetiyle 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanı M. Tekin Arıburun'a 
gönderdikleri cevabî mesajlar. 

BAŞKAN — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı 
Sayın Rauf Denktaş tarafından gönderilmiş bir tel
graf vardır; bilgilerinize sunuyorum. 

Açık telgraf : Dışişleri. 
Sayın Denktaş'ın Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Sayın Tekin Arıburun'a cevabî mesajının metni ikinci 
maddede sunulmuştur. 

Sayın Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşunun birin
ci yıldönümü münasebetiyle göndermiş olduğunuz na
zik kutlama mesajına içtenlikle teşekkür ederim. 

Yüce Ulusumuzun fedakârlıkları ve şanlı Ordumu
zun yenilmez gücü sayesinde kazanılan Kıbrıs Zaferi, 
Kıbrıs Türkünü özgürlüğe kavuşturmuş, ona, bayra
ğının altında şerefle ve güvenle yaşama olanağı ver
miştir. 

Bu tarihî günde, bizlere bu mutluluğu canlar paha
sına armağan eden aziz şehitlerimizi tazimle anarken, 
Anavatana ve onun mümtaz yöneticilerine karşı olan 
minnet ve şükran duygularımızı da yeniler, değerli 
şahsınızda Ulusumuzun şerefli temsilcileri Senato üye
lerine, Türk Kıbrıs'tan en iyi dilek ve derin saygıları
mızı sunarım. 

Rauf R. Denktaş 
Kıbns Türk Federe Devleti 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. (Alkışlar) 
Sayın üyeler; Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu 

Meclisi İkinci Başkanı tarafından gönderilmiş bir tel
graf daha vardır; bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Özgürce ve insanca yaşamak için toplum olarak 
verdiğimiz uzun mücadele sonunda kurulan ve top
lumsal egemenliğimizi temellendiren Kıbrıs Türk Fe
dere Devletinin birinci kuruluş yıldönümü nedeniyle 
şahsınız ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri adına gön
dermiş olduğunuz kutlama telgrafınız bizleri duygu-
landırmıştır. 

Şahsım ve tüm Kurucu Meclis üyeleri adına zatı 
âlinize teşekkür eder, Anavatana olan bağlılığımızı 
teyit eder, saygılarımı sunarım. 

Ümit S. Onan 
Kurucu Meclis ikinci Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. (Alkışlar) 
9. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Başkanlığının, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/737) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanlı
ğından gelmiş bir tezkere vardır, bilgilerinize sunuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt

ma Komisyonu Başkanlık Divanı seçimi için 3 Şubat 
1976 tarihinde 14 sayın üyenin iştirakiyle yaptığı top
lantısında, aşağıda arz edilen sonuçlar alınmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Başkanı 
Bitlis 

Kâmran İnan 
Başkan : Kâmran înan 9 oy 
Başkanvekili : Özer Derbil 10 oy 
Sözcü : Erdoğan Adalı 10 oy 
Kâtip : Oral Karaosmanoğlu 10 oy 
'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/736) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından gönderilmiş 
bir tezkere vardır, bilgilerinize sunuyoruz, 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 3 Şubat 1976 gü

nü saat 16.00'da sekiz üye hazır bulunduğu halde yap
tığı 6 ncı Birleşiminde, Başkanlık Divanını, aşağıda 
gösterildiği şekilde teşkil etmiştir. 

Saygıyle arz olunur, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 
Başkan : Refet Rendeci 
'Sözcü : A. Nusret Tuna 
Kâtip : Ali Oğuz 
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı

nın, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı hakkında 
kurulan Karma Komisyona, Komisyonlarından katı
lacak üyelere dair tezkeresi. (3/738) 

18 — 
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BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu tara
fından gönderilmiş bir tezkere vardır. Evvelâ okunup 
ıbilâhara oylarınıza sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
İlgi : 6 Şubat 1976 tarihli ve 2834 sayılı yazılan. 
1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka

nununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun tasarısı hakkında, Anayasanın 92 nci maddesi 
uyarınca kurulan Karma Komisyona, Komisyonu
muzdan aşağıda isimleri yazılı üyeler katılacaktır. 

Saygı ile arz olunur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkam 
Samsun 

Refet Rendeci 

A. P. : Refet Rendeci 
A. P. : A. Nusret Tuna 
A. P. ı: Şeref Kayalar 
C. H. P. : Fevzi Hakkı Esatoğlu 
C. H. P. : Zihni Betil 
€ . H. P. : Hayri Mumcuoğlu 

Millî Birlik Grupu : Ahmet Yıldız 
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu : Ni

hat Erirri 
IBAŞKAN — isimleri okunan sayın üyelerin adı 

geçen Karma Komisyona katılmaları hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

12. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Bay kal'in, Malî ve 
İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/262) 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa var, bilgile
rinize sunuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Malî İktisadî İşler Komis

yonu üyeliğinden istifa ediyorum. Bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Bekir Sıtkı Baykal 

BAŞKAN — Yüce Genci Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Yerine bir se
çim yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde Sayın Ucuzal. 
13. — Malatya Üyesi Hamdi Özerin, bazı okul

lar ve bu okullardaki öğrencilerin devam durumlarına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/34) 

[BAŞKAN — Sayın üyeler; 
'Malatya Üyesi Sayın Hamdi Özer tarafından ve

rilmiş bir araştırma önergesi vardır, okunacaktır : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugün bir çok okullarımız bilim ocağı olmaktan 
çıkmış, ölüm ocağı haline gelmiştir, 

Silâhlı öğrenci çeteleriyle okul yöneticileri işbir
liği yaparak karşıt görüşlü öğrencileri okuldan atimak 
için çok ustaca bir taktik uygulamaktadırlar. 

Önce bu öğrencileri döverek ve ölümle tehdit ede
rek okula devamlarına engel oluyorlar, daha sonra da 
yönetmeliğe göre devamsızlıktan kayıtlarını silerek 
okuldan resmen atıyorlar. 

Böylece, önce zorbalıkla okula sokulmayan öğren
cilere daha sonra yönetmelikle kapıları kapatmış olu
yorlar. 

Bugüne dek yönetmeliğin zorbalığa alet edilişine 
Türk millî eğitim ve hatta dünya millî eğitim tarihinde 
rastlanmış değildir, 

ıBugün sadece orta dereceli okullarımızdan bu tak
tikle onbinlerce öğrencinin okullarla ilişkileri kopar
ılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığına yapılan müracaat
lar etkisiz kalmaktadır. 

Türk gençliğinin okuma hakkını gaspederek mil
yonlarca Türk çocuğunu yarınından umutsuzluğa dü
şüren bu davranışlar karşısında sessiz kalan Millî Eği
tim Bakanının tutumu hakkında Anayasanın 88 ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddele
ri uyarınca Senato Araştırması yapılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince gereği yapılacak
tır. 

14. — Malatya Üyesi Hamdi Özerin, emekliye ay
rılan işçilere ödenmesi gereken tazminatlara dair Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/33) 

BAŞKAN — Yine Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer tarafından verilmiş bir başka araştırma öner
gesi vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Emekliye ayrılan işçilere defaten ödenmesi gere

ken tazminatın ancak % 25'inin ödenmekte olduğu, 
geri kalanı için % 1 faiz eklenmek suretiyle peyder
pey ödeneceği yolunda bir uygulamaya geçildiği öğre
nilmiştir. 

İşçi ile işveren arasındaki sözleşme karşılıklı an
laşma esasına dayanır. Böyle bir uygulamada işçinin 
isteği olmadan işveren tek tarafh ve işçi aleyhine bir 
tasarrufta bulunamaz, 
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Bir işçi, emekliye ayrılırken, alacağı tazminata 
güvenerek bazı girişimlere angaje olmaktadır. Mülk 
almış, işyeri açmış ve bunlara yatırımlarda bulunarak 
taahhütlere girişmiş olabilir. 

Bu taahhütlerine karşı işçiler % 30'a kadar faizle 
borç para bulmak zorunda bırakılarak, işveren onun 
parasını % 1 faizle hapsedemez. 

Gittikçe artan fiyatlar karşısında paranın satmal
ına gücü düşmekte ve % 15 faizle tutulsa da tazmina
tın değeri azalmaktadır, 

!Bu uygulama hukuk ilkelerine ve yasa hükümleri
ne aykırıdır. 

Malatya Sümerbank işyerinde emekliye ayrılan 
270 işçinin tazminatları böyle bir uygulamaya tabi 
tutularak çok mağdur duruma sokulmuşlardır. 

işçilerin alınîeri ile hak etmiş oldukları tazminat
larının verilmeyişi nedeni ile Anayasanın 88 nci ve 
'İçtüzüğün 130 ncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet 
Senatosu Araştırması yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Malatya 

Hamdı Özer 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince gereği yapılacak
tır. 

15. — Malatya Üyesi Har.ıdi Özerin, Dördüncü 
Demir - Çelik Tesislerinin kuruluş yerinin seçimine da
ir Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/35) 

BAŞKAN — Yine Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer tarafından verilmiş bir başka araştırma önergesi 
vardır, okunuyor efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurdumuzun en büyük sanayi tesislerinden biri 

Dördüncü Demir - Çelik Tesisleri olacaktır. Bu tesi
sin kuruluş yerinin seçiminde Hükümetin politik çı
karlarının, yurt çıkarlarına tercih edilmekte olduğu 
halk arasında yaygın bir kanaat haline gelmiştir. 

Malatya'nın Hasan Çelebi yöresinde bu tesisleri 
besleyecek yeterlikte ve nitelikte demir ve kömür bu
lunduğu halde, Hükümet kanadının memnun kalma
dığı bir seçim bölgesi olduğu için uygun görülme
miş ve sadece Sivas yöresinde etüt yapılması istenil
miştir. 

Yurdun her bölgesi bizimdir. Bu tesis, Türkiye'nin 
tesisi .olacaktır. Ülkeye sağlayacağı yarar en fazla ne
rede olacaksa, oraya kurulmalıdır. Yapılan etüt, hisle
re değil; hesaba dayanmalıdır. Etüt için bir çok ya
bancı uzmanlar getirilmiş ve bunlara Devlet Hazine
sinden ağır masraflar yapılarak bir tek etüt bölgesi 
gösterilmiş ve Hükümetin peşin hükmüne uygun bir 
etüt sonucu istenilmiştir. 

Bugüne kadar bu etüt sonuçlanmadığı halde 2 Ka
sım 1975 günü Başbakan Demire! Sivas'ta yaptığı ko
nuşmada, bu tesisin Sivas'ta kurulacağını ilân etmiş
tir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bütçe konuşma
sında, evvelce yapılmış olan bir etüdün Hükümetçe 
kabul edilmediğini; Hükümetin temayülüne göre bu 
etüdün Sivas'ta yapılmasını ve bu tesisin Sivas'ta ku
rulacağını, başka bir zaman da-Malatya'ya'-kumlaca -
ğmı ifade etmiştir. 

Milyarlara mal olacak ve milyarlar üretecek olan 
bir tesisin kuruluş yerinin seçilmesinde yabancı uz
manlar dahi yurt çıkarlarını gözettikleri halde, Hükü
met kanadında politik çıkarın esas alındığı görülmek
tedir, 

İşte bu nedenle Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün 133 ncü maddeleri uyarınca 
Cumhuriyet Senatosu Araştırması yapılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — İçtüzük gereğmce gereği yapılacak
tır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanım tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/392) 
(S. Sayısı : 541) (Dağıtma tariki : 13.2.1976) (*) 

(*) 5~J1 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, birtakım kanunların 
Mi tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hakkında bakanlıklar tarafından verilmiş önergeler 
vardır, bunları sıralarına göre okuyup, gerekli mua
meleleri yapacağız efendim. 

Evvelâ 541 S. Sayısında kayıtlı Kanun tasarısının 
d:ğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındaki tezkereyi okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa I 
Gündemin ikinci kısmında yer alan 21 Haziran ! 

1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 j 
nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve değişik 21 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın; önemi, mahiyeti ve yurt dışındaki işçilerin çalış
tıkları ülkelerde karşılaştıkları bazı güçlükleri gideri
ci niteliği dikkate alınarak gündemdeki diğer bütün 
işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Feri d Melen 
Millî Savunma Bakanı 

İBAŞKAN — Efendim, bu tezkerenin lehinde ve 
aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Olmadığına 
göre Komisyon ve Hükümet adına yetkili... Buyurun 
efendim. 

Sayın üyeler; 
Tasarı daha evvel bastırılıp sayın üyelere tevdi edil

miş bulunmaktaydı, bu hususu da gözönünde bulun
durmak suretiyle tasarının gerekçesinin aynen oku
nup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Okun
masını kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümünün okunup okunmamasını oyları- . 
niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Okun
mayacaktır. 

541 S. Sayısında kayıtlı Kanunun diğer bütün iş
lere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... I 
Kabul edilmiştir. 

'1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi
ne (H) fıkrası eklenmesi ve değişik 21 nci maddenin ı 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının Senato-
muzdaki görüşülmesinde Millî Savunma Bakanlığını 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Hâkim Al
bay Muzaffer Başkaynak temsil edeceklerdir. Ken
dilerinin temsil belgeleri mevcuttur. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler işaret buyursunlar, tespit edeceğiz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALFAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpan. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Millî Savunma Komisyonumuzca bu tasarının Ge
nel Kurul önündeki müzakeresinde Sözcü olarak gö
revlendirildim ve bu yüzden ilk sözü aldım. j 
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Programında, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
askerlik ile ilgili işlemlerinin kolaylaştırılacağı ko
nusuna yer vermiş olan Hükümet, ilgili vatandaşları
mızın giderek artan ve biz üyelere kadar yayılan mü
racaatlarını acele bir tedbirle karşılamak için, ilkin 
21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve 
değişik 21 nci maddesinde ise yeni bir değişiklik ya
pılması için müzakeresine başladığımız 541 S. Sayılı 
Kanun tasarısını hazırlayarak, 1 Temmuz 1975 tari
hinde Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş ve ayrıca 
yurt dışındaki işçilerimizden sırası gelenlerin son yok
lamalarını da bir Bakanlar Kurulu karan yi e ertele-
miştir. 

Hükümet, bu tasarının gerekçesini; 
1, Yurt dışında bir işte çalışarak yurdumuza dö

viz göndermek suretiyle millî ekonomimize yardımı 
dokunan işçilerimizin, askerlik hizmeti için yurdu
muza celp edilince işlerini kaybetmelerini önlemek, 
bu durumda olan Türk işçilerini, bazı ülkelerin işçi
leri gibi belli bir yaşa kadar askerlik hizmetini erte
lemesinden yararlandırmak; 

2. Askerlik yoklaması muayenelerinde yurt dışın
daki vatandaşlarımız için külfetli olan iki doktor ta
rafından muayene edilmeleri mecburiyeti yerine, bir 
doktor tarafından muayeneleriyle yetinmek amaçla
rına dayatmıştır. 

Biz bu amaçlara, Silâhlı Kuvvetlerimizin uygula
dıkları kadrolar karşısında, asker edilmeleri güçle
şecek ve hatta imkânsız bir duruma girecek olan do
ğum fazlalarıyle, yurdumuzda artan işsizlik sorunları
nı hafifletmeye yardımcı olmak ve Anayasanın deği
şik 60 nci maddesinin gereğine uygun bir ortam ha
zırlamak gibi diğer önemli hususları da -katmayı yararlı 
buluyoruz. 

Millet Meclisi tarafından aynen kabul edilen ta
sarı, Millî Savunma ve Çalışma bakanlıkları temsilci
lerinin de iştirak ettiği Komisyonumuzda, dikkatle 
incelenmiş ve şu sonuçlara varılmıştır : 

1. — Tasarının 1 nci maddesi, Hükümetçe güdü
len asıl amacı sağlayacak niteliktedir. Bu maddeyle 
bahşedilen kolaylık bir imtiyaz değildir. Dışarıda, 
yükseköğrenim, doktora ve araştırma yapanlarımız 
iç;n uygulanan aynı kolaylıkların, işçilerimize de teş
miline yöneliktir; imkân ve ihtiyaçlarımıza uygun
dur. 

Bu kolaylığa karsın işçilerimize herhangi bir veci
be yükletilmesi hukukî olamaz. Çünkü, işçilerimiz 
dışarıya gönderilirlerken böyle bir şarta bağlanma-
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mışlardır ve çalıştıkları ülkelerle yapılmış olan anlaş
malarda da böyle bir yüküme tabi oldukları hakkın
da bir hükme yer verilmemiştir. 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun yürürlükteki 35 nci maddesi (F) 
fıkrası ile bitmektedir. Bu sebeple 35 nci maddeye 
eklenmesi istenilen yeni fıkra, alfabemiz sırasına gö
re (H) ile değil, (G) ile harflendirilebilir. Onun için, 
tasarının başlığında ve metninde yer alan bu basit 
maddî hatanın düzeltilmesi gerekmektedir. 

3. — 1111 sayılı Kanunun 21 nci maddesi, son 
yoklamayı yerlerinde yapan ve askerlik kararını ve
ren askerlik meclislerinin kimler tarafından vücuda 
getirileceğini belirten bir maddedir, mükelleflerle il
gili değildir. Tabipler de askerlik meclislerinin üye
leri olarak yerlerinde; yani yurt içinde ve meclis 
önünde iş görürler. Hatırlarsınız, bunu sağlamak 
için son yoklama yapacak askerlik şubeleri ve mec
lislerinde aynı yerdeki, yoksa diğer yerlerdeki asker 
ve sivil tabipleri geçici olarak görevlendirirler. Bu 
hizmeti böylece yapmış tabip arkadaşlarımız da var
dır belki üyelerimiz arasında. 

Ayrıca, tasarı kanunlaşınca uygun niteliklere sa
hip mükelleflerimizin son yoklama, celp ve şevkleri 
gibi her türlü askerlik işlemleri 29 yaşını tamamladık
ları yılın Aralık ayı sonuna kadar Millî Savunma Ba
kanlığınca ertelenebilecektir. Binaenaleyh, bundan 
önce mükelleflerin son yoklama için doktor raporu 
almaya ihtiyaçları da olmayacaktır. Bunların son 
yoklamaları ve silâh altına alınmaları birbirini taki
ben ve mümkün olan en yakın tarihlerde yapılırsa, 
dışarıda son yoklama için tabip muayenelerine de ge
rek duyulmayacaktır. Son yoklamaya çağrılanların 
sağlık bakımından uğrayabilecekleri özürlü bir duru
mun tevsiki için gerekli olan tabip raporunun asker
lik meclislerine dahil tabiplerle irtibatlı olarak müta
laa edilmesi ve buna göre bir değişiklik yapılması da 
uygun ve mümkün değildir. Böyle bir rapor işçileri
mizin mensubu oldukları işyeri veya sigorta tabiple
rinden veya sağlık kuruluşlarından kolaylıkla ve res
mî yoldan sağlanabilir. 

Bu sebeplerle, tasarıdaki 2 nci madde boşta kaldı
ğı için metinden çıkarılmasını öneriyoruz. Bu tak
dirde, tasarının müteakip maddelerinin numaraları 
da değiştirilecektir, tabiî. 

Millî Savunma Komisyonumuzun sonuç ve öne
rilerini kapsayan ve bunlar uyarınca gerekli değişik
likler getiren ve fakat tasarının asıl maksadını koru

yan ve içeren raporunun aynen kabulünü Genel Ku
rulumuzun tasvibine arz ediyorum. 

Sayın senatörler, sözlerimi bitirmeden çok önem
li bir mahiyet taşıyan ve ağırlığı giderek artan günü
müz askerlik hizmetine kısaca değinmek istiyorum. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa, kabul edildiği 
21 Haziran 1927 tarihinden bugüne kadar 27 kanun 
ve üç Millet Meclisi tefsir kararıyle birçok değişik
likler ve yenilikler getirilmiştir. Askerlik Kanunu, 
önümüzdeki tasarı kanunlaşınca, 28 nci, hatta tefsir 
kararlarını da hesaba katarsak, 31 nci değişikliğe uğ
rayacak ve âdeta yama kabul etmez bir parça bohça 
durumuna girecektir. Artık, bunu tüm olarak değiş
tirmek zorundayız. Çünkü, bu kanuna uygulama yö
nünden birçok yenilikler getiren ve 27 Temmuz 1970 
tarihinde kabul edilen 1315 sayılı Kanun ile Anaya
sanın eski 60 nci maddesinde belirtilen yurt savun
masına katılma hizmetini vatan hizmetine dönüştü
ren ve 22 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1488 
sayılı Anayasa Değişiklikleri Kanunu bizi bu husus
ta süreli olarak görevlendirmiştir. Bu maksat için 
1315 sayılı Kanunun koyduğu bir senelik vade 
27 Temmuz 1971'de, 1488 sayılı Kanunun koyduğu 
bir senelik vade ise 22 Eylül 1972'de dolmuştur; 
fakat bunları hâlâ yerine getiremedik. Bu arada ge
çici ve âcil bir çare olarak, yalnız kaynakta birikmiş 
olan yedek subay adayları için kısa dönemli bir eği
tim kanunu çıkardık ve uygulamaya başladık. Bu se
ne yapılacak ikinci dönem kısa eğitimle, bu kanun 
da geçerliliğini kaybedecektir. 

Millî Savunma Bakanlığının bu konularda kendi
ne düşen görevleri yerine getirme çabasında bulun
duğunu ve sürekli çalışmalar yapmakta olduğunu bi
liyor ve yakından izliyoruz. 

Bu konuya, siyasî partilerimizin birkaçı program
larında, bir çoğu ise 1973 genel seçimleri beyanname
lerinde ve hemen bütün hükümetlerimiz de kendi ic
raat programlarında yer vermişlerdir. 

Kesin sonuca kısa zamanda varabilmemiz için o 
halde ne bekliyoruz? Durumu karşılamak için siyasî 
partilerimizi Bakanlık çalışmalarına yazılı katkılar
da bulunmaya, bunu kendi faaliyetleri ve vaatleri ba
kımından sakıncalı buluyorlarsa, kendi tekliflerini ha
zırlayarak kanunlaştırılması için girişimde bulunmaya 
davet ediyoruz. Bu iş yapılırken, 1880'lerden bu ya
na hemen hemen hiç bir değişikliğe uğratılmadan 
vazife görmekte olan bütün asker alma teşkilâtının 
da A'dan Z'ye kadar düzenlenmesini ve bu yeni dü
zenlemede çağamızın gereklerine uygun seferberlik 

22 — 
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tatbikatı bakımından da yeni esaslar ve yeni kuruluş- j 
lar meydana getirmeye mecbur olduğumuzu ilâve 
eder, beni dinlediğiniz için şükranlarımı ve saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpan. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ko

misyondan soru soracağım. I 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Şim

di efendim, bir maddî hata olmasın; bu raporun bi- I 
rinci sayfasının altında şöyle diyor. «1111 Sayılı As- I 
kerlik Kanununun*35 nci maddesi (E) fıkrası ile son j 
bulmaktadır. Bu maddeye eklenmesi öngörülen yeni I 
bir fıkranın, alfabemiz sırasına göre (H) değil, (G) I 
olması...»- I 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Efendim, onda bir 
mürettip hatası yapılmış. Kanunun başlığını okursa- I 
nız (H) fıkrasıdır. Matbaada yanlış basılmış. Binaena
leyh, (F) yi (G) nin takip etmesi gerektiği için teklif
teki (H) harfinin (G) olarak düzeltme lüzumunu tes
pit ettik ve önerdik. I 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Be
nim diyeceğim bu değil, o hatalı, Komisyonunki de I 
hatalı. 35 nci madde, «(E) harfi»» diyor. 35 nci mad- I 
de (E) harfinde bitiyor. (E) harfinde bitiyorsa, (E) 
harfinden sonra (F) harfi gelir; yani (H) harfi de gel- I 
mez, (G) harfi de gelmez, (F) harfi gelir. Eğer böyle 
ise bir maddî hata var diyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Tuna, biraz evvel Komisyon 
adına konuşan Sayın Alpan, «Kanunun son fıkrasının I 
(E) fıkrası değil, (F) fıkrası olduğunu» beyan ettiler. 
Buraya geçen «(E) fıkrası» ibaresindeki (E) harfinin I 
bir matbaa hatası olarak buraya işlendiğini, gerçekte 
Kanunun (F) fıkrasıyle sonuçlandığını bildirdiler efen
dim. I 

Teşekkür ederiz Sayın Alpan. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen başka saym I 

üye var mı efendim?.. Söz isteyen olmadığına göre I 
tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere I 
geçilmesi kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum I 
efendim. I 

21 . 6 . 1927 Tarihli ve İ l l i Sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci Maddesine (G) Fıkrası Eklenmesi Hak- I 

kında Kanun Tasarısı I 

Madde 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sa- I 
yılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine aşağıdaki I 
(G) fıkrası eklenmiştir. | 
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(G) Yabancı ülkelerde çalışma ve oturma iznine 
sahip olarak işçi sıfatıyle çalışan yükümlüler (yurt dı
şındaki ailesinin yamnda ikamet etmekte iken askerlik 
çağına giren ve yurt dışındaki bir işyerinde çalışma ve 
oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyle çalışanlar da
hil) Türk konsolosluklarından alacakları işçilik du
rumlarını belirleyen bir belge ile doğrudan doğruya 
veya konsolosluk aracılığıyle şubelerine başvurmaları 
halinde, son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü as
kerlik işlemleri 29 yaşını tamamladıkları yılın aralık 
ayı sonuna kadar Millî Savunma Bakanlığınca ertele
nebilir. 

Şu kadar ki, çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesi
lerek ayrılan ve işçilik statüsünü kaybeden yükümlü
ler hakkındaki erteleme kaldırılarak askere seVkleri 
yapılır. 

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

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

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, burada bir 2 nci madde var, Millet Mec
lisinden gelen metinde; onu çıkarmıştık. 

BAŞKAN — Evet, arz edeceğim efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Onu 

lütfen okutalım efendim. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, arz edece
ğim, zabıtlara geçirttireceğim efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle Millet Meclisinden gelen tasarının 1 nci 

maddesi, biraz evvel bahsetmiş olduğumuz (H) harfi
nin (G) harfi ile değiştirilmesi suretiyle kabul edil
miş; Millet Meclisinden gelen tasarıdaki 2 nci mad-
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de, Cumhuriyet Senatosunun Komisyonu tarafından 
kaldırılmış ve Millet Meclisinden gelen tasarının 3 ncü 
maddesi Cumhuriyet Senatosu Komisyonunca 2 nci 
madde olarak; yine Millet Meclisinden gelen tasarının 
4 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosu Komisyonu ta
rafından ve Yüce Genel Kurulunuzca 3 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, lehinde ve aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Millet Meclisinden 4 maddeli bir metin geliyor; 

bizim Komisyonumuz, Umumî Heyet adına, niyabe-
ten vazife gören ve Umumî Heyetten, «Şu yaptığımı 
kabul edin.» diye bize rapor gönderen Komisyon 
1 nci maddeyi değişiklik ile kabul ediyor, 2 nci mad
deyi tamamen çıkarıyor, 3 ncü ve 4 ncü maddeler ise 
zaten yürürlük maddesidir ve bunları da aynen kabul 
ediyor. 

Demek istiyorum ki Komisyonumuz; bize niyabe-
ten hizmet gören Komisyon, bu maddelerden birisini 
çıkarmıştır. Bunun yaptığı tasarruf ne zaman hüküm 
ifade eder? Umumî Heyet bu çıkarmayı kabul ettiği 
zaman hüküm ifade eder. 

Şimdi Saym Başkanım, Komisyonun raporu okun
du; ama bizim Umumî Heyetin reyi inzimam etmedi.. 

BAŞKAN — Evet. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir usul 

hatası olmasın, ben rica ediyorum; «Bunun da mad
deden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum.» deyin. 
Biz de zaten çıkmasına taraftarız; fakat şu usuiî hata 
yapılmamış olsun, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Saym Tuna. 
Saym üyeler; 
Biz bütün tasarıları sonunda vaki değişikliklerle 

birlikte oylarınıza sunuyoruz. Bu sebeple, Sayın Tvr-
na'nm önermiş olduğu hususu ben uygulamamiştım. 
Bir saniye bana müsaade buyurun; bugüne kadarki 
uygulamaların da bizim paralelimizde olduğunu yet
kililer şu anda beyan ettiler. Biz sonunda, tasarının 
tümünü oylarınıza sunarken, «Cumhuriyet Senatosun
da yapılan değişiklikle kabul edenler...»' şeklinde oyla
rınıza sunuyoruz. 

O sebeple, bugüne kadar herhangi bir uygulama
yı değiştirecek bir gerekçe de ben görmüyorum; bu 
şekilde uygulama yapacağız efendim. 

. Sayın Aykan, - buyurunuz, söz istemiştiniz. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Efendim, son sözü 

istemiştim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen üye?.. Yok efen
dim. Malumuâliniz, tümü üzerinde bir lehte, bir aleyh
te söz vermek imkânımız var. Buyurunuz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Şüphesiz bu tasarının lehinde konuşacağım. Yal
nız burada değişik zamanlarda değişik arkadaşlarımı
zın söz ettiği bir eksikliği, asker alma hizmetlerinde 
ve askere alınan vatandaşlarımızın askerliklerini hangi 
şekil ve anlayış içerisinde yapacakları hususundaki 
birtakım ihmallere dikkatinizi tekrar çekmek isteye
ceğim. 

Anayasamızın 6C nci maddesi, «Vatan hizmeti, 
her Türk'ün hakkı ve ödevidir» hükmünü taşır ve 
1971'de yapılan tadilâtla buraya şöyle bir ek yapıl
mış : «Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hiz
metlerinde ne şekilde yerine getirileceği kanunla dü
zenlenir.» 

Daha evvel de değinildiği üzere, maalesef bu ka
nun bugüne kadar hazırlanmadı. Bu konuya, meslek 
dalım olan akıl ve sinir hastalıkları konusundan ba
kacağım. 

Çağımızda her insana askerlik yaptırmak, özellik
le harp araçlarının son derece geliştiği, çağımızın 
harp araçlarını kullanmak için belli bir zihnî gücün 
gerekli olduğu, belli bir eğitim düzeyinin gerekli oldu
ğu bir dönemde kültürel yönden geri kalmış, eğitim 
görmemiş bir insana bu yeteneği vermeniz mümkün 
değildir. Ayrıca yine biliyoruz ki, İkinci Dünya Sa.-
vaşmm bulguları bize göstermiştir ve bundan sonra 
Vietnam Harbi bunu daha geniş şekilde doğrulamış
tır; insanların akıl sağlığı nedeniyle, Amerikan Ordu
su her 10 kişiden 1 kişiyi reddetmiştir, İkinci Dünya 
Savaşı standartlarına göre. Yine hepinizin bildiği üze
re İkinci Dünya Savaşında İngilizler ve Amerikalılar 
birtakım çalışma taburları kurmuş ve akıl yönünden 
az gelişmiş olanları, kusurlu olanları ayrı bir hizmet 
şekli içerisinde değerlendirmek imkânları aramıştır. 

Bizim askere alma hizmetlerimiz maalesef İkinci 
Dünya Savaşından önceki standatlara göre değil; hat
ta Birinci Dünya Savaşından önceki anlayışlar içeri
sinde. Bu da ciddî ıstıraplara konu oluyor. Adamın 
akıl hastası olduğu bilinerek askere alınıyor ve 6 ay
lık tebdili hava veriliyor, tekrar alınıyor... Birtakım 
ciddî ıstırap konuları. 
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Şayet asker alına görevini yönetenler, bir askerî 
hastaneye giderek yurdun muhtelif yerlerinden gelen 
insanların maruz kaldıkları güçlükleri görseler, her 
halde bu durumdan ıstırap duyarlar. Anadolu'nun pek 
çok ufak yerinden gelmiş, akıl hastalığt anlayışını bil
meyen saralı birtakım hastalar, askerî hastanelerde 
âdeta sürünüyorlar. Zannederim bunlara bugünkü ça
ğımızın anlayışı içerisinde -bir çare bulunması ve as
ker alma sisteminin tümüyle ele alınarak (Böyle bö
lük pörçük değil) düzenlenmesi lâzımdır, i, 2, 1Q mil
yon liralık ve daha fazla değerde bulunan bir askerî 
aracı, okuma yazması az, aklî yeteneği sınırlı olan 
bir insana verip, bunun harp gücünde, harpte, ya da 
yurt savunmasında yararlı olacağını düşünmek zanne
derim eksikliktir, hatadır. 

Bu hususu bu vesileyle tekrarlamak istedim. Ana
yasanın bu emrinin süratle; yalnız bir hukukî 
açıdan değil, çağımızın eğitim, akıl sağlığı açısından 
değerlendirerek ve yurt ihtiyaçlarımız açısından de
ğerlendirerek uygulamaya koyulmasında büyük ihti
yaç vardır. Bunu dikkatinize arz etmek için söz al
dım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykân. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın üyeler; 
Tasarıyı, Millet Meclisinden gelen tasarıdan 2 nci 

maddenin çıkarılması ve Millet Meclisi tasarısındaki 
3 ncü maddenin 2 nci madde, 4 ncü maddenin 3 ncü 
madde olması şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Tasarının tümünü kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

2. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 saydı Fi ava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının 
Devletçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor-
lan (M. Meclisi : 1/258; C. Senatosu : 1/393) (S. Sa
yısı : 542) m 

BAŞKAN — 542 sıra sayısında kayıtlı «6303 sa
yılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli öğrenciler
le ilgili Kanun tasarısının, yine gündemdeki diğer bü-

(1) 542 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

tün işlere takdimen, öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi Millî Savunma Bakanı Sayın Ferid Melen tara
fından teklif edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet adına yetkili Hakim Kı
demli Albay Sayın Muzaffer Başkaynak hazır. 

Öncelik ve ivedilikle teklifinin lehinde ve aleyhin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. Teklifi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

542 sıra sayısına kayıtlı Kanun tasarısı bütün iş
lere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülecektir. 

Tasarı, gerekçesiyle birlikte daha evvel bastırılıp 
sayın üyelere dağıtılmıştı. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmaması hu
susunu oylayacağım. Tasarının gerekçesinin okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir, gerekçe okunmayacaktır. 

Tasarının tümünün okunup okunmamasını oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir, tasarının tümü okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Tasarının tümhü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmadığına göre, tasarnıın maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Maddelerin okunmasına geçiyoruz. 

2 . 3 . 1954 Tarih ve 6303 Sayılı Hava Harp Oku
luna Girmeye İstekli Sivil öğrencilerin, Geliş, Gidiş 
ve Kabaî Süresince Nakil, İaşe ve Yatırılmalarının 
Devletçe Sağlanması Hakkında Kanunun Yürürlükten 

Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

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

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

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

Madde 3. — Bu Kanunu Millî Savunma ve Ma
liye bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Hayır
lı olsun.. 

3. — Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul Do
ğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mah
mut Hayrettinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır 
Demirin eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 21169; C. Se
natosu : 2/93) (S. Sayısı : 543) (1) 

BAŞKAN — 543 sıra sayısında kayıtlı Kanun tek
lifinin, yine bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi yazılı olarak Bütçe ve Plan Komis
yonu Başkanı Sayın Yiğit Köker tarafından teklif 
edilmiştir. 

Komisyon hazır. Hükümet adına, Dışişleri Ba
kanlığı Personel Dairesi Reisliğinden Ertuğrul Çıra-
ğan yetkili kılınmıştır; hazır bulunmaktadırlar. 

Tasarının bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi teklifinin leh ve aleyhinde konuşa
cak sayın üye varmı?.. Yok. 

Evvelemirde teklifi bilgilerinize sunuyorum, on
dan sonra oylaması yapılacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu 

Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hay
rettinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in 
eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifinin, milletçe hepimizi büyük bir 
üzüntüye garkeden olaydan günümüze kadar üç yıl 
gibi uzun bir zaman geçtiğini gözeten Komisyonu
muz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulmasını da karar altına 
almıştır. 

Adı geçen kanun tasarısına ait Komisyon raporu 
bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

işbu kanun tasarısının «Gelen Kâğıtlar»1 dan Gün
deme alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdimen 

(1) 543 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkam 
, Yiğit Köker 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi daha önce bastırılarak sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. Bu sdbeple gerekçesinin ve 
tümünün okunup okunmamasını oylarınıza sunaca
ğım. 

Gerekçesinin okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tümünün okunması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Gerekçesi ve tümü okunmayacaktır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Olmadığına göre, kanun teklifinin mad
delerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul Doğumlu 
Mehmet Baydar'ın eşi ve Çocukları ile Mahmut Hay
rettinoğlu İstanbul 1942 Doğumlu Bahadır Demir'in 
Eşine Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş Bağlanmasına 

Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — Amerika'nın Los Angeles şehrinde 
görevli iken katledilen Abdurrahman Vahitoğlu Meh
met Baydar'ın eşi Güner Baydar'a ayda 1 500 TL., 
kızları Leylâ Baydar ile Asuman Baydar'a ayda 
1 OCıCı'er TL. ve Mahmut Hayrettinoğlu Bahadır De
mir'in eşi Sina Demir'e ayda 1 500 TL. hayatta kal
dıkları sürece, vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan
mıştır. 

BAŞKAN — Maddenin leh ve aleyhinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

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

Madde 2. — Bu Kanun 1 Şubat 1973 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

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

Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayır
lı olsun. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında emlâk sorunlarının çözülmesine dair 
sözleşme ve eki ödeme protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/2; C. Senato
su : 1/397) (S. Sayısı : 544) (1) 

BAŞKAN — 544 Sıra Sayısında • kayıtlı Kanunun; 
keza bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında Bütçe ve Plan Komisyonu Baş
kanı Sayın Yiğit Köker tarafından gönderilmiş bir 
teklif vardır, okutuyorum efendim. 

Komisyon?.. Hazır. 
Bu konuda Hükümeti, Büyükelçi Sayın Osman 

Başman temsil edeceklerdir; hazırdır. 
Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Söz
leşme ve Eki Ödeme Protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kamın tasarısının, Suriye 
Arap Cumhuriyeti yetkili organlarınca 1974 yılında 
onaylandığını gözönüne alan Komisyonumuz, sözleş
me ve eki protokolünün bir an önce kanunlaşmasında 
yarar gördüğünden. Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
da karar altına almıştır. 

Adı geçen kanun tasarısına ait Komisyon raporu 
bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

işbu kanun tasarısının «Gelen Kâğıtlar» dan Gün
deme alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

(1) 544 S. Sayılı basmayazı, tunağıh sonuna ek
lidir. 
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RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
yaptığınız uygulama ile ilgili bir küçük usulü hatır
latmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Biraz önceki ya
sada, önergedeki istemlerin tümünü birden oyladınız, 
Oysa, evvelâ Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması 
ve yasanın, önergenin gündemin malı olması sağlanır, 
ondan sonra öncelik ve ivedilik oylanması yapılır. 
Böylelikle daha açık bir tutum sağlamanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, açıklık getirdiniz teşekkür 
ederiz. Biz bu tezkerenin kabulü ile tümünün birden 
kabul edildiği kanaatinde idik. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Değil efendim, 
evvelâ gündemin malı olsun, ondan sonra... 

BAŞKAN — Evet efendim, açıklık getirdiniz te
şekkür ederiz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkannıca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz istediği
nize göre... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Tümü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında; özür dilerim, efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Rapor okunsun mu, okunmasın mı; oylandıktan son
ra söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tasarının Gelen Kâğıtlardan günde
me alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülme teklifinin lehinde 
ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Teklifi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklif bastırılarak dağıtılmıştır. Gerekçesinin ve 
tümünün okunup okunmamasını, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. Gerekçesinin okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Okunmayacaktır. 

Tümünün okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. Okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Salih Tanyeri, buyurun efendim. 
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C H. P. GRUPU ADIMA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Birinci Cihan Harbinden sonra Türkiye'nin Suri
ye ile olan sının ilk defa 1921 Ankara İtilâfnamesiyie 
çizilmiştir. Bu sınır, tabiatıyle Türkiye'de kalan köy
lerde ve hatta kasabalarda oturan halkın arazisini ve
ya arazisinin bir kısmını Suriye'de; Suriye'de kalan 
köylerde oturanların arazisinin bir kısmının, ya da 
tamamını Türkiye'de bırakmıştı. 

İtilâf namenin imzacıları, o zaman bu arazinin ve 
üzerindeki hakların karşılıklı olarak tesfiyesini uygun 
görmedikleri için, metne 13 ncü madde olarak koy
dukları bir hükümle «Mukim veya nim göçebe aha
liden 8 nci maddede tespit edilen hattın öte veya beri 
tarafında kâin meralarda hakkı intifaa veya emîâk'i 
araziye mâlik bulunanların kemâ-fi-s-sâbık haklarını 
istimalde devam edeceklerini» kabul etmişlerdi. Bu 
hüküm bilâhare 1940'da imzalanan Türkiye - Suriye 
Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine de 
dercedilmiştir. 

Gerek 13 ncü madde, gerekse Dostluk ve İyi Kom
şuluk Mukavelenamesine bağlı 4 sayılı Hudut Pro
tokolünün 25 nci maddesi, bu hakların nasıl kulla
nılacağı, muafiyetlerin neler olacağı hususunda ayrın
tılı hükümler taşımakta bulunmuş ve bunlar Ekim 
1966 tarihine kadar uygulanagelmişti. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, vatandaşlarımızın Suriye'deki taşın
maz malları üzerindeki haklarını, Suriye'nin genel 
taşınmaz mal rejimine ilişkin çeşitli mevzuatı, idarî 
ve kazai kararları tatbikatı ve nihayet 1958 tarihli 
Toprak Reformu Kanunu hükümleri ve reform uy
gulaması sebepleriyle giderek kaybetmeleri tehlikesini 
önlemek maksadıyle, 1.10.1966 tarihinde Suriyelile
rin memleketimizdeki mal, hak ve menfaatlerine el 
koymuş; Suriye de buna misliyle mukabele ettiğin
den, iki taraf ahalisi mallarından ve haklarından ge
çici olarak faydalanamaz duruma gelmişlerdi. Ancak 
Suriye, bu tedbirler üzerine ihtilâfın müzakere yo-
luyle hailini kabul ettiği için, 1968 tarihinden iti
baren görüşmeler başlamış ve bunların neticesinde 
22 Aralık 1972 tarihinde Şam'da, şimdi müzakere et
tiğimiz Türkiye - Suriye Emlâk Sorunlarının Çözül
mesine dair Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolü im
zalanmıştır. Sözleşmenin getirdiği prensipler anahat-
ları ile şunlardır : 

Toprak reformuna tabi tutularak kamulaştırılmış 
olanlar için tazminat verilecek. Suriye bidayette bunu 
vermiyordu. Reform uygulaması dışında bırakılan 

taşınmaz mallar Türk vatandaşlarına iade edilecek. 
Sözleşmede tüzelkişilerden de bahsedildiğine göre, 
Suriye tarafından bundan evvel tasfiye edilmiş olan 
vakıf gayrimenkuller de aynı statüye tabi tutulacak; 
yani ya tazminat, ya aynen iade edilecek. Mülkiyete 
hak kazanan Türk gerçek ve tüzelkişilerin taşınmaz 
malları Suriye Devletinin tasarrufunda ise, malikle
rine iade edilecek. Bu husustaki hüküm mutlak. Su
riye Devletinim tasarrufunda bulunmayan gayrimen
kuller ise, (Fertlerin fuzulî tecavüzleri suretiyle fiilî 
ziîyedlik ihdası suretiyle tasarrufunda bulunmayan 
gayrimenkuîer ise) iki kısma ayrılıyor. 

Bunlardan bir kısmı iade edilir halde olanlar, bir 
kısmı da iade edilebilir halde oylamayanlar. İade 
edilebilir halde olanlar aynen iade ediliyor. İkinciler 
için, yani iade edilebilme imkânı olmayanlar için de 
tazminat ödenmesi kabul edilmektedir. 

Burada vatandaşlarımızın hukuku bakımından 
önemli olan, bu iki kategori gayrimenkulun fiilî du
rumunun sözleşme tarihi itibariyle dondurulrnasıdır. 
Yani sözlebme tarihinde iade edilebilir durumda iken, 
biîâhara geçen süre içinde suiniyetle iade edilemez bir 
duruma gayrimenkulun getirilmemesidir. Türkiye -
Suriye Emlâk Komisyonunun bu hususa çok dikkat 
etmesi, sözleşmenin iyi niyetle uygulanması yönünden 
ve vatandaşlarımızın hukuku bakımından da çok 
önemlidir. 

Sözleşme, Türkiye - Suriye sınırının iki tarafında 
10 kilometreye kadar derinlikteki bölgede tespit edilen 
Türk: ve Suriye'li maliklerin sınırdan geçişlerini dü
zenleyecek yeni bir usulün Türkiye - Suriye Emlâk 
Komisyonu tarafından tespit edileceğini bildirmek
tedir. Bu, 1921 tarihli Ankara İtilâfnamesinm 13 ncü 
ve 30 Mart 1940 tarihli Türkiye - Suriye Dostluk 
ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine bağlı 4 numa
ralı Hudut Protokolünün, hudut muafiyetlerine iliş
kin 25 nci maddesiyle ilgili bir hükümdür. Ancak 
Sözleşme, gerek İtilâf namedeki, gerekse Dostluk Mu
kavelenamesine ekli Protokoldaki ayrıntılara girme
ye lüzum görmemiştir. 

Sözünü ettiğim 25 nci madde şu şekildedir: «Tes
pit edilen hudut mıntıkasında sakin olup, işbu pro
tokolün imzası tarihinde hududun bir veya diğer 
tarafında mülkleri ve hayvanlarını otlatma ve su
lama ve topraklarında ziraat hakları bulunan komşu 
devlet tebası, eskisi gibi haklarından istifadeye de
vam edeceklerdir. 

Bu hudut sakinleri, topraklarını işletme ihtiyacı 
için bir hudut vesikası ibrazı suretiyle hududu ser-
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bestçe geçebilecekler ve bu vesikada tasrih edilea 
yolu takiben mülklerine gidebileceklerdir. Bunlar, 
işbu mıntıka sınırları dahilinde hayvanlarını, sürü
lerinin yavru ve mahsulâtını; mülklerini işletmeye 
mahsus ziraî alât ve edevatı, arabalarını, tohumları
nı, arazilerinin mahsullerini hiçbir gümrük ray ve 
sulama rüsumu veyahut komşu araziye duhule mah
sus diğer herhangi bir resim tesfiye etmeksizin hu
dudun bir tarafından diğer taraf ma geçilebilecekler
dir. 

Bu hudut sakinleri, mallarının bulunduğu mem
lekette mer'i bilcümle vergilere ve tekamül siste
minde vuku bulabilecek tadilatın sonradan ihdas 
edebileceği vergilere tabi tutulacaklardır. Ancak, hu
dudun diğer tarafına nakledilecekleri topraklarının 
mahsulleri ile sürülerinin yavru ve mahsulâtı için 
gümrük protokolünün 15 ilâ 23 ncü maddelerinde 
musarrah muamelelerin ifası kaydı ile alâkada: 
memleket dahilinde işbu mahsullerden, gerek istih
sal, gerek tedavül, gerekse istihlak hususlarında tarh 
olunan bilcümle tekalif ve rüsumdan muaf olacak
lardır. tşbu emlâkin işletilmesine yarayan hayvanat 
veya ziraat alâtı edavat için matruh vergi ve resim
ler, sahibinin tebasından bulunduğu memleket ida
resine tediye olunacaktır.» 

.Ankara İtilâf namesinin 13 ncü maddesi de şu 
şekilde idi : «Mukim veya nim göçebe ahaliden 8 
nci maddede tespit edilen hattın öte veya beri tara
fından kâin meralarda hakkı intifaa veya emlâk-i 
araziye malik bulunanlar kemâ-fi-sâbık haklarını 
istimalde devam edeceklerdir. Bunlar, işletme ihti
yaçları için serbestçe ve hiç bir gümrük veya meri 
resmi ve ne de sair hiç bir resim vermeksizin hattı 
meskûnun bir tarafından diğer tarafına yavruları ile 
beraber hayvanlrını, alâtı edevatını, tohumlarını ve 
mahsu!at-ı ziraiyelerini nakledebileceklerdir. 

Bunlara müteallik teklif ve rüsumu ikamet ettik
leri memlekette eda etmeye mecbur oldukları mu
karrerdi;.» 

Sözleşmenin bu ayrıntılara girmemiş oln.-.^i, yani 
müzakeresini yapmış olduğumuz sözleşmenin 3 ncü 
maddesinde bu ayrıntılara girilmemiş olmaj , konu
nun şimdi arz ettiğim anlaşmalarla düzenlenmiş ol
masından ileri geldiği ve herhalde sözleşmenin 3 ncü 
maddesinin bu îtilâfname ve mukavelename ile bir
likte mütalaa ve tefsir edilmesi gerektiği içindir. 
Filhakika sözleşmede Türkiye - Suriye Emlâk Ko
misyonunun tespitine bırakılan husus, sadece mali i -
lerin sınırdan geçişlerini düzenleyecek yeni bir usul

dür. Yoksa, hakları ve muafiyetleri ile yeni bir hu
dut rejimi saptanması değildir. Bunu Hükümetin 
gerekçesinden de anlamak mümkündür. Filhakika 
gerekçede şöyle denilmektedir : 

«İki taraf vatandaşlarının, arazilerini ekip biç
mek için karşı tarafa zamanında pasavan ile gidip 
gelmiş oldukları hatırlardadır. Ancak pasavan usu
lünün kuşkusuz kolaylıkları yanında, tatbikatta sa
kıncaları da bulunduğu saptanmıştır. Bu sakıncalar 
muvacehesinde Türkiye - Suriye Emlâk Sorunları
nın Çözülmesine Dair Sözleşmeye yeni bir geçiş re
jimi benimseneceği yolunda hüküm konulmuş bu
lunmaktadır.» Gerekçede böyle deniyor. 

Bundan, Hükümetin 3 ncü madde ile dostluk 
mukavelesinin saptadığı hudut rejiminde bir deği
şikliği yapmayı düşünmeyip, sadece pasavan usulü 
yerine, sakıncası olmayan başka bir usul ihdasını 
öngördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim, madde de «Re
jim» denilmeyip «usul» denilmektedir. Aksini dü
şünmek mümkün değildir. Ç'inkü, yukarıda arz et
tiğim 25 nci maddeyi içine alan hudut protokolü, 
bir kanunla tasdik edilmiş Dostluk Mukavelesinin 
bir cüz'idir. A.nkara Itilâfnamesi de öyledir; vergi 
ve resimlerle de ilgilidir. Bunlar ise kanun mevzuu
dur. 3 ncü maddenin yetki verdiği komisyon nııı-
kerreratı Meclislerin tasdikine sunulmayacağı için, 
kendisinin böyle bir tanzim kudreti yoktur. Onun 
görevi, Dosduk mukavelesinin öngördüğü haklar ve 
muafiyetlerden faydalanacak kişilerin sadece geçmiş 
vesikalarını yeni bir usule bağlayacak idarî bir dü
zenlemedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Hemen ilâve edeyim ki; 940 Anlaşmasına bağlı 

Protokol hükmü bu olduğu halde, yani Suriye'de 
arazisi bulunan Türk vatandaşlarının arazilerinden 
istihsal ettikleri ekinler Suriye'ye herhangi bir istih
sal vergisi vermemeleri gerekirken, Suriye uzun sü
reden beri İntac-ı Zirai namı altında; bütün teşeb 
büslerimize rağmen, bir vergi almış ve bunun kaldı
rılması imkânı hâsıl olmamıştır. Bu iti s-- ' 
uygulamada bu hususu Hükümetin görüşlerine arz 
etmeyi bir vazife sayıyoruz. 

Sözleşmenin 3 ncü maddesinin uygulanmasında 
dikkate alınacak bir husus da şudur: Karşı tarafta 
arazisi bulunan yurtdaşımız sabahleyin elindeki pa
savanla hududu geçer; belli uzaklıktaki bir kara
kola gitmeye mecburdur, o karakolda geçişini kay
dettirir, Ondan sonra arazisine gider. Bu, alelekser 
öğleyi bulur. Halbuki arazisi Türkiye'de oturduğu 
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köyün hemen sınırın öbür tarafındaki ittisâlindedir, 
dönüşte de aynı prosedür uygulanacağına göre 
ikindi olmadan geriye döner, Fiilen arazisinde iki 
saat gibi çok kısa bir zaman çalışma olanağı bulur. 
Bu usulün de yeni tespitle dikkate alınması ve kar
şılıklı olarak iki taraf ahalisine çalışmalarında kolay
lık gösterilmesinde isabet vardır. 

Geçişle ilgili diğer bir husus da işçi meselesidir. 
Hududun öbür tarafında arazisi bulunan vatandaşın, 
arazisini kendi gücünün üstünde bir sa'y isteyen bi
çimde işletmesi için, her zaman karşı tarafta işçi bul
mak olasılığı yoktur. Bu itibarla, geçişte bu nokta
nın da dikkate alınmasında fayda vardır kanaatin
deyiz. 

4 ncü madde, miras haklarını gayrimenkullerde 
aynî hak tesisi tasarruf hakkına sahip Türk gerçek 
ve tüzelkişilerinin tasarruf davalarının kabulüyle il
gili iyi hükümler öngörmektedir. Bu davaların mes
nedi, anlaşmaya göre Türkiye - Suriye Emlâk Ko
misyonu ile Türkiye - Suriye Karma Komisyonu
nun kararlan olacağına göre, bu komisyonlarda gö
rev alan arkadaşlarımızın da mülkiyetin tespiti husu
sunda çok hassas davranmalarında isabet vardır. 

Sözleşme, kabul edilir mazeret beyanı halinde, 
Suriye mevzuatındaki zaman aşırı veya hak düşürü
cü sürelerin, hakkın doğumu tarihinden itibaren uy
gulanacağını hükme bağlamaktadır. Sözleşmenin uy
gulanmasında dava ikâmesi ve takibi sebebiyle Ha-
lep'e gitmek durumunda ve zorunda olan hak sahip
leriyle kanunî vekillerinin hududu geçişlerini kolay
laştırılması da önem kazanmaktadır. Bu, 1966 sene
sine kadar şöyle oluyordu; yani tahdit tedbirleri vaz
edilmeden evvel; birinci ve ikinci derece hudut ma
kamları dava cel'bnamesi veyahut arzuhali daveti
yesi üzerine ilgililere mektup veriyorlardı. Bu suret
le pasaport çıkartmak, döviz almak gibi Pasaport 
Kanununun ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Kanununun öngördüğü müşküller iktihâm edilmeden 
kolaylıkla gidip davalarını takip edebiliyorlar ve hak
larını elde edebiliyorlardı. Bu hususu da Hükümetin 
dikkat nazarına arz etmeyi faydalı mütalaa ediyoruz. 

Taraflar, sözleşmeyle Türkiye - Suriye Emlâk 
Komisyonu hakkındaki protokol hükümleri uyarınca 
maliklerine iadesine karar verilen taşınmaz malları 
fuzulî işgal, fiilî tecavüz veya benzerî bir nedenle 
elinde bulunduran kimseden tahliye ederek, hak sa
hiplerine teslimi taahhüt etmektedirler. Bu, bizim yö
nümüzden uygulanması gayet kolay bir hükümdür. 
Çünkü, bildiğimiz kadarıyle Suriyelilerin Türkiye'de 

bulunan arazilerinin hemen tamamı, Hazine tarafın-
den el konularak işletilmiştir. Fuzulî müdahale gibi 
bir durum yoktur; fakat Suriye'de durumun aynı 
şekilde olduğu kanaatinde değiliz. Bir kısım gayri-
menkullere Hazinece el konulmuş ve işletilmekte ise 
de, pek çokları fuzulen işgal edilmiş, binaenaleyh baş
kalarının zilliyetliğine geçmiştir. Taahhüt mucibince 
ve konuşmamın başında belirttiğim gibi, bunlar iade 
edilebilir durumda olanlardır. Hükümet gerek hak 
düşürücü ve sükutu hak müddetiyle müruru zaman 
müddetlerini bu sözleşmenin başlangıcından itibaren 
işleteceklerine göre, orada da mevcut olan gayrimen-
kullere vaki tecavüzün men'i hakkında Hükümete 
idarî yetki veren kanun vardır. Bu itibarla, bunları 
iade edilebilir hale kolayca getirmek mümkündür. 
Tecavüzü men edemiyorum, fuzulen işgali berta
raf etmek kudretimin dışındadır gibi bahanelerle 
bunları iade edilemez duruma getirip, tazminat ci
hetine gitmektense, vatandaşlarımıza gayrimenkulle-
rini iade etmek suretiyle onların hukukunun vikaye 
edilmesi daha yerinde olur kanısındayız. 

Sözleşmeye ekli ödeme protokolü maliklerin hak
larını koruyucu mahiyettedir. Sözleşme 17 . 10 . 1966 
tarihinden sonra iki taraf Hükümetlerince kiraya ve
rilmiş veya işletilmiş gayrimenkullerin gelirlerinden, 
bu gayrimenkullerin sahiplerine teslimine kadar bi
rikmiş ve yapılan tevziden bakiye kalmış miktarları
nın hak sahiplerine ne zaman ve ne ölçüde tevdi edi
leceği hususunda bir hüküm taşımamaktadır. Bu 
hususta aydınlanmak istiyoruz. Eğer müterakim bir 
para varsa, bunun ne zaman ve ne ölçüde hak sahip
lerine tevzi ve tevdi edileceğini ya Komisyonun ya 
da Hükümet temsilcisinin bize bilgi vermeleri bizi 
memnun edecektir. 

Bildiğimiz kadarıyle 1966'da bunlara el konul
duktan sonra 1968'de iki tarafın müzakereye başla
masından sonra bir protokol imza edilmiş ve ilk ola
rak % 20 nispetinde zannediyorum bir tevziatta bu
lunulmuş idi. O zamandan bu zamana kadar tabia-
tıyîe karşılıklı olarak bu gayrimenkullerin işletme
sinden mütehassıl Cumhuriyet Merkez Bankasında 
Hazine emrinde bir paranın birikmiş olması lâzım
dır. Bunun da, çok mağdur olmuş olan hudut halkı
mızdan hak sahiplerine zamanında iade ve tevzi edil
mesinde fayda vardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
1966 kararları hudut halkımızı çok mutazarrır et

miştir. Varlıklı aileler tamamıyle yoksul duruma düş
müştür. Bizim Suriye'deki mallarımız, Suriyelilerin 
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bizdeki mallarından çok fazla olduğu için, bu ıstırap 
daha çok kendi vatandaşlarımızı kıvrandırmıştır. 

Yukarıda belirttiğim ihtilâf namenin 13 ncü ve 
Dostluk ve îyi Komşuluk Mukavelenamesine bağlı 
hudut protokolünün 25 nci maddesiyle birlikte uy
gulanacağına inandığımız sözleşmenin, hudut sai
kımıza ve memleketimize hayırlı olmasını diler, te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanyeri. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

ben de grup adına söz rica edecektim. 
BAŞKAN — Efendim, özür dilerim Sayın Çelik

baş. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuzal, 

buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es

kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Cumhuriyetiyle Suriye Arap Cumhuriye
ti arasında 50 yıldan beri devam eden gayrimenkul 
ihtilâflarını halle yarayan bu kanuna ek sözleşme 
ve protokolün hazırlanmasında emeği geçen yetkili
lere ve Hükümete huzurunuzda teşekkürü bir borç 
biliriz. 

Uzun yıllar, bilhassa 1958 tarihinden bu tarafa 
vatandaşlarımızın Suriye'de bulunan hak ve men
faatleri uzun yıllar büyük ihlâle sebep olmuş ve va
tandaşlarımız oldukça mağdur edilmiştir. Müzake
resini yaptığımız bu kanun, artık geçmiş yıllarda ol
duğu gibi vatandaşlarımızın maruz kaldığı mağdu
riyetleri yüzde yüze yakın bir esasa bağlayarak, ar
tık mağduriyetlere son verecek hüküm taşımaktadır. 
Gerek protokol, gerekse sözleşme vatandaşlarımızı 
tatmin edecek mahiyettedir. İleride uygulama sıra
sında çıkacak eksiklikler her iki Hükümetin temsil
cileri arasında iyi niyetle ele alınıp, yeniden bir esa
sa bağlanacağı kanaatindeyiz. 

Değerli zamanınızı fazla almak istemiyorum. Bu 
kanuna grup olarak müspet oy vereceğimizi arz eder, 
Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Konuşmakta olduğumuz kanun tasarısı, Türkiye 

Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında
ki gayrimenkul ihtilâfların çözümlenmesi ve men

faatleri olan vatandaşlarımızın tazminatlarıyle ilgili 
ek protokolden ibarettir. 

Genellikle maddeler, Türk vatandaşların men
faati iyi korunmuştur kanaatini vermektedir; fakat 
bir noktada vuzuha ulaşmak ihtiyacını duydum; o 
da, ödeme ile alâkalı ek protokolün 10 ncu madde
sindeki para kurudur. Filhakika, burada diyor ki : 

«Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, bu Proto
kolün 1 nci maddesinde belirtilen tazminatı, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Ban
kasının üzerinde mutabık kalacakları konvertibl bir 
dövizle ödeyecektir. 

Suriye lirasının ödemede itibar olunacak kuru : 
4,32 Suriye lirası = 1 A.B.D. doları = 0,818513 gr. 
saf altındır. 

Ödenecek konvertibl dövizin miktarı, A. B. D. do
larının ve bu dövizin ödeme günündeki altın değer
leri üzerinden hesaplanacaktır. 

Bir Amerikan dolarının, Beynelmilel Para Fo
nunca tespit edilen 0,818513 gram saf altına eşit olan 
değerinde bir değişiklik olması halinde, tazminatın 
geri kalan ödenmemiş tutarı, Beynelmilel Para Fo
nunca tespit edilen değişiklik tarihi ile değişiklik ora
nı gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden he
saplanır.» 

Benim bildiğime göre, Suriye'de para kuru ger
çeği ifade etmekten ötededir. Çünkü, kambiyo mu
rakabesi vardır. Acaba ne ölçüde gerçeği ifade et
mektedir; yani bu mecburî kur yanında, serbest ku
run değeri nedir ki, ona göre bir fikrimiz olsun? 

Bunun dışında, bu çeşit meselelerde nedense mem
leketimizde Parlamentoya konular oldukça geç inti
kal etmektedir. Bu elli küsur yılı geçen bir süredir 
Türk vatandaşlarını geniş ölçüde ilgilendiren bir ih
tilaflı konudur. Müzakereler 1968'de başlamış 1972' 
de bitmiş, 1974 yılında bu müzakereler Suriye'de 
yetkili organlar tarafından ratifiye edilmiş, Türkiye'de 
ise 1976'da ele alınmış, 1975 yılı geçmiş. Yani, va
tandaşlarımızın esasen elli küsur yılı geçmiş, bir kıs
mının hakları varislerine intikal etmiş, bu kadar uzun 
bir süre geçtikten sonra, Suriye'nin tasvip ettiği ta
rihe yakın bir tarihte, bunun da Türkiye'de tasvip 
edilmesi, ratifiye edilmesi çok isabetli olurdu. Başka 
mevzularda da buna değindim; bu çeşit konuların, 
Meclislerce mümkün olduğu kadar erken zamanda 
ele alınmasında vatandaşlarımız yönünden büyük fay
dalar vardır. Bundan sonrası için bunu belirtmek is
tiyorum ve temenni ediyorum. 

31 — 
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Uygulamada elli küsur yıl geçtiği için, bazı va
tandaşlarımızın bu kanunun çıkmasından haberdar 
olmaları her zaman mümkün olmayabilecektir. Çün
kü, uzun yıllar bu işi takip eden kişilerin bir kısmı 
fani hayattan göçmüşler, ölmüşlerdir. O bakımdan 
varisleri belki haberdar değildir. Bu itibarla kanunun 
tatbikatı yönünden, kanun çıkar çıkmaz; Dışişleri 
Bakanlığı tarafından ilgili vatandaşların anlaşma ge
reğince muayyen zamanlar içerisinde haklarını vakit 
geçirmeden talep edebilmeleri için uyarılmasında bü
yük fayda görüyorum. Bu itibarla, vatandaşları bir 
an evvel uyararak haklarım takip etmekte Hüküme
tin, Dışişleri Bakanlığının ve sefaretin kendilerine 
yardımcı olacağının radyo ile duyurulmasında tatbi
kat bakımından büyük fayda olacaktır. Çünkü, ya
rım asrı geçen bir süreden beri oldukça mağdur va
tandaşlar vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz "Sayın Çelikbaş. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMLÂK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ BÜYÜK

ELÇİ OSMAN BAŞMAN — Sayın' Başkan, müsaa
denizle... 

BAŞKAN — Belki cevaplanması gereken. husus
lar yardır efendim; lütfen, sayın hatipten sonra. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim ; 

Bu tasarı, daha evvelce tabiaîıyle elimize geçme
mişti, tetkik edemedik. Burada tetkikinde bazı husus
lar gözüme çarptı, onları arz etmek istiyorum. 

Suriye Tarım Reformu Kanununun ve tarım re
formuna ilişkin diğer mevzuatın kapsamına giren Türk 
vatandaşlarına ait taşınmaz malların değerleri (b) 
fıkrasında belirtilen komisyonlarca, (c) fıkrasında 
tespit edilen usul ve süreler dahilinde takdir edilir. Bu 
taşınmaz malların değerleri, şu halde, Suriye Tarım 
Reformu Kanununun 8 nci maddecinde kayıtlı ön tak
dir komisyonlarınca takdir edilir ve muhtemeldir ki, 
bu ön takdir komisyonları, vatandaşlarımızın taşın
maz mallarının değerlerini t a kefir ederken objektif 
olacaklardır ve her halde bu ön takdir komisyon
larında hem Türkiye'den, hem de Suriye'den - nispet
lerini de bilmiyorum - katılmalar mümkün olacaktır 
'kanısındayım. Aksi takdirde, vatandaşlarımızın taşm-
maz mallarına takdir edilecek bedllerin ne şekilde ola

cağı hakkında kuşku duymaktayım. Bunun, Komisyon
ca açıklanması gereklidir. Bu hak sahibinin takdir edi
len değere yapacağı itiraz, sözü edilen Kanunun 19 
ncu maddesinde gösterilen kazaî komisyonlarca ince
lenip karara bağlanır. Bu kazaî komisyonlar nasıl ola
caktır ki, ben bir vatandaş olarak itiraz ettiğim tak
dirde, bunu nasıl karar bağlayacaktır, nasıl inceleye
cektir? Bu da şüphe götürür, bu da kuşkumu çekmiş 
olmaktadır. Ön takdir komisyonları ve kazaî komis
yonlar, bu Protokolün imzalanması tarihinden itibaren 
iki ay içinde kurulup çalışmaya hazır olurlar. Demin 
de arz eîtim, nasıl kurulacak ve nasıl çalışmaya hazır 
olacaklardır, iki ay içerisinde kurulmazsa ne olacak
tır? 

Zikredilen taşınmaz malların değerleri her bir ka
rar tarihinden itibaren üç ay içinde ön takdir komis
yonlarınca takdir edilir. Değer takdiri kararının met
ni karar tarihinden itibaren bir ay içinde Suriye ma
kamlarınca Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine 
tevdi edilir. Karar metni, Türkiye Cumhuriyeti Şam 
Büyükelçiliğine tevdi tarihinden itibaren bir ay içinde 
hak sahibine veya kanunî vekiline tebliğ edilir. Bir ay 
içinde edilmeyebilir, o zaman ne olacaktır? Şam Bü
yükelçimiz yoktur, istifa etmiştir; tabiî bütün elçilik 
de oradan kalkmış değildir; ama Türkiye'de dahi Er
zurum'dan burada Danıştaya davayı intikal ettirmek, 
yerini buldurmak, değil bir ay, iki ayı bulmaktadır. Bu 
gibi hallerde vatandaşlarımızın acaba bir ayı geçen 
müddetler olursa, hakkı sukuta uğramaz mı, yani hak
kı kaybolmuş olmaz mı? Bunlar da bütün kuşkumu 
davet etti. 

Bunu belirtmek için söz aldım; yani bu gibi hal
lerde bir ay içerisinde takdiri kıymeti bildirilmezse, 
tebligat yapılamazsa Şam Büyükelçiliği eliyle, bura
daki vatandaşımıza bildirilemezse ne olacak? Sonra 
bedellerin ödenmesinin ne şekilde olacağı hususları 
da var. Metni tam tetkik edemediğimiz için, burada 
gerekli eleştirimizi yapamıyoruz. Şöyle, sûmmettedari'k 
gözüme çarpan hususları arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Başka, söz isteyen sayın üye? 

Buyurun, Hükümet adına Büyükelçi Sayın Osman 
Başman. 

EMLÂK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ BÜYÜK
ELÇİ OSMAN BAŞMAN —Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Birkaç nokta üzerinde arzı malûmat etmek isterim 

On 
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Sözleşmenin üçüncü maddesinde yeni bir geçiş 
usulünden bahsedilmektedir. Bu geçiş usulünü Tür
kiye - Suriye Emlâk Komisyonu değil, Âkit Taraf
lar tespit edecektir. Türkiye - Suriye Emlâk Komis
yonunun yapacağı görev, hududun iki tarafında on 
kilometrelik şerit içindeki maliklerin kimler olduğunu 
ve bunların elindeki gayrimenkulleri tespit etmekten 
>ibardttir. Bu tespit çalışması üzerine yeni usul Akit
ler Taraflar tarafından tespit edilecektir ve bu usu
lün ne olacağı hususunda şimdiden elimizde bir bilgi 
yoktur. Yapılan tespit çalışması sonunda ihtiyaç orta
ya çıkacak ve buna göre bir usul tespit edilecektir. 

El konulmuş malların birikmiş gelirleri filhakika 
1971 tarihinde akdedilmiş bir protokolle serbest bıra
kılmıştır. Bu gelirler 1966'dan 1971'e kadar; yani baş
ka bir deyimle, beş senelik gelirlerdir. 1971'den bu ya
na da beş sene geçmiştir. Benzer bir protokol akti 
düşünülmüş; fakat Suriye, her an bu çalışmalar bitip 
doğrudan doğruya kendiliğinden malların iadesi ve do-
layısıyle gelirlerin serbest bırakılacağı mülâhazası ile 
yeni bir özel protokol akdine sebep olmadığı, mahal ol
madığı fikrini ileri sürmüştür. 

Kur : 
Sözleşmedeki 4,32 kuru, sözleşme izmalandığı tarih

teki fiilî kurdur. Bugün kur değişmiş olabilir; fakat 
akit tarihindeki kur esas alınmıştır. 

Değer meselesine gelince : 
Efendim, değer için iki Suriye komisyonu vardır; 

Birinci ve ikinci dereceli komisyonlar. Altkomisyon-
daki, ön komisyondaki kararlara kazaî komisyonda 
itiraz hakkı vardır. Burada da tatmin olmayan vatan
daşlarımız, sözleşmenin kurduğu 7 nci mddedeki Kar
ma Komisyona müracaat edebilir. Karma Komisyon
da, üzerinde mutabakata varılamayan hususlar hü
kümetlere intikal ettirilir ve nihayet bütün bu safha
larda bir çözüme bağlanamayan dosyalar, tatmin ol
mayan vatandaşlar Suriye yetkili makamları nezdinde, 
Suriye adlî makamları nezdinde de kendi haklarını sa
vunmak imkânına sahiptirler. Demek ki, bu değer ko
nusunda dört dereceli bir mekanizma kurulmuş bu
lunmaktadır. 

Müddetler : 
İtirazlar için müddetler konulmasının, yurttaşla

rımızın lehine olduğu düşünülmüştür. Bu suretle Su
riye takdir komisyonlarının biran evvel, belirli bir süre 
içinde işlerini yapmalarının sağlanması istenmiştir. Ta-
biatiyle bu komisyonlar için bir müddet tespit ve ta
yin edilince vatandaşların itiraz etmeleri için de bir 
müddet tespit edilmesi gerekmiştir. 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Söz isteyen başka sayın üye? Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu Ka

nunu biraz geri bıraktıralım da, daha iyi tetkik ede
lim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi, bu çeşit kanunların nasıl müzakere edile

ceği hakkında da İçtüzüğümüzde özel hüküm vardır. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

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

Maddeler okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında emlâk sorunlarının çözülmesine dair Sözleş
me ve Eki Ödeme Protokolünün onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 22 Aralık 1972 tarihinde Şam'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine 
Dair Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolü» nün onay
lanması uygun bulunmuştur. 

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

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

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

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

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Tümü üzerinde lehinde ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca bu tasarının açık oylaması yapılacaktır. 
Küreler gezdirilmek ve bilâhara kürsüye konmak su
retiyle oylama işlemi icra edilecek ve sayım - döküm 
neticeleri ayrıca Yüksek Genel Kurula sunulacaktır. 

33 — 
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5. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 
1803 sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şo
för veya sürücülerin, mesleklerini icra edebilecekleri
ne dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve* Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/389; C. Se
natosu : 2/92) (S. Sayısı : 540) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan Cumhuriye
tin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sayılı Af Ka
nunundan kısmen yararlanan şoför veya sürücülerin, 
mesleklerimi icra edebileceklerine dair kanun teklifi 
ve Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
runun görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu teklifin, Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Refet Rendeci ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümünde 

yer alan 540 sayılı teklifin diğer işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Bu Kanunun görüşülmesinde Hükü
meti Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Vekili 
Başmüşavir Sayın Muammer Yuna'nın temsil edeceği 
hakkında tezkere vardır. Kendileri burada hazır bu
lunmaktadırlar. 

Teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin leh 
ve aleyhinde söz isteyen sayın üye? Yok. 

Teklifin öncelik ve ivedilikle diğer işlere takdi
men görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçenin okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler. Ka-
ibul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Teklifin tümünün okunup okunmamasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Cum
huriyet Halk Partisi Grupıı adına söz istiyorum. 

(1) 540 S. Sayılı basına yazı tutanağın sonuna ek
lidir, 

— 34 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Bu teklif, 1803 sayılı Af Yasasının bir boşluğunu 
doldurmaktadır. 1803 sayılı Af Yasasının 7 nci mad
desinin (b) bendinde, «Bu Kanundan kısmen yararla
nanların fer'i ve mütemmim cezaları, ceza mahkû
miyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedil
miştir» denilmiş olmasına rağmen, 6085 sayılı Trafik 
Kanunun 60 nci maddesinin (e) bendi gereğince, ceza 
mahkûmiyeti neticesinde şoför ve sürücü ehliyetna
meleri alınan şoförlerin ve sürücülerin 12 yıldan 
fazla mahkûmiyetleri halinde bu ehliyetnameleri iade 
edilmemiştir. 

(7/B) maddenin ikinci fıkrasında; «Bu Kanun gere
ğince, cezaları genel afla tamamen ortadan kalkanlar 
hakkında özel kanunlarda yazılı muayyen meslek ve 
sanatın icrasını menine dair hükümleri tatbik edilmez» 
denilmiş olması yüzünden olacak ki, kısmen aftan ya
rarlananların fer'i ve mütemmim cezalarının neticele
rinin kaldırılmasına dair hüküm bulunduğu halde, 
Yargıtay 6085 sayılı Kanunun 60 nci maddesi gere
ğince verilen cezanın ayrı bir ceza olduğunu, mütem
mim ceza bulunmadığını kabul ederek, bunların eh
liyetnamelerinin geri verilmesini kabul etmeyen içti
hada varmıştır. 

Bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde, 12 yıldan 
fazla mahkûm olmuş olan şoförlerin de ehliyetname
leri geri verilecek ve bu suretle 12 yıldan az mahkû
miyete uğrayan şoförlere ehliyetnamelerinin geri ve
rilmesi nedeniyle yaratılmış olan eşitsizlik ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Grupumuz teklifin lehinde oy kullanacaktır. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu. 
Buyurun Sayın Ucuzal, Adalet Partisi Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (Eski

şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Evvelâ huzurunuzda bu teklifi hazırlayan millet

vekili arkadaşıma teşekkürle söze başlıyorum. 
Hakikaten 1803 sayılı Af Kanununun, sonradan Ana

yasa Mahkemesince bir kısım maddelerinin iptali sure
tiyle meydana getirilen durum sonucunda Türkiye'de 
hemen hemen cezaevleri boşaltılmış olmasına rağmen, 
bir husus tamamen muallâkta kalmış, 6085 sayılı Trafik 
Kanununun 26 nci maddesi hükmü nazarı itibara alı
narak, yine aynı Kanunun 60 nci maddesinin (e) ben-

/ 
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dindeki hüküm, bir kısım aftan yararlanan veya ce
zası infaz edilerek tahliye edilmiş olan vatandaşla
rımızın yeniden meslek hayatına devamına imkân sağ
layamamıştır. 

Bildiğiniz gibi, Türk Ceza Kanununun 448 - 450 
maddelerine göre mahkûm olan, 401 ilâ 418 nci 
maddeleri, 429 ve 436 ncı maddeleri ve 491 - 493 -
503 ve 510 ncu maddelerine göre mahkûm olan suç
luların ehliyetleri ya muayyen bir müddet veya tama-
mıyle ellerinden alınmakta ve bu kişiler mesleklerini 
artık icra edemez hale gelmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Esasen tş Kanunumuzda bir hüküm vardır, ceza

evlerinden tahliye olan hükümlülerin, çalıştırılan işçi 
adedine göre bir kısmının yeniden istihdamı hükmü
nü, îş Kanunumuz işe alınma imkânını sağlama yo
lunda amir hüküm getirmesine rağmen, biz Af Kanu
nunu çıkarırken bu boşluğu yaratmış bir duruma düş
mekteyiz, Bu sebeple gerek Af Kanunundan istifade 
eden ve gerekse cezalarını tamamlayarak tahliye olan 
ve rızkını taşıdığı ehliyetnameye dayanarak kaza
nan, ailesini geçindiren vatandaşlarımıza yeniden ça
lışma hayatına kavuşma imkânını sağlayan bu teklif, 
büyük bir îboşluğu doldurmaktadır. Bu bakımdan 
grup olarak biz de bu Kanunun lehinde oy kullana
cağız. 

Saygı ile arz eder, Yüce Heyeti saygıyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Tümü üzerinde söz isteyen başka sayın üye? Yok. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye olmadığına göre, 
teiklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 
sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 

kanun teklifi 

Madde 1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
bazı suç ve cezaların affı ha'kkındaki 1803 sayılı Ka
nunla cezaları kısmen affa uğrayan şoför ve sürücü
ler halkkında, Karayolları Trafik Kanununda yazılı 
ehliyetnamelerin geri alınmasına dair hükümler uy
gulanmaz ve alınmış ehliyetnameler geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarıınza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehinde ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler...- Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

6. — 1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/388; C. Senatosu : 1/403) (S. 
Sayısı : 545) (1) 

BAŞKAN — 545 S. Sayısında kayıtlı kanun tasa
rısının Gelen Kâğıtlar arasından gündeme alınması 
ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında Bütçe 
Karma Komisyonu Baş'kanvekili Yiğit Köker'in bir 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü «Gelen Kâğıtlar» arasında bulunan 545 

S. Sayılı Kanun taisarısının önemine ve müsteceliyetine 
binaen Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını ve gün
demde mevcut işlerden önce görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Baş'kanvekili 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 545 S. Sayısına kayıtlı kanun tasarı
sının «Gelen Kâğıtlar» arasından gündeme alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon hazır. 
Hükümet?. Maliye Bakanlığı adına Malî Kontrol 

Genel Müdürü Sayın Sümer Oral, yetki belgesi ve 
kendileri hazır. 

(1) 545 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Tümünün okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
e dilmem iştir, okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edü'miştir. 

1975 yıh Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasansı 

Madde 1. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) 
kod numaralı (Malî transferler programının (09) 
kod numaralı (Diğer malî transferler) altprogramın-
da yeniden açılacak (3-009) kod numaralı (Devlet Me
murlarına "ödenecek 39 aylık maaş farkları karşılığı) 
faaliyeti (940) malî transferler harcama kalemine 
(1 750 000 000) liralık olağanüstü ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye? Yok. 

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

Madde 2. — 1975 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«C) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod nu
maralı (Malî transferler) programının (0,9) kod nu
maralı (Diğer malî transferler) altprogramınnı 3-009) 
kod numaralı (Devlet Memurlarına ödenecek 39 ay
lık maaş farkları karşılığı) faaliyetinde mevcut öde
nekten Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin ilgili hizmet programlarında yer alan ve
ya yeniden açılacak «Diğer eski yıllar borçları» faa
liyetine, yılı bütçesinde karşılığı bulunsun veya bulun
masın, Devlet Memurlarına ödenmesi gereken (39) 
aylık maaş farklarının karşılanması amacıyle aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu, 39 aylık maaş farklarının bütçeleşti
rilmesi ile ilgili işlemlerin 1975 yılı için tamamla
namaması halinde, 1 nci maddede belirtilen tertipte
ki ve Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin bütçelerindeki «Diğer eski yıllar borçları» 

faaliyetlerinde yer alan ödenek bakiyelerini 1976 yılı 
Bütçesine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(39) aylık maaş farklarının bütçeleştirilmesi ile il
gili işlemler en geç 1976 malî yılı içlinde bitirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tümünün lehinde ve aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Açıklık için 

bir sual soracağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu 2 nci maddenin (C) bendinin 2 nci fıkra
sında «devri tahsisat» deyimiyle açılan bir malî mü
essese lihdas edilmiş gibi geliyor bana. Bir bütçe öde
neğinin bir başka bütçeye devri tahsisatı yolu açılıyor-
muş gibi geliyor bana, böyle bir koku var. Açıklık 
getirmek istiyorum. Daha doğrusu, uygulamada ba-
şaramazlarsa, bu kanunla alâkalı kişiler mağdur olur
lar. «Devri tahsisat» diye geçiyor. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yiğit Köker, 
buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Gündoğan'ın sordukları suale şu şekilde arzı ce
vap etmemiz mümkün : 

Bugün, 1975 malî yılının bitmesine 3 - 4 gün kadar 
kısa bir süre kalmış bulunmaktadır. Malümuâliniz, 
eğer Yüce Senato bugün kanun tasarısını görüşür ve 
yarın da Millet Meclislinden geçirmek kabil olursa, 
malî yılın bitimine bir iki gün kala ancak kanunlaş
mış olacaktır. 

Memurların mağdur olmamalarını teminen bu hü
küm konulmuştur. Daha önce de benzer hükümler 
(bilhassa Üniversiteler Kanununda olduğu gibi) konul-
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muttur. Maksat, kısa süreyi genişleterek Mart ayının 
ilk günlerinde bu tediyeyi memurlara yapmaktır. 

Arz ederim efendim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, memurları korumak kararında olduğumuz için 
bu suali sordum. Böyle olursa buna devri tahsisat mu
amelesi derler. Bu, aslında 1976 bütçesine 1 milyar 
750 milyon lira konulursa o zaman doğru olur. Bir 
bütçeyi 1 milyar 750 milyonluk harcama kalemine 
maruz bırakmamak için borcu ödemek lâzım; ama bu 
yol iyi değildir. Bu yol, iptal davasına sebep olabilir, 
şu olur, bu olur. Bu adamlar bundan istifade edemez
lerse yazik olur. Ne diyor? «1975 olmazsa, Maliye Ba
kam yetkilidir 1976'da devreder.» Neyi? 1975'in para
sını devreder. Böyle usul yoktur, ödenek konması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 
aynı hüküm, daha önce kabul edilmiş bulunan üniver
site mensuplarının birikmiş alacaklarının tediyesine 
müteallik Kanunda da getirilmiştir ve herhangi bir ak
saklığa meydan vermeden de tatbik edilmiştir. Bu iti
barla, buda Sayın Gündoğan'ın ifade ettikleri gibi 
herhangi bir mahzur yoktur. Bu Kanun, hemen 1 0 - 1 5 
gün zarfında hükmünü bitirecektir. Tahsisat verilecek 
ve Ödöme yapıldıktan sonra artık (Anayasa Mahkeme
sinin içtihatları da var, verilen paraların geriye alı
namayacağına dair kesinleşmiş yargı kararlan da bu
lunduğuna göre) Sayın Gündoğan'ın bahsettikleri şe
kilde bir iptal dahi bahis konusu olsa, memurların 
zarara uğraması mevzubahis olamaz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

bendeniz tenevvür etmedim. Tamamlayıcı bir sorum 
var, lütfen açıklansın. 

Soru ve alınan cevap karşısında her hal-ûkârda bu 
para, 1976 malî yılında 39 aylık maaş farkları za
vallı memurlara ödeneceğine göre, niçin düşmandan 
mal kaçırır gibi üç günlük kısa süre içine sı'kıştırıyo-
ruzda, 1976 bütçesine bir sarf kalemi olarak koymu
yoruz? 

Bu konuda bizi aydınlatsınlar; ben şahsen aydın
lanmadım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
arz edeyim: 
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Bu kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından 
27 . 11 . 1975 tarihinde kabul edilerek Meclise sevk 
edilmiştir. Ancak, bütçe müzakerelerinin araya girmiş 
olması dolayısıyle Bütçe Karma Komisyonunda görü
şülememiş, gecikme bundan doğmuştur. Yoksa, Hükü
met tarafından şevkte bu tediyenin 1975 malî yılı zar
fında yapılabilmesini temin eden zaman mevcuttu. 
Maalesef, demin de ifade ettiğim gibi, Bütçe Karma 
Komisyonunda ele almak mümkün olamadığı için bu 
gecikme meydana gelmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bir soru da ben sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Madem 

ki, 1976 yılına devretse hemen 1 5 - 2 0 gün içinde öde
necektir; acaba neden Komisyon, «39 aylık maaş fark
larının bütçeleştirilmesiyle ilgili işlemler en geç 1976 
malî yılı içinde bitirilir.» demiştir de, malî yılın ilk 
bir iki ayında bitirilir dememiştir? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Dev
lete biraz esneklik vermek lâzım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Tuna, Ko
misyon cevap verecek. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
ödenmeyebilir de. İki ay zarfında öyle olmuş olur ki, 
alacağı tahakkuk etmiştir, memur gitmiştir, istifa et
miştir, ayrılmıştır.. Bilhassa bu Orduda mevzubahis. 
Yedeksubay, silâh altına alınlmış, ayrılmış gitmiş, ter
his olmuş, birliğine gidecek; meselâ, İstanbul'da otu
ruyor, Siirt'teki birliğine müracaat edecek, parayı ala
cak; alamayacak. 

Eğer, muhterem Senatörün ifade ettikleri gibi, bir -
iki aylık bir süre koyduğumuz takdirde, o süre zar
fında müracaat edemeyenlerin durumu daha karışık 
bir vaziyet arz edeceği için, çok isabetli bir karardır. 
Müracaat tarihlerine göre, (Hükümet tarafından, bil
hassa ayrılmış olanlar için düşünülmüştür.) ayrılmış 
olan memurların paralarını alabilmelerini temin için 
konulmuş bir maddedir, zararlı bir hüküm ihtiva et
memektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tümünün lehinde ve aleyhine söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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İşbu kanun tasarısının ayrıca açık oylaması yapıla
caktır. Açık oylama; evvelâ küreler gezdirilmek, bilâ-
hara kürsüye konmak suretiyle icra edilecek ve ne
ticesi Yüce Genel Kurula sunulacaktır. 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 11413; C. Senatosu : 
1/408) (S. Sayış, : 546) (Dağıtma tarihi : 24.2.1976) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 546 S. Sayısında kayıtlı 
kanun tasarısının «Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alı
narak, gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesi hususunda, Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kanvekili Sayın Yiğit Köker tarafından verilmiş bir 
teklif vardır; teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

l«Gelen Kâğıtlara Ek» ten Gündeme alınarak, Gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Tasarının «Gelen Kâğıtlara ek» ten 
gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesinin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye? Yok. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum. Gerekçenin okumasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, okunmaya
caktır. 

Tasarının tümünün okunup okunmamasını oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye ol
madığına göre, maddelere geçilmesini oylarınıza su-

(1) 546 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
ildin 

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

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 66 912 376 liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
(3) kod numaralı (ÖZEL GELİRLER) gelir türünün 
(1) kod numaralı (HAZİNE YARDIMI) kesimine 
66 912 376 lira eklenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

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

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

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

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

Tasarının tümünün leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasa-
sarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. Açık oylama, 
küreler gezdirilmek ve bilâhara kürsüye konulmak su
retiyle yapılıp, tasnif neticesi Yüce Genel Kurula su
nulacaktır. 

8. — istanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
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kakında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/409; C. Senatosu : 1/404) (S. 
Sayısı : 547) (1) 

BAŞKAN — 547 S. sayısında kayıtlı Kanun tasa
rısının «Gelen Kâğıtlara ek» ten gündeme alınıp bü
tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususun
da Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili Sayın Yiğit 
Köker tarafından verilmiş bir teklif vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunma'ktadır. 

Gelen Kâğıtlara Ek'ten Gündeme alınarak Gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 547 S. Sayısına kayıtlı kanun tasa
rısının ,«Gelen Kâğıtlara ek» ten gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının, gündemdeki bütün işlere takdimen ön
celikle görüşülmesi leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi husu
sunu oyiarın'za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını 'kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmem iştir, okunmaya
caktır. 

Tasarınm tümünün okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum. Tümünün okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
olmadığına göre, tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

(1) 547 S. Sayılı basmayazı tutanğm sonuna ekli
dir, 

İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli (237 sayılı Kanun 
gereğince 1975 yılında satınalmacak taşıtlar) cetve
line ilişik listede yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kataıl etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim balkanları yürütür. 

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

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

Tasarının tümünün leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacak; oylama 
küreler gezdMlmek, bilâhara kürsüye 'konmak su
retiyle icra edilecektir. 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/411; C. Senatosu : 1/406) (S. 
Sayısı: 548) (1) 

/BAŞKAN — 548 Sıra Sayısına kayıtlı Kanun ta
sarısının «Gelen kâğıtlara e'k» ten gündeme alınarak, 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesi hususunda, Bütçe Karma Komisyonu Başkan-
vdkiili Sayın Yiğit KÖker tarafından verilmiş bir tek
lif vardır, sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Ka

nununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun tasarısı basılmış ve sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

(1) 548 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Gelen Kâğıtlara Ek'ten Gündeme alınarak, Gün
demdeki bütün işlere ta'kdimen öncelikle görüşülme
lini arz ve teklif ederim. 

jBütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — 548 Sıra Sayısına kayıtlı tasarının 
«Gelen Kâğıtlara ek» ten gündeme alınmasını husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının gündemdeki bütün işlere takdimen ön
celikle görüşülmesinin leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Töklif i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabu ledilmiştir. 

Oerekçenin okunup okunmamasını oylarınıza su
nuyorum., Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Tasarının tümünün okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, okunma
yacaktır. 

Tasarının ıtümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen olmadığına 
göre, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

,BiriniOİ madde cetvelleriyle birlikte okunacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 Yıh Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretlli cetvelin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertüplerine (43 650 000) li
ralık eık ödenek veriJlm'işitir. 

Orman Genel Müdürlüğü 

ıBöllüm Eklenen miktar 
(Program) Lira 

İlli Ormiancıllık Hiz. Düzen, ve 
gelştirilmessi 43 020 000 
ŞBAŞKAN — Bölümü oylarınn 
za sunuyorum. Kabul öden-
ler... Kabul 'etmeyenler... Ka-
)bul edilmiştir. 

24 . 2 . 1976 0 : 1 

| Bolüm Eklenen mikDar 
(Progtfaim) Ora, 

900 Hizmet programlarına dağıtılan 
I mayan transferler 630 000 
I BAŞKAN — Bölümü oylarını-
I <za sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I Maddeyi cet veliyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edîl-

I mistir. 

(Madde 2. — Orman Gen'el Müdürlüğü 1975 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (2) 
kod numaralı (Vergi Dışı Gelirler) gelir türünün (1) 
kod numaralı (Döner Sermaye Yardımı) kesimine 
(43 650 00A) lira eklenmiştir. 

I /BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 'ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
j ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
1 bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I i Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
I lüğe girer. 

/BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

I Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Orman Ba-
I kanları yürütür. 
I .BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tasarının tümünün leh ve aleyhinde söz isteyen 
I sayın üye?... Yok. 
I Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ayrıca tasarının açık oylaması küreler gezdiril-

I mek ve kürsüye konmak suretiyle yapılacaktır. 

I 10. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
I (A) işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
I Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hakkın* 
1 da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra~ 
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poru (M. Meclisi : 1/403; C. Senatosu : 1/409) (S. Sa
yısı : 549) (1) 

BAŞKAN — 549 Sıra Sayısına kayıtlı Kanun 
tasarısının Gelen Kâğıtlara ekten gündeme alınma
sı, gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesi, Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Sayın Yiğit Köker tarafından teklif edilmiştir, oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 

işaretli Cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına Ait Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun tasarısı basılmış ve sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Gelen Kâğıtlara Ek'ten Gündeme alınarak, Gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Ankara 

. Yiğit Köker 

BAŞKAN — 549 Sıra Sayısına kayıtlı Kanun 
tasarısının «Gelen Kâğıtlara ek» ten Gündeme alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

-REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, mü
saade buyurur musunuz bir hususu arz etmek isti
yorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — «Kanun tasarısı tab 

edilmiş ve üyelere dağıtılmıştır.» buyuruluyor. Oku
nan Kanun tasarısını arıyorum, getirtmek istiyorum, 
bulamıyorum ve takip de edemiyorum. Bu iş oto
matik olarak paldur küldür olmuyor. Kanun tasa
rısı elimizde olsun da, hiç olmazsa metni takip ede-
lâm. 

.Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bu hususta buyurdu

ğunuz şekilde, Başkanlığın beyanları bundan evvel 
gündeme geçmiş bulunan tasarı ve teklifler hakkın
da idi. Yani, gündeme geçen bir tane kanun tasarısı, 
bir tane de kanun teklifi vardı ki, bunlar gündeme 
geçmişti ve bu gündeme geçenlerin dağıtım tarihleri 
de gündemde açıklanımıştı. Bâz Başkanlık olarak, 
«Daha evvel basılmış, üyelere dağıtılmış» tabirini 
yalnız bu ikisinde kullandık. Dağıtılmış olmakla be-

(1) 549 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

raber, diğerlerinde (henüz dağıtıldı, haklısınız) 
Başkanlık olarak bu tabirleri kullanmadık, dikkat 
buyurursanız. «Böyle bir teklif vardır.» diyoruz ve 
arkasından da yalnız okunup okunmamasını oyları
nıza sunuyoruz. Yani, «Daha evvel dağıtılmıştır.» 
tabirini, o ikisi dışında Başkanlık olarak itina ile 
kullanmadık. İkazınıza teşekkür ederiz. 

,REŞAT OĞUZ (Antalya) — Yüksek hassasiye
tinize çok teşekkür ederim, sağ olun. Ancak, elde 
kanun tasarısı yok. Takip konusunda sağa - sola 
bakıyorum, önüme bakıyorum kanun tasarısı yok. 
Müsaade ederseniz, kanun tasarıları elimize gelsin 
ondan sonra parmak kaldıralım. 

BAŞKAN — Efendim, derhal görevliler bütün 
sayın üyelere tasarılardan birer tane dağıtsınlar. 

Herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi 
için bu teklif hakkında muameleyi 'baştan yapıyoruz. 

549 sıra sayısına kayıtlı Kanun tasarısının Gelen 
Kâğıtlara ekten gündeme alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının gündemdeki bütün işlere takdimen önce
likle görüşülmesinin leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Söz isteyen olmadığına göre bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçenin okunup okunmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Tümünün okunup okunmamasını oylarınıza su
nuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Söz isteyen olmadığına göre tasarının 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba

kanlığına Ait Kısmında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 1868 sayılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına ait kısmının ilişik cetvelde gösterilen 
tertiplerine 20 154 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 
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;BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

(A) 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Bollum 
(Program) Lira 

113 Tarımsial (mücadele ve Darımsial 
•karantinanın geJiştirfitaıesi ve 
yürütülmesi 20 154 000 

BAŞKAN — Ceftveüi oylarınıza sunuyorum. Ka-
ıbül edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir,-

Bininai miajddeyi cetveByle Ibirlükte 'oylarınıza su
nuyorum^ Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul ediiltmiştıir. 

Madide 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.; 

;BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakam yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞÎT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
ivediliği [oylamadınız bu tasarıda-

'BAŞKAN — Gelen tezkerelerde ivedilik teklifi 
yolktur. Ak'tarm'alarda yalnız ibütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesi.. Teklif ibu şekilde geldiği için 
ayn'en oylanmıştır. 

Tasıarıının tümünün leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye? Yök. Tasarının tümünü oylarınıza su-
nuyoram. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Taslarının ayrıca Tüzükteki usullere göre açık oy
laması yapılacaktır. 

11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/412; C. Senatosu : 
11407) (S. Sayısı: 550) (1) 

BAŞKAN — 550 Sıra Sayısına kayıtlı Kanun 
tasarısının Gelen Kâğıtlara ekten gündeme alınma
sı, gündemdeki bütün işlere ta'kdimen öncelikle 

(l) 550 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

görüşülmesi, Bütçe Karma Komisyonu Başkanveki-
li Sayın Yiğit Köker tarafından teklif edilmiştir. 
Teklifi 'bilgilerinize sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

;Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun tasarısı basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gelen Kâğıtlara Ek'ten Gündeme alınarak, Gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

.BAŞKAN — 550 Sıra Sayısına kayıtlı Kanun ta
sarısının Gelen Kâğıtlara ekten gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesi teklifinin leh ve aleyhinde söz 'isteyen 
sayın üye? Söz isteyen olmadığına göre 550 Sıra Sa
yısına kayıtlı Kanun tasarısının gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmamasını 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, okunmaya
caktır. 

Tasarının tümünün okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacak
tır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Olmadığına göre tasarının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (40 000 OOOj) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum: 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(A) 

Bölüm Eklenen 
(Program) Lira 

112 /Büyük su işleri (baraj, büyük 
sulama ve içmesuyu tesisleri 
.yapımı) 40 000 000; 
'BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum. Ka!bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
'bül edilmiştir. 

Bölüm 
(Program) 

Düşülen 
Lira 

40 000 000 
115 Tamamlanamayan yapımların 

ikmali 
ıBAŞKAN — Bölümü oylanınız 
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenfer... Ka-
ibul edimiştir. 

Birinci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

iMadde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünün leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu tasarının ayrıca Tüzükteki usullere göre açık 
oylaması yapılacaktır. 

12. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/410; 
C. Senatosu: 1/405 (S. Sayısı : 551) (l) 

(1) 551 S. Sayılı bamayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — 551 S. Sayısına kayıtlı kanun tasa
rısının gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak, 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesi Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili Sayın Yi
ğit Köker tarafından teklif edilmiştir. 

Teklifi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1975 Yılı Bütçe Kanunununa Bağlı Cetveller

de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısı 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak, gün 
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — 551 S. Sayısına kayıtlı Kanun tasa
rısının gelen kâğıtlara ekten gündeme alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

551 S. Sayısına kayıtlı Kanun tasarısının gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi 
teklifinin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın Üye?.. 
Olmadığına göre teklifi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinin okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Okunmaya
caktır. 

Tasarınm tümünün okunup, okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Tümünün okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurunuz efendim, Cumhuriyet Halk Parti&i Grupu 
adına Sayın Fikret Gündoğan. 

C H P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
larım; 

Çok defa olduğu gibi bu kere de bu tasarı üzerin
deki sözlerimiz herkes tarafından haklı bulunacak; 
ama gereği yerine getirilmeksizin zabıtlara geçmiş söz
lerden ibaret kalacak ve böylece bir de görev yap
mış olmanın aldanması içinde kalacağız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Şu veya bu siyasal partiye mensup olmayı bir 

yana bırakalım. Bu, bir an için mümkün değil; ama 
bir varsayım. 
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$imdi bir Türk insanı olarak, Millet temsilcisi 
olarak şu Kanuna bakalım. Bu Kanunun malî bo
yutu, portesi filan demeyeyim de, daha iyi anlaşılsın, 
4 milyar lira ve bu 4 milyar lira 1975 Bütçesine ekle
necek bir para ve tabiî. Görüldüğü gibi çeşitli bakan
lıkların yahut reşitli dairelerin bazı isteklerini yerine 
getirmek için istenilen bir para. 

Şimdi, burada temsilci olarak bulunuyoruz; şu 
4 milyar lirayı 1975 Bütçesine eklemek isteyen zihni
yet neyi ifade ediyor, neyi temsil ediyor? Bütçe malî 
yılının bitmesine bir, ya iki gün, ya bilemediniz üç 
gün kalmış. Bir yıl yetmemiş, o yıl boyunca bütün 
işlemler yapılmış, kâfi gelmemiş, sanki o işlemler bu
güne kadar gerçekten birtakım engeller yüzünden yü
rümemiş de tam bu yılın son günlerinde birdenbire 
ortalık açılmış. 

Bu 4 milyar verilirse, Devlete, Millete faydalı ola
cağı düşünülen işler yapılacakmış. Böyle bir garip 
duruma Meclisleri karşı karşıya bırakan hükümet
lerin, onları temsil eden bütçe komisyonlarının ve di
ğer komisyonlarının kendilerini savunmaya mecalleri 
var mıdır? Bunun mantığı var mıdır? Bunun ger
çekten; insana, «yapılan şey dojrudur» dedirtecek 
bir yönü varmıdır? Bütçe dediğimiz önemli görevi
mizi bize böyle yaptıran hükümetler ve onlara uyan 
komisyonların bizi bu yollara sokmaya hakkı var
mıdır? 

Anayasayı açtığımız zaman ne görüyorsunuz? 
Meclisler olarak en önemli görevlerimizden biri büt
çe yapmaktır. 3 - 4 milyara baliğ olan bu eklenen 
Ödenekler Kanunu ile siz bir ülkenin bütçesinin den
gesini bütçe yılının bitimine birkaç dakika kala ra
hatlıkla değiştirebiliyorsunuz; ama eminim ki, bunu 
yaparken, hiç biriniz gereği gibi bu işlemlerin, bu 
ekleme ödeneklerin verilmesinin eski deyim ile mu-
sîb olup olmadığını aramaya bile vakit bulamıyorsu
nuz. Belki bütçeler yılbaşlarında buraya getirildiği 
zaman Meclislerden korkulduğu için, komisyonlardan 
çekinildiği için yapılamamış konulamamış, bahsedi-
lememiş işlemler buraya kaçırılmak suretiyle konu
luyor: 

Meselâ bu Kanunla Başbakanlığın taşıtları eski
miş, teknik ömürlerini doldurmuş, onların yenilen
mesi gerektiği için bu ödenek getirilmiştir, deniyor. 
Peki, Başbakanlığın taşıtları 1975 yılının, malî yılı
nın birinci gününden son günlerine kadar yepyeni 
idi de birdenbire mi eskidi? Ama, bu tekliflerini o 
zaman getirmeye kalksalardı belki de komisyonlar

da veya Genel Kurullarda büyük mesele olacaktı, 
Başbakanlık tasarrufçu bir zihniyet ile hareket etmez
se bu ülkenin kalkınması nasıl olur denecekti. 

îşte bu nutuklar söylenecekti. Bunlara muhatap 
olmamanın çaresi, bu yollardan getirip bütçelerin 
dengesini bozmaktır. Az para değildir bu 4 milyar; 
çok paradır ve bir dengeyi rahatla bozabilir. 

Bunun bu tarafı böyledir. Böyle yapan hükümet
ler memleketidir bu. Kimseyi de ayırmıyorum. Çün
kü, başında da söyledim, partilerimizden biraz tecer-
rüt ederek düşünelim; bu hep böyle yapılagelmiştir, 
yapılagelecektir de galiba. 

Kim bunun önüne duracaktır? Kanımca şudur; 
kanımca duracak vasıta şudur: Biz, Parlamento, otur
malıyız, ahdetmeliyiz. Fark gözetmeksizin bütçe 
dengelerini bozan, bu ekleme bütçeler yapan siste
min önüne geçeceksin. Bu, bir nevi bütçe yapmaktır. 
1975 yılı Mart ayında genel bütçe yapılırken yapıl
mamış bir bütçe yapmaktır. Görüyorsunuz nasıl ya
pılıyor. Havası yok, kimsenin haberi yok, gidiyor, ka
çırılıyor. Evet bu kaçırılıyor. Efendim, bu kâfirlere 
mi verilecek filân. Hani, çok malâyani bir deyimle 
karşılanacaktır. Hayır efendim. Bu bütçeyi yapma gö
revi ile yükümlü olan bu Parlamentolar bütçeyi bil
dikleri gibi ve Anayasanın da yazdığı gibi sene ba
şında yaparlar ve bilirler ki o denge sene sonuna ka
dar devam eder. Öyle bir emniyetleri vardır. Şimdi 
bu emniyetleri ihlâl ediliyor, Parlamento üyelerinin. 
Nasıl olsa da bir toparlanabilsek? Gerçekten çok 
önemli bir vatan vazifesi telâkki etsek de şu sene so
nunda bize bir daha bütçe yaptıran hükümetlerin ve 
komisyonların üstesinden gelsek. 

Biraz evvel de geçti, gördünüz değil mi? Çeşitli 
bakanlıkların, çeşitli dairelerin alımları, verimleri 
için lâzım olan paralar aktarıldı, edildi ve saire. Şim
di bunlar da eklenecektir. 

Bir şey daha var; şimdi bakınız ne yapılmış? He
piniz elinde vardır diye tekrar tekrar okumayayım; 
içine Maliye Bakanlığı konmuş, Millî Savunma Ba
kanlığı konmuş, Başbakanlık konmuş, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık konmuş. Hepsini böyle bir derleyip 
toparlayıp balık ağının torbası gibi 4 milyarı bulan 
bir yekûna doğru yükselen bir ödenekler faslı getiril
miş. Bir kanun içinde, bakıyorsunuz, Başbakanın ka
lemi Mahsus Müdürleri ödenek artması gerekirmiş, 
onun için ödenek gerekiyor, tutmuşlar bir madde, bir 
fasıl eklemişler. Bu olmaz diyorsunuz; kalsın Başba
kanın Kalemi Mahsus Müdürleri bu sene de ödenek-
siz yahut Başbakan, bu Kalemi Mahsus Müdürlerini 
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bu kadar kullanmasın diyeceksiniz. Tamam; fakat 
bunun yanında 'Millî Savunma Bakanlığının bir 
ambargo dolayısiyle alamadığı uçak, bilmem araç, ge
reç, silâh davası da konmuş. E... Başbakanın Kalemi 
Mahsus Müdürlerine karşı duracaksınız; ama aynı 
kanunda Millî Savunma Bakanlığı da var. «Vay va
tansız» demek gibi bir durumla sizi karşı karşıya bı
rakacaklar. Buna hile-i şer'iye de demezler, bunlar 
hileyi bedbahtiye yani; bahtsız hileler bunlar. 

Ben şimdi Başbakanın kalem mahsus müdürlerine 
ödenek için oy verirken kırmızı oy vereceğim. Vere
meyeceğim, ayıramayacağım; Başbakana teklif ede
rek, şunları madde madde ayıralım desem, zaten ço
ğunluk yok. İşte burada bizim hademeyi hayrat kul
lanıyor, kullanabildiği kadar oyları. Ne olacak bu?... 

Bunu söylerken, ilk defa uyanmış, aklı başına gel
miş insan olarak konuşmuyor, kimseyi de kayırmıyo
rum, kimseye özel bir husumetle muamele yapmak is
temiyorum. Hepsi böyle bunların. Hele bizim Sena
to, başbakanlar, bakanlar, hükümet yapmış, hükümet 
kurmuş insanların da dolu olduğu bir yer. Bu, büs
bütün hassas bir mesele olarak ele alınmalı. Eski bir 
başbakan kalkmalı demeli ki, «Evet, çok doğru bir 
şeye parmak bastınız» demeli. Kimse demiyor ta
biî, kınamıyorum demediklerini; ama biz bunu gör
müyor muyuz?... Görüyoruz. 

Şimdi göreceksiniz Komisyon Başkanı Sayın Yi
ğit Köker beni tamamen haksız çıkaracak ve ben söy
lediğime söyleyeceğime pişman olacağım. Çünkü, am
bargo, silâh, araç, gereç, tayyare, alım - satım ne de
mek yani? Toplu sözleşme, işçi hakkı, bunlara da 
karşı mıyım acaba ben?... Bu mana çıkacak bunun 
altından; ama bu arada Başbakanın arabaları deği
şecek, bilmem ne müdürünün arabası değişecek; 
çünkü cetveller eklenmiş. Hangi tür araba alınacak, 
kalem mahsus müdürlerine vesair bunlar da bu ka
dar önemli iş yapan bir Hükümetin artık bir nevi ba
ğışlanacak bir kusuru olacak tabiî. 

Şimdi, belki çok dağınık ifade ediyorum; ama 
Kanun da çok dağınık. Derleyip, toplayıp konuşma
ya müsait bir kanun değil. MİT Müsteşarlığından 
Millî Savunmaya geçmek, bir zihin için kolay değil
dir. Bu, tıpkı Başbakanın kalemi mahsus müdürlerin
den, uçak alımına geçmek gibi kolay değildir. Bu ken
di zihinsel dağınıklığımızdan değil. Kanunun kendi
mize, daha doğrusu bize zorla, cebren kabul ettir
diği bir dağınıklık. Şimdi siz, istemeyerek veya isteye-
yerek kabul ettiğiniz veya ettiğiniz istikametinde bel
li bir oy vereceksiniz. Böyle bir kanun teklifini ge

tiren, niye bizim Parlamentomuz. Komisyonundan 
başlayarak tümü ile karşı çıkmaz?.. Burada hamaset 
filân dinlenmez, dinlenmemesi lâzım. 

Şimdi, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan ver
gilerden mi bahsedelim sizlere yani?.. Bu Kanun ay
nen bu nutukları gerektiriyor. Böyle getirilmiş olu
yor. Biz bu kadar gayri ciddî bir işle işgal ediliyo
ruz. 4 milyar lirayı hiç kimse senenin sonunda bir 
bütçe yaparak bilmem nereye aktaracağım esbabı 
mucibesiyle verdirmemesi lâzım. Eğer, ben bu Mille
tin gerçek bir temsilcisiysem, enine boyuna diledi
ğim gibi Komisyonlarda 2 ay tartışıp, ancak musîb 
gördüğüm ödeneğin dışında bir ödenek verdirememe-
si lâzım bana. Hiç bir Hükümetin ve bizim Heyeti 
Umumiyemize niyabeten çalışan Komisyonun böyle 
bir ödeneği verdirmemesi lâzım. Bunun başka bir 
izah tarzı var mı?.. Yok. Ben söylemiş olayım, za
bıtlara yazılmış olsun, herkes de bunu böyle bilsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 
REŞAT OĞUZ — Usul hakkında söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
Bir dakika Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler; 
Açık oylaması yapılmakta olan 544, 545, 546, 547, 

548, 549 sıra sayısında kayıtlı kanun tasarı ve teklif
lerini açık oylamasında oy kullanacak sayın üye var 
mı?... Yok. Olmadığına göre, numaralarını biraz ev
vel söylemiş olduğum kanun tasarılarının açık oyla
ma işlemi bitmiştir. Sayım döküm neticesi ayrıca Yü
ce Genel Kuruta sunulacaktır. 

Buyurun Sayın Oğuz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarım; 

İvedilik taşıdığı ifade buyurulan ve... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, ivedilik değil, öncelik 

efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Pekâlâ efendim. 
Öncelik taşıdığı ifade buyurularak müzakeresi ya

pılmakta olan kanunların kabulünde bir usul hatası
na sapılmış gibi görülüyor. 

Arz etmek istediğim, İçtüzüğün 70'nci madde
sinde «Kanun tasarı ve teklifleri, dağıtımdan itiba
ren 2 tam gün geçmedikçe gündeme alınamaz. An
cak, komisyon başkanları veya Hükümet veyahut il
gili Bakan daha önce gündeme alınma isteminde bu
lunabilirler. Yazılı gerekçeli olan istem üzerine Ge
nel Kurul işarî oyla kararını verir» denilmektedir. 
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Atıf yapılan 16 ncı madde 4 ncü maddenin 2 nci 
fıkrasına bakınız diyorlar. İkinci fıkra bu suretle ba
sılıp dağıtılmayan raporlar, Genel Kurulda görüşü
lemez. Komisyon raporları Başkanlığa verildikçe re'-
sen Tutanak Dergisine ve gündeme geçer. 

Şimdi Sayın Başkan, elimizdeki Gelen Kâğıtlar 
ve Gündemdeki, şu kanunların. 8 nci madde «Dağıt
ma tarihi 23 . 2 . 1976» diyor. Bugün Senato çalış
maya başladı, 23'ünde tatildir. Üzerinden 2 gün geç
mesi icap eder. Devam ediyorum. Gündemin 9 ncu 
maddesinde Kanunun dağıtma tarihi 24 . 2 . 1976 
Konuşuldukça elime verilen kâğıtlara, kanunlara ba
kıyorum, bulamadım. Nitekim bu konudaki üzüntü
mü zatıâlinize arz ettim. 

Yine 10'ncu madde, 24 . 2 . 1976 dağıtma tarihi 
görünüyor. Henüz üzerinden 2 gün geçmedi, bugün 
elimize verilmiş oldu. 

Memleket işlerinin süratle yürürlüğe girmesi, iyi 
niyetine dayandığına şüphe etmediğim bu husustaki 
acelecilik; bir kişi kalkar da «Tüzüğe göre hareket 
edilmedi» diye Anayasa Mahkemesine müracaat eder
se, kabul ettiğimiz kanunlar bozulur. 

Bakiniz 11 nci maddede de yine 544 sayılı Kanu
nun dağıtma tarihi 24 . 2 . 1976'dır. İki gün geçti mi?. 
Geçmedi. Çok rica ediyorum, usule uyalım. Kabul 
ediliyor, memleket hizmetinde iyi niyetin ön planda 
yürüdüğüne şüphe taşımıyoruz. Hepimiz bu memle
kete hizmet etmek için burada bulunuyoruz. Yemin 
ettik geldik, usule uyalım. Anayasa Mahkemesine ya
pılacak bir müracaat, kabul ettiğimiz kanunları 2 
gün üzerinden geçmediği için iptal edebilir. 

Bu hususa bilhassa itina buyurulmasını rica eder, 
saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın Oğuz, sayın üyeler; 

Uygulamamızın İçtüzük hükümlerine uygun ol
duğu kanaatindeyim. Başkanlık Divanı olarak. Zi
ra, İçtüzüğümüzün 70 nci maddesi, «Dağıtımdan iti
baren 2 tam gün geçmedikçe gündeme alınamayaca
ğı» hususunda hüküm ittihaz buyurduktan sonra, son 
cümlesinde «Ancak komisyon başkanları veya Hükü
met veyahut ilgili Bakan daha önce gündeme alınma 
isteminde bulunabilirler. Yazılı gerekçeli olan istem 
üzerine Genel Kurul işarı oyla kararını verir» diyor. 
Biz bunu uyguluyoruz. Komisyon Başkanlarının ve-
yahutta Bakanların teklifleri vardır hepsinde. Bunun 
dışında atıfta bulunan madde 34'ncü maddedir. 

Yine İçtüzüğümüzün 34 ncü maddesinde «bası
lıp dağıtılmayan raporlar Genel Kurulda görüşüle-
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mez» denmektedir. Ancak, bizim elimizde Başkanlık 
Divanı olarak bütün bu tasarı ve teklifler basılmış 
şekilde mevcuttur ve yetkililer dağıtıldığını beyan et
mişlerdir. 

Dağıtmada bir hata, bir yanlışlık, bir noksanlık 
olabilir. Bunun için sayın üyelerden, Başkanlık Diva
nı adına özür dilerim. Bir daha bu hatanın işlenme-
veceği hususunda kendilerine teminat veririm. 

Ancak yine beyan ederim ki, uygulamamız İçtü
zük hükümlerine tam manasıyle uygundur kanaatin
deyiz. Buna rağmen, uyarılarınıza teşekkür ederiz Sa
yın Oğuz. 

Sayın üyeler, tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye var mı?.. Yok. Olmadığına göre, 
tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeler cetvelleriyle birlikte okunacaktır. 

1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

Madde 1. — 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı 
kısmında, ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere, 
(101-02-2-008-910) kod numaralı tertipten 5 500 000 
liralık ödenek düşülerek, (111-01-2-003) projesinin 

(910) kod numaralı harcama kalemine aktarılmıştır. 
Jandarma Kenel Komutanlığı 

Bölüm 
(Progr.) Düşülen Ekelenen 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 5 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzen
leme 5 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1975 Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
3 989 215 966 liralık ek ödenek verilmiştir. 
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(2) Sayılı Cetvel 

Başbakanlık 

Bölüm 
(Prog.) 

Eklenen 
Miktar 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

MİT Müsteşarlığı 
111 M ÎT İstihbarat Hizmetleri 21 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
103 Kara Savaş Gücü 158 500 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, affedersiniz.. 

BAŞKAN — Efendim, oylama yapıyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Sözlerimi oyla

maya mütedair olacak efendim. 
«Kabul edenler, kabul etmeyenler...» diyorsunuz. 

Bendeniz ifade ettim; şimdi geçen bölümleri biz ka
bul etmiyoruz, ama «kabul edenler., kabul etmeyen
ler..» diyerek olyalıp geçiyorsunuz. Biraz sonra da bu 
maddenin tümüzü oya sunacaksınız. Biz bunu kabul 
etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zil çalıyoruz, oylamanın 
bundan sonraki bölümlerini saymak suretiyle yapaca
ğız efendim, hay hay. Tasarının esasında açık oyla
ması da ayrıca yapılacaktır. 

İçişleri Bakanlığı 

111 Mahallî İdareler Hizmetleri 110 046 890 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm, 17 oya kar
şı 20 oyla reddedilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
17 değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — 20 ile 
17'yi toplayın öyleyse. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, kar
şılıklı konuşmayınız ve müdahale etmeyiniz efendim 
lütfen. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Fikret Bey, çık 
sen idare et bari. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, karşı
lıklı konuşmayın. 

Dışişleri Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) 

112 Dış Temsil Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi ve Yürütülmesi 

Eklenen 
Miktar 

2 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölürn; 19'a karşı 
22 oyla reddedilmiştir. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz? 

İçtüzüğe göre, Heyeti Umum iyede çoğunluğun 
olup olmadığı hakkında Başkanlar karar verme sa
lâhiyetine sahiptir. Bu oylama karşısında lütfen ka
rarınızı veriniz. 

BAŞKAN .— Sayın Üye, işarî oyla yapılan oyla
malarda bu husus gelenek olarak nazarı itibare alın
mamaktadır. Çünkü, oya katılan, katılmayanların ya
nında, katılanların yanında, katılmayan üyelerin de 
mevcut olması gözönünde bulundurulur, çoğunluk 
daima ona göre saptanır. Eğer çoğunluğun olmadığı 
hususunda sayın üyelerde bir şey varsa Başkanlık 
Divanına uyarıda bulunurlar, yoklama yaparız efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
mahalle bekçilerinin maaş farklarıyle ilgili olan mad
deler reddedildi, başka reddedilen bir şey yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu maze
retin arkasına sığınacağınızı biliyorduk. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizin za
manınızda oldu, bize ait bir şey mi bu?... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, çok 
rica ediyorum, istirham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devletin 
sırtından politika yapmak yok!... 

Maliye Bakanlığı 
930 Malî Transferler 3 186 549 376 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devletin 
sırtından politika yapmak yok!... 

BAŞKAN — 7 oya karşı 23 oyla bölüm kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 
(Prog.) Miktar 

950 Borç Ödemeleri 60 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler.. Bölüm kabul edilmiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 

112 Hayvan Islahı ve Hastalık-
larıyle Savaş 4 019 700 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler.. Bölüm kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 445 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler.. Bölüm kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yalnız sayın sözcü, oylamayı ikmal 
edeyim efendim, bir saniye... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Madde bitmeden 
bir hususu açıklamam gerekiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oylama yapıyoruz Sayın 
Köker. Çok... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Maddeyi oy
lamadınız Sayın Başkan, madde hakkında izahat ve
receğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. Maddenin 
üzerinde söz isteğinde bulunmak mümkün. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu geçti efen
dim, olmaz şimdi... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Çok değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Fikret Gündoğan arkadaşım demin burada 
konuşurlarken, bazı ilâvelere katılmadıklarım, bazıla
rına katıldıklarını ve tek tek oylamanın sayılarak ya
pılması hususunda bir beyanda bulundular. 

Evvelâ hemen şunu ifade etmek istiyorum : 
Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar Sa

yın Gündoğan'ın da ifade ettikleri gibi, hangi Cum
huriyet hükümeti işbaşında ise, yeni malî yıl başın
dan önce, bu çeşit ek ödenek ve aktarma kanunları 
gelmiştir. 

Şimdi Sayın Gündoğan arkadaşımızın lütuflarıyle 
reddedilen paraların nelere ait olduğunu ben açıkla
yacağım ve Yüce Heyetinizden bir ricada buluna
cağım, Komisyon adına. Arkadaşlarımızın vicdanla
rına dehalet ederek bir ricada bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Dışişleri Bakanlığında reddedilen para, hepimizin, 

bütün siyasî partilerin, taraflı tarafsız hepimizin üzü
lerek takipçisi olduğumuz, dış temsilciliklerimizdeki 
meşum cinayetlerden sonra, memleketimizden oraya 
gönderilen koruma polislerine verilen paradır; bu, iki 
milyon lira. Bu reddedilmiştir. 

Yine reddedilen diğer bir 110 milyon liralık pa
ra da mahalle bekçilerinin son 12 Sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararnameye göre, intibaklarından tahad-
düs eden ve biraz önce başka bir ek ödenek kanunu 
ile kabul buyurduğunuz, 39 aylık alacaklarını karşı
lamak üzere konulmuş olan paradır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Bu itibarla, ben istirham ediyorum; Bütün ikti

dar grupuna mensup olsun, muhalefet grupuna men
sup olsun, değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
geliniz, reddedilen bu maddeler hakkında. «Hatalı 
kabul» varsayımından hareketle yeniden bu bölüm
leri oylayalım. Yapılan değişiklik, sadece bu iki red
dedilen değişikliktir. Bunlar da yarın dış temsilcilik
lere gönderilen polisleri geri çekmeye gerektirecek 
bir tasarruftur. Belki, alacaklarını ödeyememek gi
bi bir durumla Hükümeti karşı karşıya getirecektir. 
Ben Sayın Başkandan istirham ediyorum. Bir «Hatalı 
kabul» olduğu düşüncesindeyim. Bu yolda bir oyla
ma yaparlarsa minnettar olacağız. Komisyonumuzun 
görüşü budur. Arz ederim efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Komisyon
dan sorum var efendim. 

BAŞKAN — Bu madde ile mi ilgili efendim?... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet Sayın 
Başkan. 
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Program 101'deki para neye aittir?.. 
BAŞKAN — Sayın Köker bir saniye. 
Sayın üyeler, şu anda çalışma süremiz bitmiştir; 

ancak çalışmaların, 551 Sıra Sayılı Kanun tasarısı
nın görüşmesinin bitimine kadar devamını, Sayın 
Ahmet Özmumcu teklif etmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Köker. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Sarlıca-

lı, Başbakanlıkta program kodu 101; muhtelif faali
yet ve proje kodlarını ihtiva ediyor. Bunun üzerin
de, bu bölümde, programda, bina kiralan, araçların 
tamir, bakım ve akaryakıt masrafları, temsil ve ağır
lama giderleri gibi... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim adı
mıza getiriyorsunuz bunları. Ne güzel şeyler var... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bu reddedilme
di Sayın Gündoğan. Bu kabul edildi. «Ne güzel şey
ler var» ben bir şey demiyorum Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen bizim 
adımıza getiriyorsun bunları. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Devamla) — Ben sizin adı
nıza vazife görüyorum. Söyledim Sayın Gündoğan. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın çok 
rica ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sizin söylediği
niz gibi de değil Sayın Gündoğan. Müsaade ederse
niz cevap vereyim. 

Bu kürsüye geldiniz, okuduğunuz halde, tahrif 
ederek beyanda bulundunuz; «Başbakanlığa yeni 9 
tane taşıt alınacak» dediniz. Zabıtlara geçti. Verilen 
bu ödenekle 9 tane yeni taşıt alınmıyor; lütfen oku
yunuz bir kere daha. Alınmış olan taşıtların bakım 
masraflarıdır. Siz bu kürsüye geldiniz «Yeni 9 tane 
taşıt alınacaktır. 750 bin liraya» dediniz. Ben bunla
ra cevap vermedim Sayın Gündoğan. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Yeni 
taşıt diyor, 750 bin lira konmuş. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Devamla) — Yanlış anlıyor
sunuz Sayın Barutçuoğlu, lütfen bir kere daha oku
yunuz. Müsaadenizle ben okuyayım. 

I «Başbakanlıktaki mevcut taşıtların eski olması 
ve bir kısmının ekonomik ömürlerini doldurmuş bu
lunması nedeniyle, sık sık arıza yapmakta olduk
larından, fazla tamire ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Dev-

j let bakanlarının sayısının da artması ve görevin ehem
miyetine binaen, hizmetin aksamadan yürütülebilme
si için, 9 adet yeni taşıtın aîmmasıyîe artan masrafı 
karşılamak üzere 750 bin lira.» 

Nerede 9 tane yeni taşıt alınacağı?... Alınmış olan 
taşıtların masraflarını karşılayacak. Siz çıktınız, bu 
kürsüde «9 tane yeni otomobil alınacak» dediniz Sa
yın Gündoğan. Zabıtlar ortada. Ben onlara cevap 

j vermedim. Ben, sadece bir tavzih için geldim ve «Dış 
temsilciliklerimizle, bekçilerle ilgili olan hususlar red-

ı dedildi, esasen bunlar oylanıp kabul edildi. İstirham 
ediyorum değerli arkadaşlarımdan, bir «Hatalı kabul 
dolayısıyle bunu da tashih edelim» rica ediyorum 
dedim. 

Maruzatım bundan ibarettir, teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köker. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

usulsüz söz veriyorsunuz oylanan madde üzerinde 
söz verilmez. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
maddenin tümü oylanacak. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, çok rica ediyorum, 
herkes usul verme hevesinde; ancak usulü ilgilendi
ren maddeler okunmadan; her madde okunduktan 
sonra, «Maddenin üzerinde söz isteyen var mı?» di
ye sormak bizim görevimiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Madde oylan
dı. Oylanan madde üzerinde söz verilmez. Sayın Ko
misyon Başkanvekilinin konuşması, tekriri müzake
reyi gerektirir. 

BAŞKAN — Maddenin oylamasına geçmedik efen
dim. Maddeyi okuduk, maddenin cetvelini okuduk, 

j ondan sonra Sayın Komisyon Başkanvekili bu ko
nuda söz istedi. Cetvel oylandıktan sonra «Madde 
üzerinde söz isteyen var mı?», diye tekrar sorulur, 
yoksa, ondan sonra oylanır. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan? 

1 BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
1 kan, aslını ararsanız, bu Komisyona ve Hükümete 
I bu Parlamentonun verdiği direktiftir bu oylamanın 
| sonucu. 
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Biraz evvel ifade ettim. Böyle acındırma ede [ 

biyatlarınm arkasına sığınarak, yapılmış özel hare 
ketlerin bütçe ile ödenmesine müsaade etmeyelim ar 
kadaşîar. Ancak illâ eğer göze batar şekilde anlam 
sız bir harcama istiyorlarsa o başka. 

Saym Başkan, bu kanuna Hükümet de, Komis 
yon da ayrı ayrı şimdi okunmuş olan fasıllara ait ol 
mak üzere, bütününü kapsayan bir madde içinde bu 
fasıllar, bu akıbete duçar olacaktır. Elbetteki herkes 
kendine göre oy verir burada. Siz, bir kanun içine 
90 tane bakanlığı koyarsanız, 80 tane daireyi koyar
sanız, hepsini ayrı, ayrı belirtmezseniz, isteyen iste
diğine beyaz oy, istediğine kırmızı oy kullanır. Bu
nun önüne geçilmelidir. 

Hükümetin yapması gerekli işlemler var; Alsın
lar bu kanunu geri, yen; tasarılar haline getirsinler. 
Her bakanlık için, her daire için yeni ödenekler ge
tirsinler, hangisine kırmızı oy vereceğimizi, hangisi
ne beyaz oy vereceğimizi saptayalım. Böyle hile ol
maz. 

BAŞKAN — Usul ile ilgili bir önerge var bilgile
rinize sunuyorum. 

Başkanlığa, 

1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısının 2 nc : 

maddesinin î l l ve 112 nci programlarının yeniden 
oylanması için tekriri müzakere talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Genel Kurul
da tekriri müzakere olmaz. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Genel Kurul gündemine hâkimdir. Genel Ku

rulda tekriri müzakere müessesesi vardır ve bu iş
ler; işlemiştir. Şimdi burada usul bakımından şu nok
tayı arz etmek isterim. 

Madde okunur. Madde okunduktan sonra ilgili 
cetvel varsa, cetvel okunur, hatta bazan cetvelin oku
nup okunmaması dahi Genel Kurulun oyuna arz edi
lir, bazan okunmadan da geçebilir. Madde okunmuş
tur, cetvellere geçilmiştir. Cetvellerde programın 
icap ettirdiği kısımlar okunup oylarınıza arz edilmiş
tir. Ondan sonra 111 ve 112 nci program kabul edil
mez şekilde oy alarak kabul edilmemiştir, reddedil
miştir. Maddenin tümünün tekrar okunup oylanma

sı gerekir. İşte o anda, Tüzüğümüzün gerektirdiği gi
bi, Komisyon ve Hükümet söz alabilir. Komisyon 
Başkanvekili söz almış ve reddedilen kısımları izah 
etmiştir. Ondan sonra da maddenin oylanmasına geçi
lecektir. Maddenin oylanmasına geçilmeden önce ben 
bir önerge takdim ettim, Yüce Başkanlığa. Bu öner
gemde, Saym Komisyon Başkanvekilinin buradaki 
izahları muvacehesinde hatalı bir karara vardığımız 
zehabı bende hâsıl oldu. Eğer Yüksek Heyetiniz ben
de uyanan bu zehaba iştirak ederlerse yeniden bir oy
lama vaziyeti hâsıl olur, tekriri müzakere kabul edil
miş olur ve bu iki kısım tekrar oylarınıza arz edile
bilir. 

Benim arzu ettiğini husus budur. Böyle bir oyla
ma olmaz şeklinde bir İçtüzük maddesi de yoktur. 
Gündemine hâkim olan Genel Kurul bu müzakere
yi bu şekilde yürütebilir. 

Şimdi, bu meselede, bu tarzda hareket etmek su
retiyle belki eksik bıraktığımız bir hususu tamamla
mış ve maddeyi eksiksiz oyîamış oluruz, 

Sayın Gündoğan konuşmalarının bir çok kısmına 
iştirak ediyorum. Bu şekilde malî yıl sonlarında maa
lesef gelenek haline gelmiş, yıllardır devam eden ak
tarmalar ve ek ödenekler huzurumuza gelmektedir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ayrı, ayrı... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bende
niz de senelerce Bütçe Komisyonunda çalıştığım za
man arkadaşlarımın bu aktarma ve ek ödenek me
selesindeki suallerine muhatap oldum, gelip izah et
mek durumunda kaldım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu meselenin tekn'k yönüne gidecek olursak, Ana

yasanın 94 ncü maddesinden tutmak suretiyle Kar
ma Komisyondaki müzakere tarzları, Umumî He-
yetlerdeki müzakere tarzlarının maalesef bütçenin ge
rektirdiği gibi üzerine eğilmemize imkân bırakmayan, 
sadece politik müzakerelerden ibaret sayılan bir tarz
dan doğduğu açıklıkla ifade etmek isterim. O bakım
dan eğer biz hakikaten bu bütçeleri bürokratik bir 
zihniyetten kurtarmak istiyorsak, bu yıllık bütçelerin 
üzerine, (bunlar yıllık birer kanun olarak çıkıyor), 
kanunlaştınlırken Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
damgasını vurmak istiyorsak, o zaman müzakere tar
zına başka bir istikâmet vermek, müzakereleri bir 
başka anlayış içerisinde yürütmek durumundayız. Bu 
böyle yapılmadığı sürece, sene sonlarında haklı ta
leplerin yanında, maalesef arkadaşlarımın ifade et
tiği gibi bazan gerekmeyen teklifler de araya gir
miş olabiliyor, olagelmektedir. Bunu arkadaşlarımın 

50 — 
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vicdanlarına bırakıyorum. Bu sadece bugünkü Hükü- I 
metin, dünkü hükümetin yaptığı bir işlem değil, yıl
ların bir geleneğidir. Bu gelenekten kurtulabilmemiz 
için tekrar ediyorum 94 neü madde üzerinde dur
mak; bütçe üzerinde sadece 50 kişiye söz hakkını 
veriyoruz. Bütçe Karma Komisyonu Meclislerin üs
tünde bir anlayışla hareket etmek zorundadır ve Mec
lislerin üstünde bir anlayışla hareket etmek zorun
dadır ve Meclisler Bütçe Karma Komisyonunun yet
kilerine sahip değildir. Bunlar, düşünülmesi gereken 
hususlardır. Meclislerin, Umumî Heyetlerin ağırlığı 
nedir, ne değildir ve bu müzakereler sadece karşılıklı 
siyasî bir münakaşa zemini mi yaratmalıdır, yoksa 
madde madde, fasıl fasıl bütün bütçe burada gözden I 
geçirilmeli midir, geçirilmemeli midir?... Bunları ayrı
ca düşünmemiz ve ayrıca karara bağlamarruz lâzım; 
ama sıkıştığımız zaman buraya geliyoruz şunları ge
çiriyoruz, geçirdikten sonra unutuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım müsaade ederse ben bu 
mesleyi bir hükümet meselesi; şu hükümet meselesi. 
bu hükümet meselesi olarak değil, bir Parlamento 
meselesi olarak görüyorum. Bu davamıza hâk :m ol
mak için, bütçe müzakerelerine daha esaslı bir istikâ
met vermeyen her zaman birlikte hareket ederek, icap 
ederse İçtüzükte, icap ederse Anayasada gerekli dü
zeltmeler yapmak suretiyle hâkim olacağımız inancın
dayım. 

Bu bakımdan yapılmış olan şu iki değişikliğe red
di, eğer muhterem arkadaşlarım kabul buyururlarsa 
tekrar edebilmek için tekriri müzakere kabul edilirse 
iyi olacağı inancındayım. 

Onun için huzurunuzu işgal ettim, teşekkür ede
rim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

bu önergeyle, bu teklifle ilgili usul bakımından bir 
şey arz edebilir miyim?... 

BAŞKAN — Usulle ilgili, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, I 

bir madde oylandıktan sonra maddî hata varsa Sa- I 
yın Ege'nin yaptığı teklifte olduğu gibi tekriri mü
zakereyle bir düzeltme yapılabilir. Onun dışındaki 
oylamalarda yapılamaz. Çünkü İçtüzükte buna im
kân veren bir olanak yoktur. Yani, imkân veren bir 
durum yoktur. Bu bakımdan maddî hata yoksa oylan
mış olan bir madde üzerine dönülüp tekriri müzakere 
açılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Üyeler, önerge üzerine iç
tüzüğümüzün 77 nci maddesini uyguluyoruz. İçtüzü- j 

— 51 
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ğümûzün 77 nci maddesinde : «Bir tasarı veya tekli
fin kesin olarak oylanmasından önce, komisyon veya 
bir Üye, tasarı, veya teklifin bir veya bir kaç mad
desinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri sürerek ge
rekli değişikiiğ'n yapılmasını isteyebilir. 

Cumhuriyet Senatosu, teklif sahibini, komisyonu 
ve Hükümeti dinledikten sonra teklifin kabul veya 
reddi hakkında görüşmemiz işari oyla karar verir.» 

Şimdi, 2 nci maddeyi okuduk. 2 nci maddenin cet
velini okuduk, bölümlerini oyladık. Bölümlerin 2 ta
nesi red gördü, diğerleri kabul gördü. 2 nci madde
yi kesin oylamadan evvel ve kanunun tümünü oyla
madan evvel açık oya kesin oylama yapmadan evvel 
bir teklif vaki oldu. Bu teklif üzerine gerekli görüş
meyi yaptık. İçtüzükte görüşmesi yazılı olanlar gö
rüştüler. 

Şimdi bu teklifi oylarınıza sunuyorum... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, oradaki 
hata maddî hatadır. Oylamaya dahil bir hata değil
dir. Oylama takdiridir. Bir kısmı kabul etti, bir kıs
mı reddetti. Kabul edeni hata etti, reddedeni hata 
etti denilemez. Bu maddî hatadır. 

BAŞKAN — Sayın JBetil, Başkanlık maddî hata 
olarak kabul etmiyor. Çünkü, maddesinin hatalı ola
rak kabul edildiğini... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben red oyu vermiş
sem, benim hata ettiğimi nasıl kabul edersiniz oylar
sınız. Ben kabul etmişsem bunu hatalı nasıl sayarsı
nız. Takdirimi öyle kullandım. 

BAŞKAN — Efendim, k;mse, kimsenin oyuna 
müdahale edemez, hatalı olduğunu da isnat edemez, 
hata isnadında bulunamaz. Ancak, oylamada bir ha
ta olduğu yahut oylamanın neticesinin hatalı olarak 
tecelli ettiği iddiasında her zaman için bir Üyenin bu
lunabileceği kanaatindeyiz. Maddî hatanın işlendiğine 
zaten muttali olunduğu takdirde Başkanlık bunu ken
diliğinden re'sen yapar. Biz... 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz yerimden, usul bakımından bir hu
susu açıklayabilir miyim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Bir defa tekriri 
müzakere Genel Kurulda bugüne kadar bu şekilde 
tatbik edilmiş ve tatbikatı vardır. Maddeyi buyurdu
ğunuz gibi anlamaktayım, tatbikatını da zabıtlardan 
arayıp bulmak mümkündür. Ayrıca benim kanaatim
ce bir madde vardır, bir cetveli vardır. Cetvelin okun
ması; fakat oylanmaması lâzım gelir kanaatindeyim. 
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Çünkü cetvel reddedilirse, madde kabul edilirse, ne 
netice çıkar? Cetvelsiz maddeyi kabul edince neye 
yarar. Cetveli baştan oylamakla zaten bir usulü ha
ta olduğu kanaatindeyim. Binaenaleyh, bunun dahi 
tashihi bakımından bir tekriri müzakereye ihtiyaç 
vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, bütün bütçe uygulamala

rında her bölüm ayrı ayrı oylanmakta, ondan sonra j 
madde kabul edilen bölümleri veya cetvelleriyle bir- j 
likte tümü ile birlikte Genel Kurulun kabulüne arz i 
edilmektedir. Bugüne kadar ki usul budur. j 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade ; 
buyurun bir kelime arz edeyim, usul hakkında. j 

BAŞKAN — Bu konuda müzakere açmadık, yal- ı 
nız bu hususla ilgili, Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş- ] 
kan, ne Komisyon Başkanının ne Sayın Ege'nin tek- j 
liflerinde isabet yoktur. Herkes bilir ki, yıllardan be- ! 
ri bir maddî hata yapıldığında oylama tekrarlanır. | 
(A. P. sıralarından «hayır, hayır» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. Biz 
Başkanlık olarak görüşümüzü arz ettik efendim. Sa
yın üye de usul hakkında konuşacaktır. j 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi bu 
madde oylanmıştır ve bazı fasıllar da reddedilmiştir. 
Bunu verilen önerge ile yeniden oya vazetmenin ola- ' 
nağı yoktur. Bir tek yol vardır. Komisyon Başkanı j 
maddeyi geri alır, bizim işaret ettiğimiz gibi o fasıl
ları çıkarır, biz de usulî bir olanağa kavuşuruz, o j 
zaman yarın veya öbürgünkü birleşimde oturur bu- ı 
nu tekrar oylarız. Bunun doğrusu budur, Sayın Baş
kan. Böyle maddî hata birtakım tefsirlerle, buz gibi j 
reddedilmiş maddeleri ihya etme olanağı yoktur. Bu
nu böyle kabul edeceksiniz. i 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı Sayın Ege, buyu
run efendim. s 

II 

I! 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş- i 
kanım, «şimdi usulî bir muamele yoktur. Bu şekilde ] 
bir tatbikat yoktur. Tekriri müzakere olmaz. Oylan
dıktan sonra oy verenlerin, adeta oylan ve kullan
dıkları oyları şu veya bu istikâmette kanal ize etmek 
gibi bir arzunun neticesi» gibi sözler, bence de ge
çerli değildir. Açar tetkik buyururlarsa, bu defalarca 
tekrar edilmiştir bu çatı altında. Yani, biz tatbikatı 
olmayan uydurma bir teklifle gelmedik. 
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Mesele şudur; Bir defa bir madde oylanmamış
tır. Maddenin parçaları üzerinde oylama yapılmıştır. 

| Bu yapılan oylamalar neticesinde, iki tanesi reddedil
miş, bir kaç tanesi kabul edilmiştir. Şimdi bunun dı
şında maddeye gelmişsiniz. Gayet usulüne uygun bir 
yol tutuyorsunuz. Kalkıyor, Komisyon Başkanı ge
liyor, madde üzerinde ve maddenin reddedilen kısım
ları üzerinde bilgi veriyor. Bu bilgiyi verdikten son
ra ben üye olarak o ana kadar sadece elimdeki me
tinden kavrayamadığım anlıyamadığım bir noktanın 
açıklığa kavuştuğuna inanıyorsam ve vermiş olduğum 
oyun değişebileceğine inanıyorsam, bu oyu düzelte
bilmek için bir imkân niçin aramayayım ve bu aran
mıştır. Umumî Heyette almıştır, defalarca komisyon
larda yapılmıştır. Yapılır ve yeniden bir oylama me
selesi meydana çıkar. Zaten asıl madde oylanmamış
tır. Biz maddeye itiraz etmiyoruz. Maddenin oylan
masından önce bazı hususların açıklığa kavuşması 
lâzım ki, madde oylanabilsin. 

Sayın Zeren'in ifade ettiği gibi madde kabul edil
diği takdirde elimizdeki o kısımlar, o bölümler ne 
olacaktır? Şimdi bu vaziyet karşısında şimdiye ka
dar tatbikatta bu tarz yürütülmüştür, istediğimiz T?u-
dur. Kimsenin oyuna müdahale etmedik, oyu kanaîize 
etmek aklımızdan geçmiyor. Gene tekriri müzake
reyi lütfeder oyîarsanız, kabul edilirse yeniden o kı
sımları oylamaya tabi tutarsınız, herkes oy vermekte, 
oyunu kullanmakta hürdür. 

Teşekkür ederim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Efendim, oylamada oy

ların kullananların isabet göstermeleri ne kadar te
menniye şayansa, oylama işlemlerinde istikrarı sağla
ma da o kadar önemli nokta olarak Tüzük vazıı tara
fından amaçlanmış bulunmaktadır. Bir tasan veya tek
lifin reddolunması görüşünde olan, oy çokluğu ile ka
bul olunduğunu görünce; efendim, kabul oyu kulla
nanlar hata işlediler. Şu gerekçe ile oylamayı tekrarla
yın deme imkânını buluyorlar, bu öneri kabul edilirse. 

Bir tasarı veya teklifin kabul edilmesinden yana 
olan, çoğunlukla reddolunduğunu gördükleri zaman 
kendilerince bir gerekçe ileri sürmek suretiyle oyla
mayı ikinci kez istisnasız ve mutlak olarak tekrarlat
ma olanağına, oylamada istikrar ilkesi ortadan kalkar. 
Hukukî açıdan, hukukî geçerlilik açısından ittifakla 
alınan oylar, ekseriyetle alınan, ittifakla alman karar
larla, ekseriyetle alman kararlar arasında fark yoktur. 
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Ekseriyetle alınan kararlarda, ittifakla alman kararlar- j 
da da hukuki açıdan geçerlidir. 

Binaenaleyh, tasarının reddolunmasından yana olan
lar, kabul olunduğu oylaması ile karşılaşınca hata iş
ledi o arkadaşlar, bir kere daha oylayın derse, siz oy
lama yapar mısınız? Yahut tasarının kabul olunma
sından yana olan arkadaşlar, çoğunlukla reddolun-
duğu oylaması ile karşılaşınca bir kere daha oylansın 
bu arkadaşlar hata işlediler derlerse, oylama yapabilir 
misiniz? Oylamada istikrar kalır mı, ve en az bir ta
sarı ve teklif bu öneri ile, bu gerekçe ile kabul edil
diği takdirde, en az iki defa oylamaya tabi tutulmak 
olanağı olacaktır. 

Binaenaleyh önerge, Tüzük vazıının maksadına, 
Anayasa vazıının maksadına aykırıdır, işleme tabi 
tutulamaz. Oylama yapılmıştır. Başkanlık Divanı oy
lama sonuçlarını sayarak tespit ve ilân etmiştir. Ge
nel Kurula. Yeni bir oylamaya koymaya imkân yok
tur. Binaenaleyh, «red oyu kullananlar hata işledi oy
lamayı tekrarlayın. Kabul oyu kullananlar hata işle
di, oylamayı tekrarlayın.» Olmaz böyle şey muhte
rem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Betil. 
Buyurun Sayın Kocaman. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkanım, 

Komsiyon Başkanının uygulanmasını istediği İçtüzü
ğümüzün 77 nci maddesinin anlamı, Sayın Komis
yon Başkanının izah ettiği şekilde olmadığını, haki
ki şeklin ne olduğunu usul hakkında izah amacı söz 
rica ediyorum. Sesim yetersiz olduğu için müsaade 
ederseniz kürsüden konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
maddeyi şimdi okuyup tatbik edeceksiniz... 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz iste
nince vermek zorundayız. Müzakere açmıyoruz, açık
ça beyan ettik. 

RECAÎ KOCAMAN — (Artvin) — Efendim, 
bölümlerin oylanmasını bir kısım bölümlerinin ka
bulüne, bir kısım bölümlerin reddine müteallik Yüce 
Senato Genel Kurulunun iradesinin ortaya çıkması
nın hemen peşinden, Bütçe Karma Komisyonumuzun 
Sayın Başkanvekili «hatalı kabul» müessesesine da
yanarak yeniden oylama istediler. Bir de aynı konu
ya yönelik değerli üye arkadaşlarımızdan birinin 
önergesini Yüksek Başkanlığa sundular, dinledik. 

Hatalı olarak kabul edilen hükümlerin düzeltil
mesi müessesesi İçtüzüğümüzün 77 nci maddesinde-
dir, okuyorum : «Bir tasarı veya teklifin kesin ola- j 
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rak oylanmasından önce komisyon veya bir üye ta
sarı veya teklifin bir veya bir kaç maddesinin hatalı 
olarak kabul edildiğini ileri sürerek gerekli değişik
liğin yapılmasını isteyebilir.» İstenilen hüküm bu. 
Oylamanın hatası söz konusu değildir. Kabul edilen, 
yahut da kabul edildiği ilân edilen metnin içinde bir 
hatanın; biraz evvel Sayın Betil arkadaşımızın işa
ret ettiği gibi bir maddî hatanın mevcudiyeti söz ko
nusudur, 77 nci maddenin uygulanabilmesi için. Na
sıl olabilir? Bir metin oylanıyor iken, araya önerge
ler girer veya Komisyondan gelen metinde kanunun 
tümüyle bütünlüğü ile bağdaşamayacak değişik şekil
de Kanunun amacının hilâfına tefsire elverişli bir 
cümle bulunabilir ve bu cümleyi ihtiva etmiş şek
liyle metin oylanır ve kabul edilir. 

Dikkat buyurun; kabul edilen maddeden bahse
diyor. Özellikte reddedilmiş olan maddeyle ilgili ha
talı kabul ve yeniden oylama asla söz konusu de
ğildir. Hatalı olarak kabul edildiğini ileri sürerek 
gerekli değişikliğin yapılmasını isteyebilir bir üye ve
ya komisyon... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Beyefen
di madde oylanmadı ki. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim. 

Metinde gerekli değişikliğin yapılmasını isteyebi
lir. Bu maddenin uygulanabilmesi için madde metnin
de bir hatalı ibare var. Bu hatalı ibareye rağmen mad
de metni oylandı, kabul edildi, Kanunun tümü henüz 
oylanmadı, kabul edilmediği bir anda üyeterden biri 
veya komisyon diyebilir ki, hatalı bir kabul oldu, Ka
nunun bütünlüğü ile kabili telif değil, bu hatalı kabul 
konusunu ihtiva eden cümle. Maddî hata değiştiril
sin, diye istemde bulunabilir. Bu İçtüzük maddesinin 
konulmasının amacı bu. Olayımızdaki durum ne?.. 

Sözümün başında arz ettim, tekrar ediyorum. Oy
lanmak üzere olan bir maddenin, bir yasa önerisinin 
ikinci maddesinin ihtiva ettiği çeşitli bölümler var. 
Bölümlerden bir kısmı (bölümler teker teker oylana
cak, mecburidir) Yüce Senato Genel Kurulunun ço
ğunluğunun oyuyle kabul edildi, bir kısmı Yüce Se
nato Genel Kurulunun çoğunluğunun oyuyle redde
dildi. Bölümlerinin bir kısmı reddedilmiş, bir kısmı 
kabul edilmiş bir maddenin kendisinin oylanması 
safhasındayız şu anda. 77 nci maddeyle hatalı kabul 
hükmünün uygulanmasıyle zerrece ilişkimiz, ilgimiz 
yoktur. 
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Yapılacak iki yol vardır; ya komisyon geri alır 
maddeyi (her zaman hakkıdır) gelecek birleşime ge
tirir, gerekli değişkHği yapar, yapmaz veya eğer geri 
almaz da müzakereler devam ediyorsa, bölümlerinin 
bir kısmı kabul edilmiş, bir kısmı reddedilmiş olan 
o maddenin, kabul edilmiş, reddedilmiş olan kısım
ları nazara alınarak o şekliyle maddenin oylanması
na geçilir ve madde o şekilde oylamadan geçer. Ya
pılacak iş bundan ibarettir. 

Olayımızda, İçtüzüğümüzün 77 nci maddesine 
ilişkin hatalı kabul müessesesinin zerrece yeri yoktur. 
Yanlış uygulamalara ve yarın bu yanlış uygulama
lardan doğacak yanlış emsallere yol açmayalım. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

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

Ben mevzua şuradan girmek istiyorum. Hata, 
kul içindir. Oylama sırasında bir hata yapıldı. Nite
kim şurada olduğu gibi, yani dışa gönderdiğimiz po
lislere yapılacak ödemeler için gönderilecek bir para 
vardır... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — O değil, o de
ğil. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bunu 
Umumî Heyet reddetti diyelim. 

Bir başka mevzua geçelim. Bekçilerin alacağı pa
raka vardı. Diğer memurlar için daha evvel kabul 
ettiniz; 39 aylık maaşları ödeniyor. Bekçiler o kısma 
dahii değil... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Bu da o değil 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bunlar 
için bir hüküm konmuş, getirilmiş. Bunu da reddet
tik, 

Arkadaşlar... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hata nerede 

yapılmış?... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bunu 

rica ediyorum. 
Usul hükümleri, sıhhatli neticeye kestirme yoldan 

varmak için tanzim edilmiş kaidelerdir. Usul, gördü
ğümüz hatayı tashih edemeyecek şekilde bizi başka is
tikâmetlere sevk edecek kaideler değildir. Usulden 
murat; Tüzüğün anagayesi, doğruyu yapma, doğru
ya varma. Eğer bunu böyle değil de, bunu bir gaye 
olarak ele alırsak, illâ Tüzüğe uyalım kabilinden titiz 
bir tatbikata gidersek bunun içinden çıkamayız. Ne 
olmuş?... İki tane hesap cetvelleri oylanır mı, oylan- , 
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maz mı?.. (Benim kanatimce oylanmaması lâzımdı) 
oylanmış, bu iki. mevzudaki ödenekler reddedilmiş. 
Bunu temin etme, yerine getirme imkânı var. Nedir 
bu?... 77 nci maddeye niye maddî hata diyoruz?... 
Maddî hata kaydı nerede?.. 

Bir tasan veya teklifin kesin olarak oylanmasın
dan önce komisyon veya bir üye tasarı veya teklifin 
bir veya bir kaç maddesinin hatalı olarak kabul edil
diğini ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılmasını 
isteyebilir... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ka
bul edilirse eğer. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Efen
dim, diğer ret de bir kabuldür. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, karşılıklı 
konuşmayın, çok rica ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
artık işin o kısmına gitmeyelim. Ret de bir kabuldür, 
Meclisin iradesinin tezahürüdür. 

Şimdi, burada «maddî hata» kaydı yok. Bir ha
ta varsa, burada ne olmuş?... Meclisin Umumî Efkâ
rının arzusu bu sahalara ödenek verilmesini arzu etti
ği halde, bir yanlış anlayışla bunların bu tahsisattan 
mahrum edilmesi gibi bir netice doğuruyor, bunu 
tashih etmek üzere diyor. Önerge verilmiştir. Eğer 
bunun tashihi istenmiyorsa Genel Kurul «tekriri mü
zakereye lüzum yoktur» der, reddeder. Eğer bunun 
tashihi lüzumîuysa kabul eder ve bu hatanın tashihi 
tarafına gitmek mümkün olur. 

Dsmek isterim k', 77 nci maddedeki hata, mad
dî hata değildir. Tümünün oylanmasından evvel Umu
mî Efkârın benimsediği bir hatanın olması takdirine 
başvurulacak maddedir. Bu şekilde yapılmış pek çek 
da tatbikat vardır. Bir Meclis yaptığı hatayı tashih 
edebilmelidir. Tüzük hükümleri, hatayı göre göre ha
talı şekilde gitmesini derpiş etmez. Hatanın tashihine 
imkân verecek şekilde anlamaya mecburuz, Tüzüğü. 

Teşekkür ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Umumî Heyet şu ikinci maddeyi oylayıp redde
derse, mesele ne olacak?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu meseleyi çok kötüye götürüyor arkadaşları
mız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hukukçu 
arkadaşlarımız ne diyecekler?... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmazsanız 
halledeceğiz efendim. 

Buyurun Gündoğan. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, burada acındırma edebiyatı yapılmaz... (A. P. 
sıralarından «Ne alâkası var» sesleri, gürültüler.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neyin 
acındırması yapılıyor?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu Ka
nun baştan aşağı hatalıdır. Ama, herkes şu veya bu 
grupun arkasına sığınıp Devlet • kesesinden politika 
yapamaz. 4 milyar ayrılıyor Sayın Başkan. Söylüyo
rum onlara; Bütçe Komisyonu burada, alsınlar; bun
ların içerisinde beğenmediğimiz fasıllar var, çıkart
sınlar tekrar oy verelim. Bunda beni zorlayabilirler 
mi?.. (Gürültüler.) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
lütfen 2 nci maddeyi kabul edilmiş bölümleriyle oy
layın. Ret edilmiş bölümleriyle oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin efendim. Baş
kanlık Divanına iki dakika müsaade buyurun. 

Sayın üyeler; 
Yapılan usul müzakereleri neticesinde Başkanlık 

Divanı, verilen önergenin muameleye konamayaca 
ğma ve 2 nci maddenin kabul edilen bölümleriyle bir
likte oya konulmasına oy çoğunluğu ile karar vermiş
tir. Bu uygulamayı yapıyoruz ve 2 nci maddeyi cet
velde kabul edilen bölümleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyoruz. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 
sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre satınalına-
cak taşıtlar» listesine ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Çalışma Bakanlığı kısmının so
nunda bulunan «1975 malî yılında satınalınacak ta
şıt» listesinden ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar, 
çıkarılmış, ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir. 

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

.Maddeyi'oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

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

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür, 

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

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

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının, ayrıca açık oylaması yapılacaktır. Açık 
oylama 41 nci birleşimde yapılacaktır. Şimdi, biraz 
evvel açık oylamaları yapılan kanunların açık oylama 
neticelerini sunuyorum. 

544 sıra sayılı Kanunun oylamasına 146 sayın üye 
katılmış, 146 kabul oyuyle tasarı kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

545 Sıra sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile ve bu 
Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı. Oy sayısı 157, kabul 
157; 

546 Sıra sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerude deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Oy sayısı 
151, kabul 151; 

547 Sıra sayılı İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (2) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı. Oy sayısı 153, ka
bul sayısı 153; 

548 Sıra sayılı Orman Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı. Oy sayısı 124, ka
bul 124; 
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549 Sıra sayılı 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Gıda, Tanm ve Hay

vancılık Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı. Oy sayısı 133, kabul 

133; 

550 Sıra sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısı. Oy sayısı 148, 
kabul 148; oyla okunan kanun tasarısı ve teklifleri 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. Hayırlı ol

sun. 

26 Şubat 1975 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere 40 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.42 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, 1975 - 1976 yılında Ankara ve Kay
seri ili ile ilçelerine ve bağlı kuruluşlara tahsis edilen 
kömür miktarına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıcın yazılı ceva
bı. (7/424) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aş?.ğıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
ibrahim Öztürk 

Soru : 

1. Ankara iline bağlı (Merkez ilçeleri dışında) 
ilçelere ve bağlı teşekküllere 1975 - 1976 yılında tah
sis edilen kömür kontenjanlannın cinsi, miktarı ve 
işletme yeri nedir, bugüne kadar ayrılan kömürün 
ne kadarı tahsis yerine sevkediîmiştir? 

2. Özellikle, merkez nüfusu 150 000 aşan ve 
bünyesinde birçok okul, hastane, fabrika, sendika 
ve diğer resmî daire ve kurumları barındıran Kı
rıkkale ilçesine tahsis edilen 4 000 ton kömürden bu
güne kadar ancak 500 ton gönderildiği, bunun ihti
yacı karşılamaktan çok uzak ^bulunduğu, bu gidişle 
okulların soğuktan kapanma tehlikesinin bile doğa
cağı yaptığımız incelemeden anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında Kırıkkale'nin kömür ihti
yacının acilen karşılanması için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

3. Elmadağ Barut - İş Sendikasına tahsis edi
len kömür miktarı nedir, ne kadar gönderilmiştir? 
Rakımı yüksek olan Elmadağ halkının ve ilçelerinin 
yakacak ihtiyacı için acele tedbir düşünülmüş mü
dür? 

4. Ankara'nın yakacak durumu acıklı bir man
zara arz ederken, Kayseri ilinin önplana alındığı ve 
tahsis edilen kömürün bir Hükümet adamının ak
rabası eliyle getirilmekte olduğu söylenmektedir. 

Kayseri iline 1975 - 1976 yılında tahsis edilen ve 
bugüne kadar sevkedilen kömür miktarı, cinsi ve iş
letme yeri nedir ve mutemet kimdir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 72/052.28/116 

16 . 2 . 1976 
Konu : Sn. İbrahim Öztürk'ün 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

6 . 1 . 1976 gün ve 7641-3352; 7/424 sayılı İlgi 
yazı n ?z. 

Ankara Senatörü Sn. İbrahim Öztürk'ün, 1975 
- 1976 yılında Ankara ve Kayseri ili ile ilçelerine ve 
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Kayseri iline 1975 - 1976 yılında tahsis edilen ve 
bugüne kadar sevkedilen kömür miktarı, cinsi ve 
işletme yeri nedir ve mutemet kimdir? 

Cevap : 4. Kayseri iline 1975 - 1976 teshin 
mevsiminde 23 125 ton TunçbUek linyit kömürü ile 
7 500 ton taşkömürü tahsisi yapılmış, 11 . 1 . 1976 
tarihi itibariyle 13 500 ton Tunçbiîek kömürü sipa
rişlerine karşılık 10 474 ton, 7 500 ton taşkömürü si
parişlerine karşılık 6 358 ton sevkıyat yapılmıştır. 

Mutemetleri : 1. Yılmaz Polater, 
2. Şaban Polater, 
3. Yeşilhisar Kaymakamı Kömür Tevzi Komis

yonu, 
4. Yahyalı - Ali Canözkan. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

bağlı kuruluşlara tahsis edilen kömür miktarına iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Ankara Senatörü Sn. İbrahim Öztürk'ün, An
kara ve Kayseri illeri ile ilçelerine tahsis edilen kö
mür miktarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı
dır. 

Soru : 1. Ankara iline bağlı (Merkez ilçeleri dı
şında) ilçelere ve bağlı teşekküllere 1975 - 1976 yı
lında tahsis edilen kömür kontenjanlarının cinsi, 
miktarı ve işletme yeri nedir? Bugüne kadar ayrılan 
kömürün ne kadarı tahsis yerine ssvkedilmiştir? 

Cevap : 1. Ankara iline bağlı (Merkez ilçeleri 
dışında) ilçelere 1975 - 1976 yılında tahsis edilen kö
mür kontenjanları, sevkedilen kömür miktarları ili
şik listede sunulmuştur. 

Soru : 2. Özellikle, merkez nüfusu 150 000'i 
aşan ve bünyesinde birçok okul, hastane, fabrika, 
sendika ve diğer resmî daire ve kurumları barın
dıran Kırıkkale ilçesine tahsis edilen 4 000 ton kö
mürden bugüne kadar ancak 500 ton gönderildiği, 
bunun ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta bulundu
ğu, bu gidişle okulların soğuktan kapanma tehlike
sinin bile doğacağı, yaptığımız incelemeden anla
şılmıştır. 

Bu durum karşısında Kırıkkale'nin kömür ihti
yacının acilen karşılanması için ne gibi tedbirler alın
mıştır:' 

Cevap : 2. Kırıkkale ilçesine günlük kömür 
sevkiyatı 75 tondur. Günlük sevkiyatın 150 - 200 tona 
çıkarılmasına çalışılacaktır. 

Soru : 3. Elmadağ Barut - İş Sendikasına tah
sis edilen kömür miktarı nedir? Ne kadar gönderil
miştir? Rakımı yüksek olan Elmadağ halkının ve iş
çilerinin yakacak ihtiyacı için acele tedbir düşünül
müş müdür? 

Cevap : 3. Elmadağ Barut - îş Sendikasına 1975 
- 1976 teshin mevsiminde 1 500 ton Tunçbiîek tah
sisi yapılmış olup, 11 . 1 . 1976 tarihi itibariyle 1 112 
ton kömür sevkedilmiştir. 

Soru : 4. Ankara'nın yakacak durumu acıklı 
bir manzara arz ederken, Kayseri ilinin önplana alın
dığı ve tahsis edilen kömürün bir Hükümet adamı
nın akrabası eliyle getirilmekte olduğu söylenmek
tedir. 

Ankara İlçelerine (Merkez İlçeler Hariç) 1975 - 1976 
Teshin Mevsiminde Mayıs - 19.1.1976 tarihi itiba

riyle Orta Anadolu Linyit İşletmesinden 
Sevkedilen Kömür 

Miktarları 

5C5 
115 
11 

7 880 
9 696 

449 
82 
83 
85 
92 

Ankara İlçelerine (Merkez İlçeler Hariç) 1975 - 1976 
Teshin Mevsiminde Mayıs - 11.1.1976 tarihi itiba

riyle Tunçbilek'ten Sevkedilen Kömür 

Miktarları 

Ankara 
Kazaları Kontenjan Sipariş Teslimat 

Ayaş 1 340 45Q 444 
Bala 2 30G 2 255 2 177 

Teslimat 

1 264 

Ankara Kazaları Kontenjan 

Ayaş ve Köyleri 
Çamlıdere 
Güdül ve köyleri 
Güdül - Sapardı 
Kızılcahamam 
Nallıhan İlçe ve köyleri 
Beypazarı 
Sarıyer 
Çubuk 
Yenikent 
Elmadağ 
Delice 

2 3CC 
2501 

1 250 
3CO. 

2 coa 
8 5CO 
7 5ClQ 

500 
— 

4C0 
140 
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Ankara 
Kazalar 

Çubuk 
Delice 
Elmadağ 
Hasanoğlan 
Çamlıdere 
Haymana 
Kalecik 
Keskin 
Kırıkkale 
M. K. E. Kırıkkale 
Kızılcahamam 
Lalahan Zoo Teknik 
Polatlı 
Sincan 
Sulakyurt 
Şereflikoçhisar 
Güdül 

Miktarları 

Kontenjan Sipariş Teslimat 

2 248 
1 750 
5 oca 
1 400 

300 
2 8CO 
1 50 
3 50G 

10 70C! 
9 5CD 
3 938 

250 
7 CfO 
1 6C0 

650 
2 80Q 

5G0 

1 862 
1 750 
4 6C0 
1 200 

40 
2 157 
1 170 
3 5C0 
8 758 
9 5C0 
2 717 

175 
4 972 
1 6C0, 

495 
1 914 

250 

1 126 
1 356 
2 971 
1 C58 

24 
1 731 

356 
3 497. 
3 496 
1 567 
1 351 

102 
2 228, 
1 6C0ı 

457 
1 440 

240 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, kuru fasulye taban fiyatı ile kayısı ürü
nüne ve pancar fiyatlarına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (71434) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Sorular : 

1. — Kuru fasulyenin taban fiyatı Sayın Ecevit 
Hükümeti zamanında 12 lira iken bu yıl 10 liraya 
düşmüştür. Geçen yıl Güneydoğu Nakliyat Koope
ratifleri Birliği fasulye alımı yaparak üreticilerin 
hakkını aracı tüccarlara kaptırmadı. Bu yıl aracı 
tüccarlar üreticilerden kilosunu 7 liradan alarak tü
keticilere 17 liıadan satmaya başlamışlardır. Kilo 
başına 10 lira kazanç sağlayarak hem üreticileri ve 
hem de tüketicileri perişan hale sokan aracılar kar
şısında Hükümet taban fiyatını tespit ederek neden 
destekleme alımı yapmamıştır? Yurdun her yanın
da kurulmuş bulunan kooperatiflere kredi vererek 
bunların ihracat yapmasını teşvik etmek gerekirken, 

fasulye üretici ve tüketicilerini tüccarların talanına 
ve insafına terk etmek sosyal devlet anlayışı ile bağ
daşır mı? 

2. — Yurdumuzda oldukça bol miktarda yeti
şen kayısı ürünü, 2834 sayılı Kanunun 17 nci mad
desindeki şartlara uygun olarak desteklemeyi ge
rekli göstermektedir. Dünya kayısı üretiminin, % 8' 
ini bulan bu ürünümüz, kalite bakımından en üstün 
bir değer taşımakta ve desteklendiği takdirde bu 
oran % 20'ye yükselme imkânına sahip bir potan
siyeli haiz bulunmaktadır. 

Güneydoğu illerimiz ve özellikle Malatya ilimiz 
yüzbinlerce aileyi içine alan bir kayısı üreticisi kit
lesine sahiptir. 

Devletçe desteklenmediği için kayısı ürünümüz 
toptancı tüccarların eliyle ve gelişi güzel ihraç edil
mekte ve üreticiler bu yüzden geçimlerini sağlaya
maz hale düşmektedir. Halkımızın işletmekte ol
duğu toprağın en elverişli ürünü olan haşhaş eki
mine müsaade edilmez ve kayısı ürünleri devletçe 
desteklenmezse gittikçe artan nüfusun geçimi na
sıl sağlanacaktır? 

Halkırmzın yetiştirmekte olduğu kayısı ürünü
nü değerlendirmek için Kayısı Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin yeterince desteklemek ve teşvik 
etmek Hükümetçe mümkün değil midir? 

3. — Pancar fiyatlarının yeniden ayarlanması ne 
zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 18 . 2 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
15-2/57-51-2851 

Kuru fasulye, kayısı hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 6 . 1 . 1976 tarih ve 7407-3237-7/434 sa
yılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin kuru fasulyeye taban fiyatı uygulanması, ka
yısı ve pancar fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi 
incelenerek her konu ayrı ayrı cevaplandırılmıştır. 

1. — Bilindiği üzere bir tarım ürününün destek
leme kapsamına alınması için bu üründe bazı özel
liklerin bulunması aynı zamanda uygulanan destek
leme alımlarının doğurduğu problemlerin de hesa
ba katılması gerekmektedir. 

Yurdumuzda 1970 - 1975 yılları arasında kuru 
fasulye üretimi en düşük sene 133 000 ton, en yük
sek sene ise 159 000 ton olarak üretilmiştir. 
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Bu miktar tüketimi karşılamakta, bazı yıllar ih
racat imkânı da doğmaktadır." Fiyat bakımından bü
yük dalgalanmalar bulunmamakta, fiyat artışları tü
ketim artışına ve hayat pahalılığına orantılı olarak 
yükselmektedir. 

Diğer taraftan 1975 - 1976 kampanya dö
neminde Güneydoğu birlikleri emrine bakliyat 
alımlarında kullanılmak üzere 100 000 000 lira
lık kredi tahsis edilmiştir. Bu miktara 7/1116 sa
yılı Kararnameye istinaden özel ihracat fonundan 
tahsis edilen 40 000 000 liralık kredi ve eklendiği 
zaman üreticinin eline 1975 - 1976 kampanya döne
minde cem'an 140 000 000 liralık bir meblağ geçe
cek demektir ki, bu rakam geçen sene tahsis edilen 
65 000 000 lira krediden 75 000 000 liralık bir faz
lalık göstermektedir. 

Kuru fasulyeye bu sene destekleme alımı uygu
lanması konusu incelenmektedir. 

2. — Yurdumuzda kayısı yetiştiriciliği genel ola
rak gayri muntazam ve diğer ağaçlarla karışık va
ziyette yapılmaktadır. 

Bir miktarı ihraç edilen kuru kayısı dışında, üre
timimizin tamamı yurt içinde tüketilmektedir. 

Sofralık kayısı ihracatımız yok denecek kadar 
azdır. Kuru kayısı ihracatımız ise yılda 3 000 ton 
civarındadır. 

Kayısıya da bu sene destekleme alımı uygulan
ması konusu incelenmektedir. 

3. — Pancar fiyatlarının yeniden ayarlanması 
ne zaman yapılacağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na ait bir husus olduğu için burada cevap verilmesi 
uygun görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hay
rı Mumcuoğlu nun, Teknik Dairenin Tekirdağ ürü
nü üzüm için önerdiği fiyata ve gümrük mallarının 
dağıtımına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/437) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki, Tekirdağ'ında uygulanan üzüm ta
ban fiyatına ve gümrük mallarının dağıtımına iliş
kin soruların Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırdmasına delâlet ve buyruk
larım arz ederira 

C. Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu 

I. — 12 . 10 . 1975 gününde Kısmî Senato ..Se
çimi yapılan illerden biri plan Tekirdağ'ında şarap 
ve içki fabrikalarının üreticiden aldığı üzüm için 
civar illere göre yüksek oranda taban fiyatı uygu
lanmıştır; 

1. — Teknik dairenin Tekirdağı ürünü üzüm için 
önerdiği fiyatla Hükümetin uygulaması arasındaki 
farkın ve bunun Tekel İdaresine yüklediği malî kül
fetin ne olduğunun, 

2. — Tekirdağ'ında farklı fiyat uygulamasına gi
dilmesinin seçimden başka hangi nedenleri bulundu
ğunun, 

II. — 19 . 7 . 1972 gün ve 1615 sayılı Yasa ile 
1918 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiştiren ve 
özellikle gümrüklerdeki eşyanın satış ve tasfiyesi re
jimine yenilikler getiren 7 Mayıs 1975 gün ve 1894 
sayılı Yasa 24 Mayıs 1975 gününde yürürlüğe gir
miş olmasına rağmen Gümrük ve Tekel Bakanının 
C. Senatosu üye adayı bulunduğu Tekirdağ'ında se
çim sırasında, kamyon, kamyonet, binek otomobili, 
motorlu bisiklet, televizyon, radyo, pikap, teyp, oto
mobil radyosu, tartı araçları, elbise ve elbiselik ku
maş, pardüsü, halı, kilim, porselen ve plastik sofra 
takımları, bıçak, çatal - kaşık, v.s gibi gümrük antre
po ve sundurmalarında toplanan eşyanın il YSE 
araçlarıyle Tekirdağ'ına götürülüp dağıtıldığı gö
rülmüştür. 

1. — Yukarıda yazılı yasa hükümlerine rağmen 
bu dağıtimın hangi esaslara göre yapıldığının, 

2. — Tekirdağ'ında ne miktar ve cins eşyanın 
nerelere ve hangi tarihlerde verildiğinin ve 1973 ye
rel seçimlerinde beled'ye başkanlıklarını C. H. P.'nin 
kazandığı Çorlu, Saray, Marmara - Ereğlisi ve Mü-
refte belediyelerine bu dağıtımda ne miktar pay düş
tüğünün, 

3. — Tekirdağ'ından gayri hangi illere, seçimler 
sırasında ne miktar gümrük eşyası verildiğinin, 

T. C, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 18 . 2 .1976 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 
Sayı : 0544482 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
6 . 1 . 1976 günlü, 7/437-3233-7414 sayılı yazıları. 
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Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sayın Hay-
ri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ bölgesinde yetişen 
üzümler için önerilen fiyatlarla, gümrükte kalan 
malların dağıtımı hakkındaki önergesine verilen cs-
vabm 3 örneği ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sayın Hay

rı Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ'ında uygulanan üzüm 

Bu cetvelin incelenmesinde görüleceği gibi, Te
kirdağ bölgesindeki şarap fabrika ve imalâthaneleri
nin yıllık ihtiyaçları, fiyatların artırılmış olmasına 
rağmen, .temin edilememiştir. Satınalınabilen üzüm 
miktarında bir azalma görülmektedir. Satınalınan 
üzümlerin büyük bir kısmının azamî fiyatı 275 ku
ruştur. Kilosuna 350 kuruş verilen gomay cinsi yaş 
üzüm ise, çok nadir olup, ancak 72 ton alınabilmiştir. 

Yukarıda izah edildiği gibi, bu bölgeden ihtiyaç
tan az üzüm alınabilmekte ve bu da fabrikaların ka
pasitelerinin altında çalışmalarına ve dolayısıyle, şa
rap maliyetlerinin yükselmesine sebep olmaktadır. 

b) Bölgeler itibariyle, üzümlerin cins ve kalite
leri birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle imal edilen 
şarapların kaliteleri de değişiklik arz etmektedir. 

Halen en yüksek kaliteli ve bilhassa harice satıla-
bllen şaraplar, Tekirdağ bölgesinden satınalınan 
üzümlerden imal edilmektedir. 

Bu itibarla, Tekirdağ bölgesinde yetiştirilen üzüm
lere diğer bölgelere nazaran daha fazla fiyat veril
mesi normal ve hatta zarurîdir. Bu yolla üretimin teş
viki ancak mümkün olabilmektedir. 

c) Tekirdağ bölgesine yakın bulunan Çanakkale 
bölgesinden yalnız kanyak imali için koruk üzüm 
alınmaktadır. Bunun için verilen azamî fiyat da 230 
kuruştur. Bu cins üzümün Tekirdağ bölgesindeki 
üzümlerle mukayesesi mümkün değildir. 

d) Bu bölgedeki arazi çok verimli olup, üre
ticilere daha fazla gelir sağlayan tütün, ayçiçeği, gi
bi diğer ürünlerin de yetiştirilmesine müsaittir. Üre-

taban fiyatı ve gümrük mallarının dağıtılması hak
kındaki 12 • 11 . 1975 günKi yazık soru önergesinin 
cevabıdır. 

I - Tekirdağ bölgesinden satınalınan üzümler için 
tespit edilen taban fiyatları : 

a) Tekel Genel Müdürlüğünün 1973 - 1975 yıl
larında, Tekirdağ bölgesinden şarap fabrika ve ima
lâthanelerinin ihtiyacı için satınaldığı yaş üzümlerin 
mürettep, alınan miktar, asgarî, azamî ve vasatı fiyat
ları aşağıda gösterilmiştir. 

tici bağlarını söküp, kendisi için daha elverişli olan 
bu gibi mahsulleri yetiştirmeye rağbet edebilir. Bu se
bepten de üzüm fiyatlarının üreticiyi memnun ede
cek bir seviyede bulundurulması gerekmektedir. 

Ayrıca Tekirdağ'ının İstanbul gibi büyük tüketici 
kitlesine sahip bir şehire yakın bulunması, fiyatların 
düşük olması halinde üzümlerin bu tüketim bölgesine 
kayması sonucunu da doğurabileceği gözönünde bu
lundurulmaktadır. 

Yukarıda arz edilen çeşitli nedenler gözönünde 
tutularak Elâzığ'ın Boğazkere üzümüne keza 350 
kuruş Ankara'nın Kalecik Karası, gene Elâzığ'ın 
Öküzgözü üzümlerine 300 kuruş fiyat verilmiştir. 

II - Gümrüklerde kalan malların dağıtımı : 

a) Tekirdağ ve civar illere tahsisi yapılan söz ko
nusu eşya; geçmiş yıllarda, 1894 sayılı Yasanın yü
rürlüğe girmesinden çok önceki tarihlerde, yurt dışı 
kaydıyle satışa çıkarılıp satılamayan ve tahsise hazır 
durumda olup da henüz tahsisi yoluna gidilememiş 
durumda bulunan eşyalardır. 

Yurt dışından katî dönüş yapmakta olan işçi Va
tandaşlarımızın Kapıkule Gümrüğünden yoğun bir 
şekilde yurda giriş yapmaya başlamaları; üzerine bun
lara ait eşyalardan gümrük anbarîarına alınması ge
rekenlerin miktarının çok fazla bir ağırlık kazanması 
sebebiyle, 1894 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
önceki tarihlerde bütün kanunî formaliteleri tamam
lanmış durumda bulunan bu eşyaların biran önce 
tasfiye cihetine gidilmiştir. 

b) Tekirdağ Vilâyeti ile Belediye ve köylerine, 
civar vilâyetlere tahsisi yapılan eşya ve vasıtaları ih-

Mürettep 
Yıllar Kg. 

1973 20 186 000 
1974 17 318 000 
1975 18 048 000 

Satınalınan Mik. Asgarî fiyat 
Kg. Kr. 

13 499 909 70 
13 065 480 90 
10 576 766 190 

Azamî fiyat Vasatı fiyat 
Kr. Kr. 

150 103,18 
200 140.25 
350 235,43 
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tiva eden listeler ilişikte takdim olunmuştur. Bütün 
bu tahsisler valinin bilgisi altında yürütülmüştür. 

Bilgilerine arz olunur. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, 18 Kasım 1975 günlü Hürriyet Gazetesinde 
yayınlanan bir habere dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekonun yazılı cevabı. (7/441) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakanca yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

C. Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay 

Soru : 

18 Kasım 1975 günlü Hürriyet Gazetesince ya
yınlanan bir haberde; «... 93 milyon liraya Cumhur
başkanına lüks özel uçak alınıyor. * denilmektedir. 

A) Bu haber doğru mudur? 

B) Bu haber doğru ise; 

1. — Geri kalmış, 20 milyona yakın kişisi okur 
yazar olmayan, 1.8 milyon kişisi işsiz - 1.5 milyon 
kişisi yadellerde işçi olarak çalışan ülkemizin, yığın
la çözüm bekleyen sorunlarının arasında bu girişimin 
amacı nedir? 

2. — Alınacak iki uçağın ülkeye maliyeti ne ola
caktır?, Hangi ülkeden alınacaktır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 23 . 2 . 1976 
OKA : 310000/1 

Konu : C. Senatosu Burdur Üye
si E. Kabay'ın yazılı soru öner
gesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 6 . 1 . 1976 tarih ve 7/441-7477/3259 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Ka
bay'ın Sayın Başkanımıza yönelttiği 18 Kasım 1975 
tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan «... 93 mil
yon liraya Cumhurbaşkanına lüks özel uçak alını
yor» şeklindeki haberle ilgili Başbakanlıktan müdev-
ver yazılı soru önergesi tetkik olunmuştur. 

Bu haber gerçeğe uygun değildir. Nitekim, Cum
hurbaşkanlığı, makamı için bir adet uçak satın alın
ması hususunda, bugüne kadar Bakanlığımıza resmî 
bir talep intikal ettirilmediği gibi, 1975 ve 1976 yıl
ları Bütçesine de bu maksatla herhangi bir ödenek 
konulmamıştır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do~ 
ğan'ın, Çayeli ilçesinde petrol kaynağı bulunup bu
lunmadığına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/444) 

T. B. M. M. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yaz'.lı sorumuzun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazı ile cevaplandırılması
na delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Hayat Mecmuasının 13 Haziran 1975 tarihli nüs
hasında Çayeli ilçesinin 4 mil kadar açığı denizde 
800 metrelik şerit üzerinde yıllardan beri petrol 
kaynadığı belirtilerek kaynamaya aut resimler neş
redilmiştir. 

1. Bu sahada petrol araştırması için herhangi 
bir teşekküle ruhsat verilip verilmediği, halen saha
nın aramalara kapalı olup olmadığı, M.T.A.'nın bu 
yerde aramalar yapıp yapmadığı, yapmış ise hangi 
talihlerde yapıldığı ve petrol varlığını kanıtlayan 
emrjelerin tespit edilip edilmediği, 

2. Bu yerde millî müesseselerimize deniz içinde 
olumlu araştırmalar yaptırılmasının düşünülüp dü
şünülmediği. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 1 6 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 72/052.31/120 

9228 

Konu : Sn. Talât Doğan'ın yazılı 
soru Önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ilgi : 6 . 1 . 1976 gün ve 3265-7497;7/444 sayılı 

yazınız. 
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Rize Senatörü Sn. Talât Doğan'ın, Çayeli ilçe
sinde petrol bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Rize Senatörü Sn. Talât Doğan'm, Çayeli Ecesin
de petrol bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabıdır. 

Sorular : 
Hayat Mecmuasının 13 Haziran 1975 tarihli nüs

hasında Çayeli ilçesinin 4 mil kadar açığı denizde 
800 metrelik şerit üzerinde yıllardanberi petrol kay
nadığı belirtilerek, kaynamaya ait resimler neşre
dilmiştir. 

1. Bu sahada petrol araştırması için herhangi 
bir teşekküle ruhsat verilip verilmediği, halen salla
nın aramalara kapalı olup olmadığı, MTA'nın bu 
yerde aramalar yapıp yapmadığı, yapmış ise hangi 
tarihlerde yapıldığı ve petrol varlığını kanıtlayan 
emarelerin tespit edilip edilmediği, 

2. Bu yerde milli müesseselerimize deniz için
de olumlu araştırmalar yaptırılmasının düşünülüp 
düşünülmediği?-

Cevaplar : 
Rize - Çayeli açıkJarınmda tezahür eden ve petrol 

diye adlandırılan avı emaresi, uzun yıllardan beri 
bilinmektedir. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
bu emareleri gözönüne alarak, 1956 yılında Çayeli 
dolaylarında petrol etütleri yapmıştır. Yalnız ka
rada yürütülen bu etütler sonucunda, bu yörede or
taya çıkan formasyonların petrol imkânlarının 
önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Bu cümleden ola
rak, 19 Eylül 1956 tarihinde Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, Çayeli civarında 38 000 hektarlık 
bir ruhsat sahası kapatmış ve çalışmalara başlamış
tır. 1957 yılında 1,5 ay süreyle jeolojik araştırma ve 
gözlemler yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan 
alman sonuçlar aşağıdadır:. 

1. Çayeli açıklarında, Karadeniz'de görülen te
zahürler, muhtemelen hidrokarbon müştakları ve 
yan çürümüş kükürtlü protein gibi maddeler olup, 
deniz tabanının bugünkü durumu ile ilgilidir. 

2. Bugün Karadenizin suyu tuzluluk farklılaşma
sından dolayı tabakalaşmaya uğramıştır ve en üst 50 
m.'iik kısım, canlıların yaşamasına elverişli oksijen 
ihtiva etmektedir. 100 - 200 m.'nin altında kalan bü
tün su kitlesi H2S mevcudiyetinden dolayı zehirlen-
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ırJş ve yalnız >k'ijensiz yaşayan bakteriler kalmış
tır. Bilâhara bu zona diış< n organik maddeler, de
nizin tabanına erişmece ve zengin organik mad-
dtli tabakalar teşekkül etmektedir. Bu organik mad
deler, yukarıda anlatılan bakteriler tarafından çü
rüme ve tahallül etme ameliyelerine tabi tutulmak
ta ve bunun sonucu karbonhidrat ve proteinlerden 
müteşekkil hidrokarbon müştakları ve yan çürü
müş proteinler meydana gelmektedir. 

Su sathında görülen kaynamalar, yukarıda bah
sedilen H2S gazı habbeciklerinin cidarlarına yapı
şan çok ince yağ filmlerinin, bu habbeciklerle bir
likte satha çıkması neticesi meydana gelmekte
dir. 

3. Kara kısmında petrol için ana ve hazne ka
yası olabilecek tortul kütlelerle, bu kütlelerden ya
pılı kapan teşkil edebilecek strüktürler mevcut de
ğildir. 

Yapılan çalışmalardan elde edilen bu sonuçlar
dan sonra ruhsat sahası 2 . 5 . 1959 tarihinde terke
dilmiştir. Daha sonra Peyto Petrol Şirketi; adı ge
çen mahalde biri 4 . 1 2 . 1969, diğeri 8 . 7 . 19^0 ta
rihinde olmak üzere iki ruhsat kapatmış, deniz sis
mik etütleri yapmış ve ruhsatlarını 16 . 12 . 1972 
talihinde terketmiştir. Bundan sonra Shell Şirketi, adı 
geçen mahalli de içine alan ve Trabzon'a kadar uza
nan karasuları sahalarında 31 . 10 . 1973 tarihinde 
7 ruhsat sahası kapatmış, ancak 21 . 4 . 1975 tari
hinde terkedilmiştir. 

'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bütün bu 
faaliyetlerden sonra yine de bu bölge ile ilgilenmiş, 
bugünkü şartlarda imkânsız göıülen fakat ileride 
imkânlı hale girebileceği düşünülen derin deniz 
sondaj ameliyelerini gözönüne alarak, adı geçen 
sahaları da içine alan geniş ruhsat alanları kapat
mıştır. Bugün; Karadeniz'de petrol olsa bile, ani 
derinleşen ve kısa yatay mesafelerde 1 000 m.'yi aşan 
deniz derinliğinde sondajla bir araştırma yapmak 
imkânsızdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

6. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, Doğu Karadenizdeki bakır yataklarının ve 
tesislerin çalıştıılması hususunda neler düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Salâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/452) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazıh olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygıyla rica ederim. 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Kalkınmamızın başarılması yeraltı servetleri
miz olan madenlerimizin işletilerek değerlendirilme
sine bağlıdır. 

Doğu Karadeniz bölgesinde zengin maden ya
taklarımız olduğu bilinen bir gerçektir. 

Rize ili Çayeli ilçesi Maden "köyü mevkiinde: 

Türkiye'nin en zengin bakır yatağı olduğu tes
pit edilmiştir. Yapılacak aramalar sonucunda dün
yada sayılı zengin bakır yatakları arasına girecek bir 
zenginliğe sahip olacağımız görüşü vardır. 

Halen tespit edilen; 

Görünür cevher rezervi 21.2 milyon ton, 

Ortalama bakır tenörü c/c 3.76 

Ortalama Çinko tenörü c/c 3,0 

Muhtemd cevher rezervi 12.8 milyon-'ton 

Toplam cevher rezervi 34.0 milyon ton 

Maden yatağı bakır ve çinko mineralleri muh
tevası itibariyle çok yüksek olduğu gibi altın, gü
müş, germanyum ve kadmium gibi nadir metaller 
yönünden de bir hayli zengin bulunmaktadır. 

1. Rize ili Çayeli ilçesi Maden köy mevkiinde 
bakır yataklarının işletilmesi için, bugüne kadar 
neler yapılmıştır? 

Bundan sonra neler yapılacaktır? 

Halen bu kıymetli saha terkedilerek niçin kade
riyle başbaşa bırakılmış, halkımızın ümitleri kırıl
mıştır. 

2. 60 bin ton kapasiteli Karadeniz bakır tesis
lerinin maden cevheri yokluğundan 27 bin ton kapa
site ile çalıştığı (Murgul'dan ve Espiye'den elde edi
len cevherleri yetmemesi sebebiyle) gerçeği kar
şısında Madenköy cevher ide arz ettiğim durumda 
olduğuna göre, Karadeniz Bakır Tesislerinin tam ka
pasite ile çalışabilmesi ve yapılan bu çok değerli ya
tırımın heba edilmemesi için, ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 16 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 72/052.29/121 

9229 

Konu : Sn. Talât Doğan'ın yazılı 
soru önergesi hk, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 6 . 1 . 1976 gün ve 3282-7550;7/452 sayılı 
yazınız. 

Rize Senatörü Sn. Talât Doğan'ın, Doğu Kara-
denizdeki bakır yataklarının ve tesislerinin çalıştırıl
masına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Rize Senatörü Sn. Talât Doğan'ın, Doğu Kara
denizdeki bakır yataklarının ve tesislerin çalıştırıl
masına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Sorular : 
Kalkınmamızın başarılması yeraltı servetlerimiz 

olan madenlerimizin işletilerek değerlendirilmesine 
bağlıdır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde zengin maden ya
taklarımız olduğu bilinen bir gerçektir. 

Rize ili Çayeli ilçesi Madenköyü mevkiinde: 
Türkiye'nin en zengin bakır yatağı olduğu tes

pit edilmiştir. Yapılacak aramalar sonucunda dün
yada sayılı zengin bakır yatakları arasına girecek 
bir zenginliğe sahip olacağımız görüşü vardır. 

Halen tespit edilen; 
Görünür cevher rezervi 21.2 milyon ton, 
Ortalama bakır tenörü % 3.76 
Ortalama çinko tenörü % 3.0 
Muhtemel cevher rezervi 12.8 milyon ton 
Toplam cevher rezervi 34.0 milyon ton 
Maden yatağı bakır ve çinko mineralleri muhte

vası itibariyle çok yüksek olduğu gibi altın, gümüş, 
germanyum ve kadmium gibi nadir metaller yönün
den de bir hayli zengin bulunmaktadır. 

1. Rize ili Çayeli ilçesi Madenköy mevkiinde 
bakır yataklarının işletilmesi için, bugüne kadar 
neler yapılmıştır? 

Bundan sonra neler yapılacaktır? 
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Halen bu kıymetli saha terkedilerek niçin kade
riyle başbaşa bırakılmış, halkımızın ümitleri kırıl
mıştır? 

2. 60 000 ton kapasiteli Karadeniz Bakır Te
sislerinin maden cevheri yokluğundan 27 bin ton 
kapasite ile çalıştığı (Murgul'dan ve Espiye'den elde 
edilen cevherlerin yetmemesi sebebiyle) gerçeği kar
şısında Madenköy cevheri de arz ettiğim durumda 
olduğuna göre, Karadeniz Bakır Tesislerinin tam 
kapasite ile çalışabilmesi ve yapılan bu çok değerli 
yatırımın heba edilmemesi için, ne düşünülmekte
dir? 

Cevaplar : 
Rize ili Çayeli ilçesi Madenköy civarındaki ba

kır - kurşun - çinko kompleks cevher yatağının du
rumuna ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

1. MTA Enstitüsü, Çayeli - Madenköy sahasın
da şimdiye dek, 

a) 1/1 000 ölçekli topografik harita, 
b) Genel jeolojik çalışmalar yanında, 1/2 000 ve 

1/1 000 ölçekli detay jeolojik harita, 
c) Detay jeofizik (İP) etüt, 
d) Toplanı metrajı 12 089 m. olan 45 adet son

daj, yapmış bulunmaktadır. 

2. Yapılan bu çalışmalara göre düzenlenen (Re-
vize ara) rezerv hesabı, sahada (görünür + muhte
mel) rezen' olarak 24 810 000 (Ortalama % 2,67 ba
kır, % 33,44 çiniko, % 0,12 kurşun tenörlü) ton cev
her olduğunu göstermiş bulunmaktadır. 

3. Bilindiği üzere Çayeli maden sahası, daha 
önceleri özel kesimden bir müteşebbise ait ruhsat 
ile saha sahipliği teessüs etmiş, ancak ruhsat sahi
bi olmanın hukukî vecibelerini yerine getiremediği 
için, müteşebbisin ruhsatı düşmüş ve sahanın ruh
satı bu defa Etibanka intikâl etmiştir. Teşebbüs sa
hibinin, Etibankın anılan maden yatağı ile ilgili sa
ha sahipliğine Danıştay nezdinde yaptığı itiraz sonuç
lanmamıştır. 

Ancak Etibank, Rize - Çayeli - Madenköy bakır 
- kurşun - çinko kompleks yatağının değerlendiril
mesine ilişkin faaliyetlerini hızla sürdürmekte olup, 
1976 yılında aşağıdaki işler programlanmış bulun
maktadır. 

Çayeli - Madenköy sahasında bakır yatakları, ge
niş bir yeraltı suyu beslenme havzasının tabanın-
dadır. Maden işletmeciliği açısından yatağın istima
li esnasında yeraltı suyunun nasıl yenileceği hakkın
da bilgiler eksiktir. 
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Bu nedenle, okifer seviyesinin tespiti, yeraltı su^ 
yunun yenilemesine esas olacak pompaj debilerinin 
saptanması için 1976 yılında 3 adet anasondaj istas
yonu ve bunların her biri etrafında jeolojik yapıya 
bağlı olarak 3 ilâ 6 arasında değişen, çeşitli seviye
lere inecek gözlem sondajlarının yapılması plan
lanmıştır. Planlanan sondajların toplamı 5 000 m. 
civarındadır. 

Cevher yatağı bilindiği gibi kompleks bir teşek
küldür. Bu nedenle izabeye esas olacak cevherin 
zenginleşme şartlarının saptanması için bir seri pilot 
çapta deneylere ihtiyaç vardır. Bu ise tonlarda ifade 
edilen bol numunelerin yatağı en iyi şekilde temsil 
edebilecek biçimde alınmasına vabestedir. 

Bu nedenle yine 1976 yılında 120 m- civarında 
galeri, 125 m. civarında kuyu ve bu kuyunun muh
telif seviyelerinden cevher içinde, maksada en iyi 
şekilde cevap verecek tarzda 500 m. civarında galeri, 
rekup ve başyukarı sürülecek tarzda planlanmıştır. 
Planlanan bu işler için 1976 yılında harcanmak üze
re 30 milyon lira tahsisat konmuştur. 

Bu çalışmalar MTA ile koordinasyon ve işbirliği 
içerisinde yürütülecektir. 

Yukarıda kısaca değinilen hususlar olumlu so
nuçlara ulaştığında, adı geçen bu büyük teşekkülü, 
Etibank en optimal ölçüler içinde ekonomik devre
ye sokmak için her türlü hazırlıklara başlamış bu
lunmaktadır. 

Üretilecek iyi kaliteli bu cevherle, bir yandan 
düşük tenörlü cevherler nedeni ile teorik kapasi
teye ulaşmada güçlük çtken kurulu tesisler takviye 
edilirken, diğer yandan da yeni bir bakır üretim 
entegrasyonunun kurulmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Washington'da bulunan Uluslar
arası Polis Akademisinde eğitim görenlere dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün ya
zılı cevabı. (7/456) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı arz ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 
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Soru : 
1. Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü personelinde kimler, hangi yıllar ve ne 
kadar müddetle Waşhington'da bulunan Uluslarası 
Polis Akademisinde eğitim görmüştür? 

2. Bu Polis Akademisinin CIA Örgütü ile ilgisi 
nedir? 

3. Bu gibi eğitim görmüş olan yukarıdaki ku
ruluşlarımız personelinin CIA Örgütünün denetimin
de olduğu düşünülebilir mi? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 
Şube : Sicil A. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1976 gün ve 7601-3295-7/456 sayılı 

yazınız. 
29 . 1 . 1976 gün ve aynı sayılı tekit yazınız 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

yazılı soru önergesi incelenmiş, cevabı aşağıda su
nulmuştur. 

Kayıtlarımızın incelenmesinden şimdiye kadar 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtından iki perso
nelin Waşhingeton F.B. I. Ulusal Polis Akademisin
de, Adlî Polis Tekniği Konusunda düzenlenen 3'er 
aylık kurslara katıldıkları anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

îçişleri Bakanı 
8. — Cumhuriyet Senatosu Erzuum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Emni
yet Genel Müdürlüğünde Amerikalı görevlilerinin ça
lışıp çalışmadığına dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kam Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/547) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı arz ede
rim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü 

Soru : 
1. Millî İstihbarat Teşkilâtımızda (MİT) ve Em

niyet Genel Müdürlüğümüzde Amerikalı Müşavir 
veya herhangi bir görevli çalışmakta mıdır? 

2. Çalışıyor ise, bunların listesi, 
3. Çalıştırılanların CIA ile ilişkilerinin olup - ol

madığının bildirilmesini. 

24 . 2 . 1976 O : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 
Şube : Sicil A. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 .1976 tarih ve 7602-3294-7/457 sayılı 

yazınız. 
29 . 1 . 1976 tarih ve aynı sayılı tekit yazınız. 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbanoğlu'nun 

Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Emniyet Genel Müdür
lüğünde Amerikalı görevlflerin çalışıp çalışmadığına 
dair yazılı soru önergesi incelenmiş, cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtında Ameri
kalı Müşavir veya herhangi bir görevli çalışmamak
tadır. Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara'da 5 adede kadar işçi çalış
tıran işyerlerine ve burada çalışan işçilere dair soru 
önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ablûm'un yazılı cevabı. (7/459) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı 
saygiyla dilerim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Ankara'da 5 adede kadar, işçi çalıştıran kaç 
işyeri vardır? 

2. Bu işyerlerinde çalışan tüm işçiler sigorta
lı mıdır? 

3. Sigorta uygulaması kapsamına alınmamış 
bu kabil işyeri ve bu işyerlerinde çalışan işçiler var
sa, bunlar için ne düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 16 . 2 . 1976 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 4.5.1976 
Konu : Erzurum Senatörü Hilmi 
Nalbantoğlu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 3299-7615/459 sayılı yazıları, 
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Erzurum Senatörü Hilmi Nalbantoğlu'nun, An
kara'da beş kişiye kadar işçi çalıştıran işyeri sayısı 
ile bu işyerlerinde çalıştırılanların tamamının sigor
talı olup olmadığına dair yazılı soru önergesi Ba
kanlığımızca incelenmiştir. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara ve Çan
kaya şubeleri nezdinde yaptırılan incelemeden, An
kara'da 31 . 12 . 1975 tarihi itibariyle 1 ilâ 5 (5 da
hil) işçi çalıştıran işyeri sayısının 22 668 olduğu tes
pit edilmiştir, 

2. Malûmları olduğu üzere, 506 sayılı Kanunun 
8 nci maddesi «İşveren örneği kurumca hazırlana
cak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başladığı tarih
ten itibaren en geç bİF ay içinde» yine aynı Kanunun 
9 ncu maddesi «İşveren, çalıştırdığı sigortalıları, ör
neği kurumca hazırlanacak bildirgeler ile en geç 
bir ay içinde» kuruma bildirmeyi mecbur kılmıştır. 

Bu lâzimiye riayet etmeyen işverenler hakkında 
yapılacak kanunî işlem 506 sayılı Kanunun 10 ncu 
ve 140 ncı maddelerinde sarahaten belirtilmiş bu
lunmaktadır. Mezkûr soru önergesinde her ne ka
dar bu işyerlerinde çalıştırılan kimselerin tamamı
nın sigortalı olup olmadıkları sorulmakta ise de. bir 
kişi çalıştıran işyerlerinde çalışan kimselerin 506 sa
yılı Kanuna göre sigortadan hariç tutulmalar" genej 
olarak mümkün olmamakla beraber, yukarıda ifade 
edilen kanunî müeyyidelere rağmen kaçak işçi ça
lıştırmayı önlemek amacıyle gerek işyerlerinin ku
rumun bilgisi dıştnda bırakılmaması gerekse çalı
şan işçilerin bir kısmının sigorta dışı kalmaması 
için, sigorta müfettişlerince daimî olarak denetim 
ve teftişe tabi tutulmakta, böyle sigorta dışı bıra
kılma işlemlerinin tespiti halinde kanun hükümle
rine göre gerekli cezaî işlemlere başvurulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet Mahir A blum 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbşakanınca 
Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun, bazı kıyı ara
zilerinin parselasyonuna dair soru önegesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. 
(7/481) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma; «İmar ve İskân» ile «Tu

rizm ve Tanıtma» sayın bakanlarının yazılı olarak 

cevap vermelerine ara olunmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Senatör 
Selâhaddin Babüroğlu 

A) 1605 sayılı Yasanın ek 7 ve 8 nci maddelerine 
göre yönetmelik çıkarılmıştır. Ayrıca 47 ilimiz 
ek 8 nci madde kapsamına bir kararname ile alın
mıştır. Bütün kıyılarımızın hava fotoğrafları çeki
lerek hakkı mükteseplerin korunmasına çalışılmış
tır. 

Bütün bunların üstünde peryodik ve mekanik de
netimi sağlamak üzere İmar ve İskân Bakanlığı Tef
tiş Kuruluna doğrudan doğruya bağlı üç teftiş ko
mitesi kurulmuştur. İl İmar müdürlüklerinde görev
lilere denetim sorumluluğu verilmiştir. Ayrıca İçişle
ri Bakanlığı ile Silâhlı Kuvvetlerimizin kolluk yö
nünden bu çalışmalara yardımcı olması ilgili merci
lerce yayınlanan genelgelerle sağlanmıştır. Bütün 
bu hizmetler Irmak Hükümeti döneminde tamamla
narak yeni Hükümete devredilmiştir. 

B) Hal böyle iken özellikle kıyılarımız ne kıyıla
rımızın yakını arazilerde, son derece ilkel bir teknikle 
parsellemeler yapıldı ve bunların çok küçük parsel
ler halinde satışa çıkarıldığına tanık olmuş bulun
maktayız. Konuya aşına valilerin toplu olarak görev-

| lerinden alınması spekülâsyonculara müsait ortam 
'> hazırlamıştır. 

Soru I. İstanbul, İzmir ve Muğla illerimizde be
lediye sınırı dışında hangi özel ve resmî kuruluşlar 
kıyı arazisini kapamışlardır. Bunlardan hangileri 
yöntemine uygun hangileri yöntemine aykırı parsel
leme yapmışlardır. Hangileri arsa satışını açıktan yap
maktadırlar? 

Soru II. Sadece Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
dan alınan turisttik bölgesi ile satışa başlamış özel
likle Muğla ilinde kimlere ait araziler vardır? Bu 
işlemlerde siyasal yönden güçlü kimselerin veya ka
bine üyelerine yakın kmiseler varmıdır? 

İzmir ve Muğla'da yapılmış parselasyonlardan 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı onayı olanlar yasala
ra uygun onaylanmış nıı'dır? 

Soru III. Bu tür parsellerin tapu idarelerince 
tapuya tescillini yeni yöntemlere bağlayacak yasa 
tasarısını meclislere sevketmeyi düşünüyormusunuz. 
Şimdilik İzmir ve Muğla illerimizde arsa spekülatör
lere kanarak arsa alan masumların haklarını nasıl 
koruyacaksınız? 
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T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 1 7 . 2 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : C/3-16/391 
Dosya : 16 

Konu : Kontenjan Senatörü Se-
lâhaddin Babüroğlu'nun yazılı so
ru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 7 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7391-3232 sayılı, 
2. 29 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7391-3232,7/481 sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Selâhaddin 

Babüroğlu'nun «Bazı kıyı arazilerinin parselasyonu» 
na dair yazılı soru önergesinin Bakanlığımla ilgili bö
lümüne karşılık olarak hazırlanan cevap 3 kopye 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın Se
lâhaddin Babüroğlu'nun yazılı soru önergesine cevap
tır. 

1. Malumları olduğu üzere, 18 . 1 . 1975 tarihin
de yayınlanmış bulunan ek 7 ve 8, yönetmeliğin yü
rürlüğe girmesini müteakip kıyılardaki mevcut du
rumun hava fotoğrafları rle tespitine başlanılmış 
ve bu işlem Nisan 1975'te nihayete erdirilmiştir. Bu 
meyanda Bakanlık müfettişlerinin de dahil bulun
duğu ekipler kıyılardaki, inşaatların fizikî tespitle
rini yaparak tümünü durdurmuşlardır. 

Durdurulmuş olan inşaatlardan yönetmeliğin 
12.01 maddesine göre kazanılmış hak olarak kabul 
edilenlere (Bu durum 17 . 3 . 1975 gün ve 70 sayılı 
genelgemizde açıklanmıştır) usulü dairesinde ruhsat 
verilmek suretiyle inşaatın devamına müsaade edil
miştir. 

Diğer taraftan müktesep haklar ile ilgili olarak 
uygulamada bazı tereddütlü konularla karşılandı
ğında, tereddüde düşülen hususları inceleyerek ka
rara bağlamak üzere Bakanlık bünyesinde koordi
nasyon kurulu (Eşgüdüm Kurulu) teşkili icap etmiş
tir. Bugüne kadar kurula 207 konu intikal etmiş 
203'ü karara bağlanarak ilgililere duyurulmuştur. 

Bu arada deniz, göl ve nehir kenarlarını tespit et
mek maksadı ile ekipler kurularak öncelik sırasına 
göre kenar tespitlerine başlanmıştır. Halen devam 
etmekte olan bu çalışmalarda bugüne kadar 154 yer

leşme yerinin (Belediye hudutları içi ve dışı) kenar 
tespiti ele alınarak 143 yerin arazi ve büro çalışma
ları tamamlanarak tasdikleri yapılmıştır. 

Kıyılarla ilgili olarak Bakanlığa intikal eden, yö
netmeliğe aykırı hareketer ciddiyetle ele alınarak 
takip edilmekte ve gereği yapılmaktadır. Bu me
yanda Marmaris"de Bakırköyü Çiftlik mevkiinde 
(Aykut Gürol'a ait çiftlik tatil köyü) 48 konutluk in
şaata başlandığı tespit edilmiş, mevzuata aykırı oldu
ğu görülerek Muğla İl İmar Müdürlüğünce durduru
larak yıkım kararı alınmıştır. 

Yurdumuzun her yerinde olduğu gibi İstanbul, 
İzmir ve Muğla'da da Bakanlığımıza intikal etmiş 
yönetmeliğe aykırı olarak başlanılmış olan bu nevi 
inşaatlar hakkında da aynı muamelelerin yapılma
sına devam edilmektedir. 

Müktesep haklar dışında kalan ve parselasyonu 
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapıl
mış olan arsaların alım ve satımları, mevzuatın temi
natı altında devam etmekte olup mevzuata aykırı
lıkları tespit edilmediği müddetçe elbetteki müda
haleye gerek yoktur. 

Malumları olduğu üzere arazi ve arsaların mül
kiyet durumlarını belirten resmî belgeler Bakanlığı
mızda bulunmamaktadır. Bu sebeple kıyı arazisini 
kapayan özel ve tüzelkişileri tespit ederek bildirme 
imkânımız bulunmamaktadır. 

2. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından turistik 
belge alan tesis ve kuruluşların neler olduğu ve kim
lere ait bulunduğu ile ilgili olarak Bakanlığımızda 
bilgi bulunmamaktadır. Bu tesislerden 1605 sayılı 
Kanun şümulüne giren alanlarda bulunanlar için ge
reken onama işleri usulü dairesinde Bakanlığımızca 
yapılmaktadır. 

3. Ek 7 ve 8 yönetmeliğinin 2.01 maddesi ifraz 
ve tevhit işlemlerinin şekil ve şartlarını belirtmiş bu
lunmaktadır. Bu maddeye göre yapılacak tevhit, ifraz 
ve parselasyon işlemleri, belediyelere mücavir alan sı
nırları içerisinde belediye encümenlerince, bu hu
dutlar dışında, il idare kurullarının kararı alınma
dıkça tapuya tescil edilemez. Vatandaşların arsa alım
larında müşkül durumda kalmamaları için valilikler 
aracılığı ile mahallî yayın organlarından da yarar
lanarak uyarılmalarına çalışılmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun bazı kıyı ara-
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illerinin parselasyonuna dair soru önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/481) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma; «İmar ve İskân» ile «Tu

rizm ve Tanıtma» sayın bakanlarının yazılı olarak 
cevap vermelerine ara olunmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Senatör 
Selâhaddin Babüroğlu 

A) 1605 sayılı Yasanın ek 7 ve 8 nci maddele
rine göre yönetmelik çıkarılmıştır. Ayrıca 47 ilimiz 
ek 8 nci madde kapsamına bir kararname ile alın
mıştır. Bütün kıyılarımızın hava fotoğrafları çekile
rek hakkı mükteseplerin korunmasına çalışılmıştır. 

Bütün bunların üstünde peryodik ve mekanik de
netimi sağlamak üzere İmar ve İskân Bakanlığı Tef
tiş Kuruluna doğrudan doğruya bağlı üç teftiş ko
mitesi kurulmuştur. İl imar müdürlüklerinde görevli
lere denetim sorumluluğu verilmiştir. Ayrıca İçişleri 
Bakanlığı ile Silâhlı Kuvvetlerimizin kolluk yönün
den bu çalışmalara yardımcı olması ilgili mercilerce 
yayınlanan genelgelerle sağlanmıştır. Bütün bu hiz
metler Irmak Hükümeti döneminde tamamlanarak 
yeni hükümete devredilmiştir. 

B) Hal böyleyken özellikle kıyılarımız ve kıyı
larımızın yakını arazilerde, son derece ilkel bir tek
nikle parsellemeler yapıldı ve bunların çok küçük 
parseller halinde satışa çıkarıldığına tanık olmuş bu
lunmaktayız. Konuya aşina valilerin toplu olarak 
görevlerinden alınması spekülâsyonculara müsait or
tam hazırlamıştır. 

Soru : I. - İstanbul, İzmir ve Muğla illerimizde 
belediye sınırı dışında hangi özel ve resmî kuruluşlar 
kıyı arazisini kapamışlardır. Bunlardan hangileri yön
temine uygun hangileri yöntemine aykırı parselleme 
yapmışlardır. Hangileri arsa satışını açıktan yapmak
tadırlar? 

Soru : II. - Sadece Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğından alınan turistik belgesi ile satışa başlamış özel
likle Muğla İlinde kimlere ait araziler vardır? Bu iş
lemlerde siyasal yönden güçlü kimselerin veya Ka
bine üyelerine yakın kimseler var mıdır? 

İzmir ve Muğla'da yapılmış parselasyonlardan 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı onayı olanlar yasalara 
uygun onaylanmış mıdır? 

Soru : III. - Bu tür parsellerin tapu idarelerince 
tapuya tescilini yeni yöntemlere bağlayacak yasa ta
sarısını Meclislere sevk etmeyi düşünüyor musunuz?. 

Şimdilik İzmir ve Muğla illerimizde spekülatörlere 
kanarak arsa alan masumların haklarını nasıl koru
yacaksınız? 

18 .2 .1976 
T. C. 

Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
77/2680 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 7 . 1 . 1976 gün ve 7391 - 3232, 7/491 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun, bazı kıyı arazilerinin 
parselasyonuna dair yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmaktadır. 

1. Bahsi geçen konular imar mevzuatı ve özel
likle 1605 sayılı Kanunun ek 7 nci ve ek 8 nci mad
delerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesine gir
mektedir. Bu mevzuatın uygulanması ise bilindiği 
üzere İmar ve İskân Bakanlığımızın görev ve yetki 
alanı içerisinde kalmaktadır. 

Kıyılarımızdaki mevzuata aykırı gelişmeler Ba
kanlığımızca müşahade edildiğinde veya Bakanlığı
mıza intikal ettiğinde konu İmar ve İskân Bakanlığı
na iletilerek, önemle ve öncelikle izlenmektedir. 

2. Bakanlığımda belge alan müesseseler, 6086 
sayılı ve 265 sayılı kanunların Bakanlığımıza verdiği 
yetkilere dayanarak muntazaman denetlenmektedir. 
Yapılan denetlemelerde, yazımız eki olarak sunulan 
listede belirtilen ve soru önergesinde, özellikle üze-
ıinde durulan Muğla İlinde yer alan tesislerde, böyle 
bir duruma rastlanmamıştır. 

Ekli listede, Bakanlığımca turizm müessesesi bel
gesi verilmiş müessese ve şahıs isimleri de belirtilmiş 
olup, belge verilen müteşebbisler arasında siyasal 
yönden, soru önergesinde bahsedildiği şekilde güçlü 
kimselerin veya Kabine üyelerine yakın kimselerin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Turizm müessesesi belgeleri, 6086 sayılı Kanunla 
belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra veril
mektedir. Bu nedenle daha önce ilgili ve yetkili mer
cilerin onay veya müspet görüşünü almamış tesislere 
Bakanlığımızca «Belge verilmesi» mümkün bulun
mamaktadır. 

3. Konu tamamı ile Bakanlığım görev ve yetki 
alanı dışında kalmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Lûtfi Tok oğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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Tesis Adı Kuruluş yeri Kuruluş Belgesi 
Belgenin verildiği Muhtar Belediye İl İmar Md. 

kuruluş tasdiki tasdiki görüş tasdiki 

Demirtatil 
Köyü 

Konak Sadi 

Deniz Kamping 

Motel Meri 

Martı Motei 

Marmaris Tatil 
Köyü 
Altın Işık 

— 

Datça Tatil 
Sitesi 

Bodrum A, Ma
hallesi Lokantası 

Pencereli köyü 
mevkii - Asin-
kurin köyü/Milas 
Demir Mevkii 
Bodrum 

Kadı Kalesi Mev
kii - Peksimet 
Köyü Bodrum 
Ortakent Yalısı 
Mevkii/Bodrum 

Emecik Köyü 
Datça 
Belceğiz Mevkii 
Fethiye 
Belceğiz Mevkii 
Fethiye 
Örencik Mevkii 
Marmaris 

Marmaris 
Gölenye Köyü-
Örencik Mevkii 
Marmaris 
Emecik Köyü -
Çiftlik Mevkii 
Datça 
Emecik Köyü -
Çiftlik Mevkiî 

Datça 
Bitez Mevkiî 
Bodrum 

16.5.1974 

22.11.1972 

27.9.1972 

6.6.1974 

29.9.1974 

25.4.1974 

24.10.1973 

11.1Q.1967 

20.10.1970 

11.6.1973 

21.12.1975 

21.12.1975 

28.1.1976 

İttaş Jasos Turistik 
Tesisleri Turizm Sa
nayi ve Ticaret A.Ş. 
Tuyako-Turgut Can-
sever ve Ortaklar Adi 
Kom. Şt. 
Gentur. Genel Turizm 
İşletmeciliği A. Ş. 

Faruk N. İzgin - Önder 
Büyükören - Vasfi Ta 
bak 
Konak Turizm ve Tica
ret Adi Kom. Şti. 
Gürbüz Gürkan 

Ağartan Adi Kom. Şti. 

Martı Motel A. Ş. 

Turizm Bankası A. Ş. 

Akdeniz Turizm ve 
Tiaret Kol. Şti. 

Aktur Turizm Endüst
risi A. Ş. 

Aktur Turizm Endüst
risi A. Ş. 
Aktur Turizm Endüst
risi A. Ş. 

Mücavir 
- Saha 

Mücavir 
Saha 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Cen-
gizhan Yorulmazın, 31 . 3 . 1975 tarihinden bu
güne kadar Bakanlık örgütünde yapılan değişiklikle
re dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/490) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sına ön olmanızı saygıyle dilerim. 

Ankara Senatörü 
Cengizhan Yorulmaz 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lığınız örgütünde; 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 

b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 

c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 

d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 

e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

http://11.1Q.1967
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T. C, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 13 . 2 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 110 
Konu : Senatör Cengizhan Yo-
rulmaz'ın önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 1 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/490-3383/7854 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Cen
gizhan Yorulmaz tarafından; 31 . 3 . 1975 tarihin
den bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan de
ğişikliklere dair; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Cen
gizhan Yorulmaz'ın; Bakanlıkta yapılan personel de
ğişikliğine ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesi cevabı : 

1. — Bakanlığımıza bağlı iktisadî Devlet Teşek
külleri ile özel kanunları ile yönetilen kuruluşlarda 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 610 persone
lin yeri değiştirilmiştir. Bunlardan 69'u ihtiyaç ve 
işin icabı, 468'i kendi arzuları, 40'ı teftiş raporu, İn
zibat Komisyonları kararı ve tezkiye gereği olarak 
ve 33 elemanında terfi sebebi ile görev ve yerleri de
ğiştirilmiştir. 

Bu yer değiştirmeler nedeniyle bu kurumlar büt
çelerinden 554 000 TL. yolluk ödemiştir. Yine bu 
müesseselerimizden bir memurun ticaretle iştigal et
tiğinin, bir memurun kaçakçılığa isminin karışması 
ve bir memurun da memuriyet şeref ve haysiyetine 
yakışmayan hareketlerinden ötürü olmak üzere; üç 
memura işten el çektirilmiştir. 

2. — Aynı süre içinde Baaknlığımızın merkez ve 
taşra kuruluşlarında 2323 memurun yerleri değişti
rilmiştir. Bunlardan 20'si teftiş raporları icabı, 34'ü 
mahallî idarecilerin tasarrufu olarak, 233'ü idarî ve 
teknik zaruretlere binaen terfilere ilişkin nakiller ola 
rak ve 2036 personelin nakilleri de doğrudan kendi 
arzu ve müracaatlarının gereği olarak yapılmış bu 
lunmaktadır. Bu nakil işleri nedeniyle Bakanlık büt 
çesinden tahminen 850 000 TL. yolluk harcanmıştır 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtından Ba
kanlık emrine veya açığa alınan eleman olmamıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali 
Cüceoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid Me-
len'in yazılı cevabı. (7/492) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlandırılmasına ön olmanızı 
saygıyle dilerim. 

Giresun Senatörü 
Ali Cüceoğlu 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lığınız örgütünde; 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16 . 2 . 1976 

Kanun : 96 (EE/76) 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 20 . 1 . 1976 gün ve 

3385-7852-7/492 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali Cüce-
oğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair ilgi 
ile gönderilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağı
dadır. 

1. 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar kaç 
kişinin görev yerinin değiştirildiğine ilişkin soru, 
1975 yılı atamaları ile ilgili mülâhaza edilmiş ve Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri dahil toplam 7933 su
bay 8076 astsubay ve 133 sivil memur atanmaya 
tabi tutularak yerleri değiştirilmiştir. 

2.- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 65/1-a maddesinde sayılan suçlardan do
layı haklarında kamu davası açılanlar, Bakanlıkça 
açığa çıkarılırlar. 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar adı ge
çen madde kapsamına giren suçlardan haklarında 
kamu davası açılan her üç kuvvete mensup 57 su
bay ile 155 astsubay açığa alınmış, ancak bunlardan, 
görülmekte olan kamu davası sonuçlanan ve aslî 
ceza ile birlikte Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilişkileri-
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nin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde bir cezaya 
mahkûm olanlar, beraat edenler veya kamu davası
nın düşmesine karar verilenlerin, kararlarının ke
sinleşmesi beklenmeden 35 subay ve 111 astsubayın 
açığı kaldırılmış olup, halen 22 subay ve 44 astsu
bay açıklı bulunmaktadır. 

3. Bakanlığımızda işten el çektirilen personel 
yoktur. 

4. Bu işlemlerin gerekçesi : 
Atanmalarda; 
a) Subay ve astsubaylardan bölge ve garnizon 

kalış sürelerini tamamlayanların, atama yönetmeli
ği gereğince diğer garnizon ve bölgelere atamaları 
yapılmıştır. 

b) Subay ve astsubayların meslek ve sınıf okul
larını bitirmeleri nedeniyle atamaları yapılmıştır. 

c) Subay ve astsubayların terfi, kadro, hare
kât ihtiyacı yönünden görev yerleri değiştirilmiştir. 

d) Sıhhî ve ailevî nedenlerle atamalar yapıl
mıştır. 

Açığa almalarda : 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka

nununun 65/l-a maddesinde sayılan suçlardan, hak
larında kamu davası açılmış olmasıdır. 

5. Atamalara ait yolluk miktarı bütün kuvvet
ler dahil 30 374 000 TL. olarak hesaplanmıştır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne 
kadar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe' 
nin yazılı cevabı. (7/493) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına ön olmanızı saygıy-
le dilerim. 

Kayseri Üyesi 
Ziya Müezzinoğlu 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlı
ğınız örgütünde; 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
<b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 19 . 2 . 1976 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Muamelât 

PERD : 23/1-C-2188-4647 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterlime 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğünün 20 . 1 . 1976 ta

rih ve 3386-7853-7/493 sayılı yazısı; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya Müez
zinoğlu'nun tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl
masını istediği «31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlığım örgütünde çalışan personeller hak
kında» yapılan değişiklikleri havi listeler İlişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

Ulaştırma Bakanlığına 
ilgi : 4 . 2 . 1976 gün ve 1183 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya Müez

zinoğlu'nun 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
nakil ve atamaların ilişkin Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesinde, 

a) 31 . 3 . 1975 tarihinde bugüne kadar İşlet
memiz bünyesinde yapılan yer değiştirmeler. 

Merkezden Taşraya 31 
Taşradan Merkeze 46 
Merkez daireleri arası 22 
Taşra teşkilâtı arası 380 

Toplam 479 

b) Bakanlık emrine alınan personel yoktur. 
c) işledikleri meslekî suçtan dolayı T.C.D.D. 

Personel Yönetmeliği hükümlerine istinaden ve Di
siplin Kurulları Kararı ile 10 personele işten el çek
tirilmiştir. 

d) Nakil işlemlerinin gerekçeleri. 

TCDD işletmesi bünyesindeki hizmetlerin ak
samasız daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüle
bilmesi, 

Doğu işletmelerinde uzun yıllar görev ifa eden 
personelin Batı işletmelerine nakledilmek suretiyle 
eşitlik ilkelerinin yerine getirilmesi, 

e) Bu işlemlerin yüklendiği yolluk tutarı. 
Personele ve aile fertlerine ücretsiz taşıma permi

si ve ev eşyalarının taşınabilmesi için ücretsiz vagon 
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tahsisi yapılmakta olup, taşıma ücreti ödememekte 
yalnız yolluk yevmiyesi ödenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlük 

DHMİ Genel Müdürlüğü 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Genel 

Müdürlüğümüz teşkilâtında, 

1. — 2*si karşılıklı becayiş, 7'si Merkez Teşkilâtı 
üniteleri arasında, 32'si de vilâyetlerarasında olmak 
üzere, 8 ve daha aşağı derece kadrolarda bulunan, 
trafik teknisyeni, elektrik teknisyeni, memur, itfaiye
ci, şoför ve bakıcı koruyuculardan 41. personelin gö
rev yerleri öncelikle kendi istekleri gözönünde bu
lundurulmak suretiyle hizmetin gereği olarak değiş
tirilmiştir. 

2. — Bakanlık emrine veya açığa alınan perso
nelimiz bulunmamaktadır. 

3. 
tadır. 

4. 

tşten el çektirilmiş personel bulunmamak' 

Kişinin isteği ve hâsıl olan ihtiyaca binaen, 

5. — Bu işlemlerin yüklendiği yolluk tutarı da 
15 026,20 TL. dir. 

Ulaştırma Bakanlığı 
a) 10 tanesi kendi isteği üzerine 12 tanesi Ba

kanlık Teftiş Kurulu raporuna dayanarak toplam 
olarak 22 personelin görev yeri değiştirilmiştir. 

b) Bakanlık emrine ve açığa alınan personel 
yoktur. 

c) tşten el çektirilen personel yoktur. 

d) Kişinin isteği ve Teftiş Kurulunun rapora 
gereğince, 

e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı 20 000 
TL. civarındadır. 

Soru 

PTT Genel Müdürlüğünde 31 . 3 . 1975 

tarihinden 1 . 2 . 1976 tarihine kadar 

Uygulanan işlem 

1. — Kaç kişinin görev yeri değişmiştir? 
2. — Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
3. — Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
4. — Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
5. — Bu işlemlerin yüklendiği yolluk tutarı nedir? 

Not : Kanun ve yönetmeliğimizde suç ve kusur işle
yenlerden : 

İstek Hakkındaki idarî ve inzibatî 
üzerine karar gereğince 

34 

İdarî zaruret 
dolayısıyle 

409 
Yoktur. 
16 zimmet v. s. 
İstek, teftiş organlarınca yapılan tahkikata göre. 
Ortalama 750 000 lira. 

1! 

Adet Sebepleri 

1. — Görevden çıkarılanlar 

2. — Cezaî olarak görevden çıkarılanlar 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebib Ka-
ramullaoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'm yazılı cevabı. (7/496) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına ön olma
nızı saygıyle dilerim. 

Bursa Senatörü 
Şebib Karamullaoğlu 

66 Zimmet, ihtilas, mektuplara tecavüz ve diğer 
yüz kızartıcı suçlar nedeniyle. 

1 Telefon suiistimali 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 

b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 

c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 

d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 

e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17 . 2 . 1976 

Personel ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü 
K 1/372 - 38761 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 1 . 1976 günlü 7857 - 3380 - 7/496 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebib Kara-

mullaoğlu'nun 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair Güm
rük ve Tekel Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği hususlar aşağıya çıkarılmıştır. 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar, 
1. — 569 kişinin görev yeri değiştirilmiştir. 
2. — 8 kişi açığa alınmıştır. 
3. — Memurların görev yerlerinin değiştirilmesi

nin nedenlerinin bazıları : 
a) Memurların yer değiştirme istekleri, bu istek

lerinin dosya ve ihtiyaç durumu gözönünde bulun
durulmak suretiyle tayin komisyonunca uygun görül
mesi hallerinde. 

b) Bakanlık müfettişlerinin teklifleri üzerine. 
c) Muayene memurları hizmet sıraları geldiğin

den (Şark hizmeti, Trakya hizmeti, merkez hizmeti 
gibi.) 

d) Muayene stajına çıkmaları nedeniyle. 
4. — Memurlar görevlerindeki ihmal ve hakla

rındaki şikâyet üzerine Bakanlık müfettişleri tarafın
dan tahkikat neticesi idarî tedbir olarak işten el çek
tirilmişlerdir. 

5. — Bütün bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı 
678 000 TL. dır. 

Arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sanibrahimoğlu'nun, traktör ithaline dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazdı cevabı. 
(7/502) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsadelerinizi rica 
ederim. Saygılarımla. 

21 . 1 . 1976 
C. H. P. Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

1. — 1961'den bu yana Türkiye'ye hangi cins ve 
marka ve kaç beygir gücünde traktör ithal edilmiştir? 
Her yıl ithal edilen miktar ne kadardır? 

I 2. — Bu traktörlerin fabrikalardan alış fiyatı ile 
I İskenderun ve İstanbul'dan sif ve fob fiyatları nedir? 
j 3. — Bunların her birinden yıllara göre alınan 
j gümrük v. s. vergi ve rüsum nedir? 
I 4. — Bu traktörlerden toptancı ve perakendeci 
I kârı %'si nedir? 
I 5. — 1961'den bu yana kimlere ve hangi müesse

selere hangi marka ve miktar traktör ithali izni ve-
I rilmiş ve ne miktarı gerçekleşmişi)r? 
j 6. — Kontaj yolu ile üretilen traktörlerin 1961' 
I den bu yana seneleri itibariyle markaları cinsleri ve 
I beygir güçleri itibariyle ayrı ayn miktarları nedir? 
I 7. — Montaj yolu ile üretilen bu traktörlerin 
I 1961'den bu yana seneleri itibariyle her biri için it-
I hal edilen malzeme fiyatları ve yerli malzeme oran

ları nedir? 
I 8. — Montaj talimatnamesi gereğince tüm imalâ-
I ta geçebilen fabrika var mıdır? Yoksa niçin? Bunlar 
I hakkında montaj talimatnamesi gereğince uygulanan 

müeyyide nedir? 
I 9. — Yapılan hesaplara göre, miadı dolmamış 
I ve çalışabilir halde, Türkiye'de kaç traktör vardır? 
I Bugün için ihtiyaç miktarı nedir? 

I 10. — Montaj yolu ile tüm imalâta geçme olana-
J ğı var mıdır? Ne zaman mümkün olacağı düşünül-
I mektedir? Montaj yolu ile tüm sanayii ve imalâta ge-
I çebilmiş herhangi bir ülke var mıdır? Hangi yöntem-
I le bu imkânı temin edebilmişlerdir? 
I 11. — Türkiye'ye uygun traktör çeşidi hakkında 
I yapılmış bir etüt var mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 19 . 2 . 1976 

I Dışticaret Genel Sekreterliği 
I İthalât Genel Müdürlüğü 

Sayı : 5205 
Dosya No. : 20-420.2 

I Konu : Traktör Hk. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 26 Ocak 1976 tarihli 7938 - 3399 - 7/502 
I sayılı yazıları. 
1 Adana Senatörü Kemâl Sarıibrahimoğlu tarafın-
I dan Bakanlığımıza yöneltilen yukarıda tarih ve sayısı 
I kayıtlı yazıları ilişiğinde tevdi edilen soru önergesi ile 
I ilgili hususlar aşağıda arz olunmuştur. 
I Türkiye'ye ithal edilen traktörlerin markalarını, 
I beygir» güçlerini, alış fiyatlarını, satış fiyatlarını ve it

halâtı kimlerin yapacağı hususlarının tespiti, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Sanayi ve Teknoloji 

I Bakanlığı ve lüzum görüldüğü Ziraat Fakültesinin 
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ilgili öğretim üyelerinin de iştiraki ile teşekkül eden 
Komisyon tarafından yapılmaktadır. 

Ayrıca, Montaj Sanayi Talimatı esasları gereğin
ce, montaj müesseselerinin marka ve beygir güçlerine 
göre traktör imalâtlarının programlanması ve geliş
tirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kontrolü 
altında yapılmaktadır. 

Bu durum karşısında, Adana Senatörü Kemal Sa
rı ibrahimoğlu'na ait soru önergesinin yukarıda belir
tilen bakanlıklarca cevaplandırılmasının uygun ola
cağı düşünülmektedir. 

Keyfiyet müsaadelerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbant oğlunun, Türk - Amerikan Hukukçular 
Derneğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/504) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle 
arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. — Türkiye'mizde Türk - Amerikan Hukukçular 
Derneği diye bir dernek var mıdıı? 

2. — Bu derneğe kayıtlı Türk uyruklu Cumhu
riyet savcıları veya Türk uyruklu hukukçular kaç ta
nedir? 

3. — Bunların bir liste halinde çalıştıkları görev
ler ile, ad ve soyadlarının bildirilmesi mümkün mü
dür? Mümkünse istiyorum. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (A) 
Konu : Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'nun önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 2 . 1976 gün ve Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 34.85.8058/ 
7 - 504 sayılı yazınız. 

«Türk - Amerikan Hukukçular Derneği» hakkın
da, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Erzurum Senatörü 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu tarafından yöneltilen ya
zılı soru önergesini kapsayan hususlarla ilgili bilgiler 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1. — Kayıtlarımızın tetkikinde birden ziyade il
lerde faaliyette bulunmak üzeıe (Türk - Amerikan 
Hukukçular Derneği) nin 10'. 5 . 1966 tarihli bildi
rimle merkezi Ankara Konya Sokak Serdaroğlu Han 
Kat 4'te kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

2. — Dernekler Kanununa göre kurulmakta olan 
dernökler tüzükleri ve kurucu üyeleri Bakanlığıma 
bildirmek mecburiyetindedirler. Bakanlığımızda der
neklerin üyelerine ait bilgi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Söz
leşme ve Eki Ödeme Porotokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Hayri öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Maeit Zereo 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergiin Ertem 
Turhan Kapanlv 
Yiğit Köfeer 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şeraf ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

184 
146 
146 

38 

[Kabul 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BOLU 

Turgut Yaş&T Gülez 
Alâıeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
L Saibri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçerin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattm Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoglu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtifi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adak 
M. Teorim Anburan 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmeit Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sifnrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Tturan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmem 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tdkoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fevızi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Hamdi Özer 
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MANtSA 
Boğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süensan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Memteş-eoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergim Özkan 

ORDU 
ıSelâhattin Acar 
Beikir Sıtıkı Bayfcal 

Şevket Koksal 
RİZE 

Talât Doğan 
SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnöbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 
Vdtt Uyar 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Meihmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oiıhat Alpan 
Selâhadıdin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş, 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Bahriye Üç ok 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman (İ. A.) 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan (İ.) 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 

Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

[Oya katılmayanla/r] 

t. Sıtkı Yırcah 
BİTLİS 

Kâmran İnan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğîu 

MARDİN 
Sait Mehımetoğlu 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin) Çelebi ı 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nailm Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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1975 Yılı Bütçe Kanununda ve Bu Kanuna Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik 
Kanun Tasansına Yerilen Oylann Sonucu 

Yapılması Hakkında 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytraki 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş > 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
l-favri Onpt* 
JL i<*« y 11 v_/ııwı 

Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 157 

Kabul edenler : 157 
Reddedenler : — 

Çekinserler : -— 
Oya katılmayanlar : 27 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
JVl. v^auıı ı^cnuıvay 

Hasan İldan 
ERZİNCAN 

Niyazi Unsal 
ERZURUM 

Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Oidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 

Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğajn1 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa: Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatıay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkclâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajkiiçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusn*et Tuna 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
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KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Ham d i Özer 

MANÎSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğ'hı 
A. Orhan Süers&n 
Rııhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail tlhaıı 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar . 
Beflor Sıtkı Baykal 
Ş«vket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salıhoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömeırt 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnıefbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk \j 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
FerM Meten 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
VeBi Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öiihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Bahriye Üçok 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (İ.) 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oglu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS . 
Kâmran inan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
(Bşk. V.) 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

MARDİN 
Sait Mehanetoğlu 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zcyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naiım Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı CetveUerde Değişik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

A&RI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlu 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 151 

Kaıbnl edenler : 151 
Reddedenler : —• 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 33 

Açık üyelikler : — 
[Kabul edenlerJ 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrclioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR -
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adali 
Tekin Anburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
A.hmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nustret Tuna 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
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KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçııoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail îlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
^bdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Fethi Celi kb aş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Emaııullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (T.) 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderhoğlu 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
R-aif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ERZURUM 
Lûtfi Dolan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıea 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

MARDİN 
Sait Mehımetoğlu 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Engin 
Nihat Erim 
Halil Tunç 
Naim Talû 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

»9<t 
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istanbul Üniversitesi 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağîı (R) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal. Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zereü 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapardı 
Yiğit Koker 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye s ayısı : 184 
Oy verenler : 153 

Kabul edenler : 153 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 31 

Açık üyelikler : — 

[Kabıd edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Cehalettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kahay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
. Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa D eli veli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
O T*Ti Q n T\" n T* 
' ' • ! l d 11 XV* İL 

Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sum Ata'lay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğhı 

— 81 — 



C. Senatosu B : 40 2 4 . 2 . 1 9 7 6 0 : 1 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattiıı Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğla 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

TABİÎ ÜYELER 
Emanııllah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai OTCan (İ.) 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara&ğaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlıı 
İbrahim Öztürk 

[Oya katıl; 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanveri 

nay anlar] 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

i>9<t 
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Orman Gene! Müdürlüğü 1975 Yıh Bütçe Kanununa Bağîı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısına verüen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAE 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

üye sayısı : 184 
Oy ven inler : 124 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Oyo katılmay. 

Açık üyel 

[Kabul e 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğhı 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sebahaîtin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

mlar : 60 
ikler : — 

deriler] 

URZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlıı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 

"ItfıBftafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
SÜITI Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turran 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barut çuoğhı 
Oral Kara o sarı an oğlu. 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Haldun Meınteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 
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NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 

Ergun Özkan 

ORDU 

Selâhattin Acar 
Bakir Sıtikı Bayfcal 
Şevket Koksal 

RİZE 

Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 

Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan O rai 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Bahriye üçok 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (1.) 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem (.) 
İbrahim öztürk 
Cengizhari Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Şebib Karamuliaoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğîu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidaî 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Oya katılmayanlar] 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
(t- A.) 
Sait Mehımetoğlu 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuağîu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Seiâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batıır 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

»>•« 
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1868 Sajalı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Gıda 
gına Ait Kssrmnda Değişiklik Yapılması Halikında Kamın Tasarısma 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 51 

Açık üyelikler : — 

[Kabıtil edenler] 

Taran ve Hayvancılık Bakanlı-
Verüen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytraİ! 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Üzgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
"Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlr 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDİN 
Al!i Celâlettin Coşkun 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barias Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öze-etin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa D&liveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Teikün Anburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyra2 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayr&k 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nıırettim Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

j Fevzi Özer 
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MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım înabeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'kan (İ.) 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaolı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Eenderlioğlu 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Baif Eriş 

İ. Sıtkı Yırcalı 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

. GAZİANTEP 
Salih Tanj-eri 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

MANİSA 
Doğan Banıtçuoğlu 
Ruh; Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet. Cemil Kara 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer De.rbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naıim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 
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(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet A'ksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaluıler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN" 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanb 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

üye sa yısı : 184 
Oy verenler : 148 

Kabul edenler : 148 
Reddedenler : 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 36 
Açık üyelikler : -— 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Asi an oğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülcz 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. SabriÇağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yal'çuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR • 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN , 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Muinin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelanloğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYrSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özrnen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

1 LûtfÜ Tok oğlu ... 

— 87 
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KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osmaaı Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arık an 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi. Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sezai O'Kan (İ.) 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Btnderlioğlu 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
7Âyn Gökaîp Mülayim 
Refct Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnobeyli 

BİTLİS 
Kâınran İnan 

BURSA 
Barlas Küntay 

DENİZLİ 
Baba Akşit 

ERZURUM 
Lûtfl Do^an 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ahmet V;-fa Poyraz (B.) 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mu.mcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli- Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Meihmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Bahriye Üç,ok 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TRABZON 

Ahmet Cemil Kara 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Bıykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

[Oya katur, mayanlar] 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumeu 

. . . . > . . . >&< < . . . . 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
40 NCI BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1976 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim, 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihi ve 11 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısmın 
Cumhuriyet Senatosundafci görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Baş/kanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkeîâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçtitonıiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
halberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, AEG Telef unken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdü
rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/37) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanmdan sözlü sorusu. (6/38) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/48) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı 
emekli işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/49) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci 
ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarhcalı'nın, Erdek ilçesi Çuğra 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 sorusu. 
(6/56) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gsn'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeliklbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka-
nından sözlü sorusu. (6/60) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu, (6/61) 

18. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucıızal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli .Ankara Bayram 
Gazetesinde neşredilen -bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/11) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, i 1 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/13) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer. Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'm, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak" 
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

2 — 
8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve İdarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

9. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10 44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsai'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/21) 

i l . — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di özerin, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme 
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay Altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10-26) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10'27) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın. TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Müdürle^ 
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31), 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon Ura
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/32) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışh'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/59) (S. Sayısı : 476'ya 1 nci ek) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor
ları (3/507) (S. Sayısı : 477'ye 1 nci ek) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (3/606) 
(S. Sayısı : 479'a 1 nci ek) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 
1803 sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şo-
şör veya sürücülerin, mesleklerini icra edebilecekle
rine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/389; C. 
Senatosu : 2/92) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
10 . 2 . 1976) 

2. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayıh Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/392) 
(S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 





Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 540 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Çıkarılan 1803 Sayılı Af 
Kanunundan Kısmen Yararlanan Şoför Veya Sürücülerin, Mes
leklerini İcra Edebileceklerine Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /389; C. Se

natosu : 2 /92) 
{Not: M. Meclisi S. Sayısı: 163) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2356 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20.1.1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
Cumhuriyetin 50 nci Yılı nedeniyle çıkardan 1803 saydı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya sürü
cülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair Kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8.5.1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 20.1.1976 
tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 163) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 5.2. 1976 

Esas No. : 2/92 
Karar No .: 6 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Ocak 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Ocak 1976 

tarihli ve 2356 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5 Şubat 
1976 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi Tank Budak da hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Teklif, 1803 sayılı Af Kanunu ile cezaları kısmen affedilen şoför veya sürücüler hakkında, Kara
yolları Trafik Kanununda yazılı ehliyetnamelerin geri alınmasına dair hükümlerin uygulanmamasını ve alın

mış ehliyetnamelerin de geri verilmesini öngörmektedir. 
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Teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeni ile çıkarılan 1803 sayılı Af Ka

nununda, ayrıca bir hüküm bulunmadığı için 12 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkûm olup da, Af Ka
nunundan kısmen ve 12 yıllık af dan yararlanan şoför ve sürücüler, tahliyelerini müteakip mesleklerine dön
mek ve mesleklerini icra etmek imkânından yoksun kalmışlardır. 

12 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkûm olmuş bulunan şoför veya sürücülerden 1803 sayılı Af Ka
nunundan yararlanan ve fakat 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 60/E maddesi uyarınca ehliyetna
meleri geri alındığı için mesleklerine dönmek ve mesleklerini icra etmek imkânından yoksun kalan şoför 
ve sürücülere, ehliyetnamelerinin geri verilmesi ile adı geçenlerin mesleklerini icra edebilmelerini gerçekleş
tirici teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

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

işbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere yüksek başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Taplantıda bulunamadı» 

İstanbul 
F. H. Esatoğlu 

Samsun 
Ş. Demirdağ 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Erim 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
İstanbul 

A. Oğuz 

Hatay 
M. Deli veli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
E. Özkan 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Tunceli 
N. Taşan 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (SL Sayısı : 540) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Çıkarılan 1803 
Sayılı Af Kanunundan Kısmen Yararlanan Şoför veya 
Sürücülerin, Mesleklerini İcra Edebileceklerine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
baza suç ve cezaların affı hakkındaki 1803 sayılı Ka
nunla cezaları kısmen affa uğrayan şoför ve sürücü
ler hakkında, Karayolları Trafik Kanununda yazılı 
ehliyetnamelerin geri alınmasına dair hükümler uy
gulanmaz ve alınmış ehliyetnameler geri verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALE r KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Çıkarılan 1803 
Sayılı Af Kanunundan Kısmen Yararlanan Şoför veya 
Sürücülerin, Mesleklerini İcra Edebileceklerine Dair 

Kanun Teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

....... 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 540) 





toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 541 

2 1 . 6 . 1 9 2 7 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve Değişik 21 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının, Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/392) 

(Not: M. Meclisi S. Sayısı: 220) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 .1 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2741 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 21 . 6 . 1927 tarihlî ve 1111 saydı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve de
ğişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 1.7, 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20 . 1 , 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 220) 

Millî Savunma Komisyonun raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 29 . 1 . 1976 

Esas No : 11392 
Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2(5 . 1 . 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve değişik 
21 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî Savunma ve Çalışma Bakanlıkları temsil
cilerinin iştirakleriyle, Komisyonumuzun 29.1.1976 tarihli toplantısında müzakere edildi. 

Komisyonumuz; Kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığı müzakere sonucunda aşağıdaki değişiklikleri 
gerekli görmüştür: 

1. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) fıkrası ile son bulmaktadır. Bu maddeye ek
lenmesi öngörülen yeni bir fıkranın, alfabemiz sırasına göre (H) değil (G) olması ve tasarıda bulunan (H) 
harfinin (G) olarak düzeltilmesi gerekn\ 
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2. Tasarının 2 nci maddesiyle; halen yürürlükte bulunan 1111 sayılı Askerlik Kanununun, Askeri.'k 

Meclislerini belirleyen 21 nci maddesinin birinci fıkra 5 nci bendinin değiştirilmesi istenmektedir. 

Halbuki, tasarının 1 nci maddesiyle yurt dışında bulunan işçi yükümlülerin, son yoklama dahil olmak 
üzere her türlü askerlik işlemlerinin 29 yaşım tamam Sadıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar ertelenebileceği 
getirilmektedir. 

"Anılan Kanunun 21 nci maddesinde; askere alınanların son yoklamaları, mahallinde kurulacak Askerî 
Meclislerce yapılabileceği ve Askerî Meclislerin de kimlerden teşekkül edileceği açıkça belirtilmektedir. 

Buna göre; Askerlik Meclisi dışında ve hele yabancı ülkelerde bulunan bir tabibin, son yoklama işlemi
ne dahil bir hizmet yapması geçerli olarmyacağından 21 nci maddenin birinci fıkrasının 5 nci bendinde, tasa
rıdaki gibi bir ilâveye ve dolayısıyle bir değişikliğe gerek yoktur. 

3. Bu gerekler dolayısıyle; Komisyonumuz : 

a) Kanun tasarısı başlığının, «21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 
(G) fıkrası eklenmesi hakkında kanun tasarısı» şeklinde düzenlenmesini, 

b) Tasarıdaki 1 nci maddesine (H) farfinin (G) ha-fi olarak değişitirilip metnin aynen kabul edil
mesini, 

c) Tasarıdaki 2 nci maddesinin metinden çıkarılması gerekli gördüğünden müteakip madde numarala
rının düzeltilmesini, _kabul ederek tasarının Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlı
ğa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Ş. A (aşağım 

Kâtip 
Bursa 

B. KÜM ay 

Üye 
Kayseri 

İ. Kirazoğlu 
'oplantıda bulunamadı 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Üye 

M. Batur 

Üye 
Balıkesir 

H. Aslanoğlu 

Üye 
İzmir 

0. Kor 

M 

Bu kanuna sözcü 
C Bşk. S. Üye 

C. Alpan 

Üye 
Bingöl 

M. Bilgin 

Üye 
Kocaeli 

A. Köse oğlu 

Üye 
alatya 

Özer 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Karşı oy yazım eklidir. 
S. Gürsoytrak 

Üye 
Elâzığ 

H. îldan 

Üye 
îçel 

T. Özdolay 

C. Senatosu (S. Sayısı t 541) 
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KARŞI OY YAZISI 

Madde 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine (G) fıkrası ek
lenmesine dair kanun tasarısı aslında büyük bir istihdam sorunu ile karşı karşıya bulunan ve uzun süre de bu
lunacak olan ülkemizin, bir sorununa geçici bir çare gstirmiş bulunmaktadır. Sorunun köklü çaresi, Devle
tin, çalışma yaşına gelmiş bulunan bütün Türk kadın vs erkek her Türk vatandaşı için insanlık haysiyeti ile 
bağdaşacak şekilde iktisadî ve sosyal hayatı düzenleyici tedbirleri almasıdır. Anayasamızın 41 ve 42 nci madde
leriyle bu hususlar düzenlenmiş bulunmaktadır. Anayasanın 53 ncü maddesi hükmü, Devleti; «Çalışma her
kesin hakkı ve ödevidir.» vazifesini yerine getirmede görmemezlikten gelinecek veya savsaklayacak bir tutu
ma dayanak olamaz. Bu madde hükmü ancak fertlerin gelir düzeyinde farklılığın düzenlenmesinde Devlete 
bir elastikiyet, bir imkân tanımış bulunmaktadır. 

Madde 2. — Kanun tasarısının gerekçesinde «Yurt dışında bir işte çalışarak yurdumuza döviz göndermek 
suretiyle millî ekonomimize yardımı dokunan işçilerimizin askerlik hizmeti için yurda celp edilmek, suretiyle 
işlerini kaybetmelerini önlemek için», «işçilerimizin son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlem
lerinin 29 yaşına kadar ertelenmesi öngörülmektedir.» denmektedir. 

Yukardaki metinde açıkça görüleceği gibi yurt dışındaki işçilerimizden askerlik çağına gelenlerden asker
lik hizmeti 29 yaşına kadar ertelenecek olanların, erteleme işleminin bir nedeni de yurdumuza döviz gönder
mek suretiyle millî ekonomimize yardımda bulunmaları olduğu belirtildiği halde, kanun, tasarısı, metninde, bu 
amacı gerçekleştirecek bir hüküm bulunmamaktadır. 

a) Çalışma Bakanlığına göre; Ocak 1976 tarihi itibariyle yurt dışında bulunan işçilerimizin adedi 
(814 516) ya yükselmiş bulunmaktadır. 

b) Millî Savunma Bakanlığının temsilcisinin verdili bilgiye göre, yurt dışında bulunan işçilerden halen 
askerlik çağına gelmiş (9 000) dokuzbin kadar yurttaşımız bulunmaktadır.^ Her yıl bu miktar kadar artacağı 
da tahmin edildiğini açıklamıştır. 

c) Yabancı ülkelerdeki işçilerimiz bu tasarıya göre 20 yaşından 29 yaşına kadar iş ilişkileri devam ettiği 
ve arzu ettikleri sürece çalışmaya devam edeceklerdir. 

d) Yabancı ülkelerde askerlik çağma giren işçilerle, yurt dışında ailesinin yanında ikamet etmekte iken 
askerlik çağma giren kimseler de bu yasanın getirdiği imkândan yararlanacaklardır. 

Madde 3. — Türkiye'de askerlik çağına giren bir işçi vatandaşımız işyerini kaybetmek pahasına askere 
alınırken, yabancı ülkelerde çalışan bir işçimizin işini kaybetmesin diye askerlik hizmeti 29 yaşına kadar 
ertelenmektedir. 

Bu ayrıcalık, yalnız istihdam konusundaki sıkışık durumumuzdan dolayı değil,, aynı zamanda Türkiye'nin 
süratle kalkınması için büyük ölçüde gereksinmesini doyduğu dövizi temin etmek amacıyle tanınmıştır;. 

Oysaki, tasarı, bu gereksinmeyi karşılayacak herhangi bir,hüküm ihtiva etmemektedir. 

Halbuki, bu imkândan yararlanacak yabancı ülkele'deki her işçi vatandaşımız ayda «100 dolar» kadar bir 
dövizi Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için gönderme yükümlülüğü getirilseydi, bunu seve seve ka
bul edeceği kanısındayım. Bu suretle askerlik çağına gelen Türkiye'deki bir işçi vatandaşımız ile yurt dışın
daki bir işçi vatandaşımız arasındaki «Belli süreli ayrı alık» açıklayacak bir neden bulunmuş ve aynı zaman
da tasan metni ile gerekçenin irtibatı da sağlanmış olurdu. 

Türkiye'ye gönderilecek bu dövizler aslında işçi vatandaşlarımızın tasarruflarında olacağı gibi aynı zaman
da onlara bu suretle tasarruf yapmak imkânı da yaranılmış olacaktır. 

Böylece bir tedbir getirmekle Devlet; o işçi vatandaşımızın yurt dışında herhangi yabancı bir bankada bu
lunduracağı o ülke parasının bir kısmını, Türk bankalarında bulundurma yükümlülüğünü getirmiş olacaktır. 

Tabiî Senatör 
Suphi Gürsoytrak 

C. Senatosu (S. Sayısı : 541) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . 1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve De
ğişik 21 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine aşağı
daki (H) fıkrası eklenmiştir. 

(H) Yabancı ülkelerde çalışma ve oturma iz
nine sahip olarak işçi sıfatıyle çalışan yükümlüler 
(yurt dışındaki ailesinin yanında ikamet etmekte iken 
askerlik çağına giren ve yurt dışındaki bir işyerinde 
çalışma ve oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyle 
çalışanlar dahil) Türk konsolosluklarından alacak
ları işçilik durumlarını belirleyen bir belge ile doğ
rudan doğruya veya konsolosluk aracılığıyle şube
lerine başvurmaları halinde, son yoklama, celp ve 
sevk gibi her türlü askerlik işlemleri 29 yaşını ta
mamladıkları yılın aralık ayı sonuna kadar Millî 
Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. 

Şu kadar ki, çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesi
lerek ayrılan ve işçilik statüsünü kaybeden yüküm
lüler hakkındaki erteleme kaldırılarak askere şevk
leri yapılır. 

MADDE 2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 20 Kasım 1935 tarihli ve 
2850 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesinin birinci 
fıkrasının 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

5) tki tabip, birisi sivii olabilir (Yurt dışında 
bulunan yükümlüler için tek tabip.) 

MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

. . . . > . . . 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci Maddesine (G) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine aşağıdaki 
(G) fıkrası eklenmiştir. 

(G) Yabancı ülkelerde çalışma ve oturma iznine 
sahip olarak işçi sıfatıyle çalışan yükümlüler (yurt dı
şındaki ailesinin yanında ikamet etmekte iken askerlik 
çağına giren ve yurt dışındaki bir işyerinde çalışma ve 
oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyle çalışanlar da
hil) Türk konsolosluklarından alacakları işçilik durum
larım belirleyen bir belge ile doğrudan doğruya veya 
konsolosluk aracılığıyle şubelerine başvurmaları halin
de, son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik iş
lemleri 29 yaşını tamamladıkları yılın aralık ayı sonu
na kadar Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. 

Şu kadar ki, çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesi
lerek ayrılan ve işçilik statüsünü kaybeden yükümlü
ler hakkındaki erteleme kaldırılarak askere şevkleri 
yapılır. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü 
madde 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü 
madde 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

..+ ... 

C. Senatosu (S. Sayısı : 541) 



Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 542 

2 . 3 . 1954 Tarih ve 6303 Sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Sivil Öğrencilerin. Geliş, Gidiş ve Kabul Süresince Nakil 
İaşe ve Yatırılmalarının Devletçe Sağlanması Hakkmda Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 

1/258; C. Senntosu : 1/393) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 184) 

23 . 1 : 1976 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . I . 1976 tarihli 41 nci Birleş'raiııde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırı'malarının Devletçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 2 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20 . 1 . 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 184) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 29 . 1 . 1976 

Esas No. : 1/393 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen, 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin; geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devbtçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin kanun tasarısı Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin iştirakleriyle, Komis
yonumuzun 29 . 1 . 1976 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2942 
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Kanun tasarısının gerekçesinde de izah edildiği gibi; anılan kanun, isteklilerin Hava Harp Okuluna baş
vurmalarını teşvik ve temin edilmesi için tedvin edilmişti. Şimdi ise, istenilenin çok üstünde müracaatlar 
olduğu; aynı zamanda, isteklilerin geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmaları gibi zarurî ihti
yaçları da Devletçe sağlandığından, bu amaçla yapılan masraflar büyük miktarlara ulaşmaktadır. Kara ve 
Deniz Harp Okullarında ise bu durum yoktur. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde hem üç okul için eşitliği temin etmek ve hem de bütçeye 
yüklenmesini önlemek mümkün olacaktır. 

gereksiz külfet 

Ayrıca, Komisyonumuz : Anayasa ilkelerine uygun olarak fırsat eşitliğini sağlamak yönünden bölgelerde 
imtihan merkezlerinin açılmasını ve bu konunun yönetmeliklerde belirtilmesini, gerektiğinde en son olarak 
bölgelerde kazananlar yönünden merkezde bir imtihan daha yapılarak en başarılı olanların seçimi yapılma
sını temenni olarak rapora geçmesine, 

Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen kanun tasarısı metninin aynen, kabulüne, 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Bari as Küntay 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Üye 
İzmir 

Orhan Kor 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 
Muhsin Bat ur 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İl dan 

Üye 
Kocaeli 

A bdullah Köseoğlu 

Üye 
Malatya 

Hamdi Özer 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğiu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 542) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/393 
Karar No. : 3 

16 . 2 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Ocak 1976 tarihli 41 nci Birleşiminde Öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen, 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Ocak 1976 tarihli ve 2942 sayılı yazılan 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 16 Şubat 1976 tarihli Birleşiminde 
Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Hava Harp Okuluna girmeye istekli öğrencilerin, geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe 
ve yatırılmalarının Devletçe sağlanmasını öngören 2 Mart 1954 tarihli ve 6303 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasını öngörmektedir. 

Adı geçen kanunun getirildiği yıllarda sivil liselerden, Hava Harp Okuluna alınacak öğrencileri teşvik 
gayesi ile sınavlara yurdun dört bir yanından gelecek adayların geliş, dönüş ve sınav süresince yapacakları 
zarurî masrafların Devletçe karşılanması prensibi getirilmişti. 

Günümüzde ise Hava Harp Okuluna istenilenden çok fazla talep olduğundan, Devletin bu külfeti kar
şılamasının nedeni kendiliğinden ortadan kalkmakta ve ayrıca böyle bir olanağın sağlanmadığı Deniz ve 
Kara Harp Okulları ile de eşitlik sağlanmaktadır. 

Bütçeye gereksiz bir külfetin yüklenmesini önleyen işbu tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

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

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

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Üye 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
Ahmet özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 
S. Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Üye 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 542) 



Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı 
Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gi
diş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe 
ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması hakkında Kanunun yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 3 . 1954 tarih 
ve 6303 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî 
Savunma ve Maliye bakanları yü
rütür. 

_ 4 _ 

Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı 
Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gi
diş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe 
ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması hakkında Kanunun yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 1 
nci madde eynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 2 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 3 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

M ^ » f c i * • 

Bütçe ve Plan Komisyonunun Ka
bul Ettiği Metin 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı 
Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gi
diş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe 
ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması hakkında Kanunun yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısı 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 542) 



Toplat* =: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 543 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul Doğumlu Mehmet Bay
dar'ın Eşi ve Çocukları ile Mahmut Hayrettinoğlu İstanbul 1942 
Doğumlu Bahadır Demir'in Eşine Vatanî Hizmet Tertibinden 
Maaş Bağlanmasına Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 

Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /169; C. Senatosu : 2 /93) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 176) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 26 . 1 . 1976 
Sayı : 804 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 1 , 1976 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelikle göriişlîterek işaret oyuyla kabul 
edilen, Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocuktan i!e Mahmut Hay
rettinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Dem'r'in eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasuii: 
dair kanun teklifi, dosyası İle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 4 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22 . 1 . 1976 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 176) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. . 2/93 16 . 2 . 1976 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanhğa 

Millet Meclisinin 22 Ocak 1976 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabui 
edilen, Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut 
Hayrettinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine Vatanî Hizmet Tertibinden maaş bağlanmasına 
dair Kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 26 Ocak 1976 tarihli ve 804 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 4 Şubat 1976 tarihli Birleşiminde Maliye ve Millî 
Savunma Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğa halde tetkik ve müzakere olundu 



I) Teklif, 27 Ocak 1973 tarihinde Amerika'nın Los Angeles Başkonsolosu iken katledilen Mehmet Baydar 
ile Konsolos olarak görevli Bahadır Demir'in hayatta kalan eş ve çocuklarına hayatta kaldıkları sürece. Va
tanî Hizmet Tertibinden maaş bağlanmasını öngörmektedir 

Bilindiği gibi, hariciyede görevli her iki yurtdaşımız, 27 Ocak 1973 tarihinde 77 yaşında Mıdırgıç Yanıkyan 
isimli bir Ermeni tarafından vurulmak suretiyle öldürülmüşlerdir^ Olayın gerçek yönü henüz aydınlığa ka
vuşturulmamış ise de, kökü tarihe dayanan bir kin ve intikam duygusunun olaya sebeb olduğu kuvvetle 
tahmin edilmektedir. Yurt dışında Ermeni örgütlerinin Türkiye aleyhine devamlı propoganda yaptıkları bi
linen bir gerçektir. Bu aleyhte propogandalara tarihi olaylar sebep olarak gösterilmektedir. Ve her iki hari
ciyemiz de bu menfi propogandanın kurbanı olmuştur. Ancak, bütün dünya bilmektedir ki şanlı tarihimi
zin bu menfi propogandaları etkisiz bırakacak niteliktedir. 

Milletçe hepimizi büyük üzüntü içinde bırakan bu katil olayı nedeniyle bugün aramızda bulunmayan her 
iki görevlinin hayatta kalan eş ve çocuklarına hayatta kaldıkları sürece maaş bağlanması milletimize has 
âlicenap duygularımızın isabetli bir sonucu olacağı görüşünde birleşen Komisyonumuz iş bu teklifi benimse
miştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Aydın 
Halil Gar al 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

C. Bşk. S. Ü. 
Z ey yat Bay kar a 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıya katıldı. 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Tabiî Üye Trabzon C. Bş! 
Haydar Tunçkanat Hasan Güven Fethi < 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

k. S. Ü. 
Çelikbaş 
bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 543) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu Meh
met Baydar m eşi ve çocukları ile Mahmut Hayret-
tinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demirin eşi
ne vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Amerika'nın Los Angeles şehrin 
de görevli iken katledilen Abdurrahman Vahitoğlu 
Mehmet Baydar'ın eşi Güner Baydar'a ayda 1 500 
TL., kızları Leylâ Baydar ile Asuman Baydar'a ayda 
1 000'er TL. ve Mahmut Hayrettinoğlu Bahadır De-
mir'in eşi Sina Demir'e ayda 1 500 TL. hayatta kal
dıkları sürece, vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Şubat 1973 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul Doğumlu 
Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hay
rettinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demirin 
eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi 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. 

»e><i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 543) 





Toplantı: i* CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : 544 

Türkiye Cumhuriyeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında 
Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme ve Eki Ödeme 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısmm Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanı tma ve Bütçe ve Plan Ko

misyonları Raporları (M. Meclisi : 1/2; C. Senatosu : 1/397) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 185) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 1 . 1976 
Sayı : 8595 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 1 1976 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti iîe Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Emlâk sorunlarının çözülmesine dair Sözleşme 
ve eki ödeme Protokolünün onaylonmasımn uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20, 21.1. 1976 tarihli 41 ve 42 nci birleşiminlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 185) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu . 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1(397 

Karar No. : 2 5 . 2 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1976 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme 
ve eki ödeme protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonunun 5 Şubat 1976 tarihinde yapıhn toplantısında, ilgili bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere olundu. 
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Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucu, gerekçede açıklıkla belirtilen hususlar ve temsilci
lerin vermiş oldukları tamamlayıcı bilgiler, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı Millet Mec
lisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza- saygı ile su
nulur. 

Başkan 
Bitlis 

Kamran İnan 

Kâtip 
Manisa 

(îmzada bulunamadı) 
Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Bolu 

(Toplantıda bulunamadı) 
ı'Turgut Yaşar Gülez 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
istanbul 

(Toplantıda bulunamadı) 
Besim Üstünel 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 
Özer Derbii 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Kars 

(Söz hakkım mahfuzdur) 
Sırrı Aîalay 

Üye 
Kayseri 

(Söz hakkım mahfuzdur) 
Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Sözcü 
İstanbul 

(Toplantıda bulunamadı) 
Erdoğan Adalı 

Üye 
Giresun 

(Toplantıda bulunamadı) 
Hayrettin Erkmen 

Üye 
Diyarbakır 

(Toplantıda bulunamadı) 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1 j397 
Karar No. : 4 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Yüksek 3aşkaîîlığa 

16 . 2 . 1976 

Millet Meclisinin 21 Ocak 1976 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleş
me ve Eki Ödeme Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 23 Ocak 1976 tarihli ve 8595 sayılı yaz; lan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 16 Şubat 1976 tarihli Biri siminde Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri 
de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Türkiye ile Suriye arasında 5Cİ yıldır süregelen emlâk sorununu halledecek olan, Sözleşme 
ve Eki ödeme Porotokolünün onaylanmasının uygun bulunduğunu öngörmektedir. 

Sur'yc Hükümeti kurulduktan sonra, vatandaşlarımızın Suriye'deki taşınmaz malları üzerindeki hakları, 
Suriye hükümetlerinin genel taşınmaz mal rejimine dair çeş'tli mevzuat, idarî ve kazaî kararlar ve tatbikat
lar, 1958 tarihli Toprak Reformu Kanunu hükümleri ve reform uygulamaları sonucu giderek kaybolmakta
dır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 544) 
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Bu gelişmelerin yanı sıra, Hükümetlerimiz de karşı tedbirler almışlar, çıkarılan kararnamelerle zat ve ev 
eşyası dışında bütün Suriye, mal, hak ve menfaatleri üzerine elkoymuşlardır. Suriye'de aynı şekilde Suriye' 
deki bütün Türk hak ve menfaatlerine eîkoymuş, ancak her iki Devlet de çıkacak anlaşmazlıkların hallini 
karşılıklı müzakere /yoluna bırakmıştır. İki hükümet arasında müzakereler, 9 Eylül 1968 tarihinde Ankara' 
da başlamış ve 22 Aralık 1972 tarihinde de Türkiye Suriye Emlâk Sorunlarının Çözülmesine dair Söz
leşme ve Eki Ödeme Protokolü Şam'da imzalanmıştır. Suriye yetkili organı da bu Sözleşme ve Eki Ödeme 
Protokolünü 1974 yılı içinde onaylayarak kes'inleştirm iştir. 

Suriye'nin yürürlükteki arazi ve miras mevzuatım değiştirerek, vatandaşlarımızın taşınmaz mallarını iade 
etmek, iadesi mümkün olmayanlar için tazm'inat ödemek ve vakıflar üzerindeki Türk hak sahiplerine de 
vakıf bedellerini vermek Sözleşmenin getirdiği esaslardan biridir. 

Suriye'nin vatandaşlarımızın haklarını ihlâl edici bir diğer uygulaması olan 1958 tarihli'Toprak Reformu 
Kanununa göre, kamulaştırılan arazi bedeli 40 yıl vadeli % 1,5 faizli bono Me Suriye'de ödenecekti. Sözleş
me ve Eki Ödeme Protokolünün getirdiği bir diğer yenilik ise, toprak reformuna tâbi tutulan vatandaşla
rımıza Suriye'nin ödeyeceği tazm'inatı sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl sonra başlamak 
üzere yıllık 3 taksit halinde Türkiye'ye transferini mümkün hale getirmesidir. 

Bütün bunların neticesi olarak Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonunun işi bittikten sonra her iki tarafın 
vatandaşları taşınmaz mallarında tekrar yararlanmaya başlayacaklardır. Bu duruma gelebilmek için de, 
eskdien uygulanan «Pasavan» sisteminin aksaklıkları gözününde tutularak, sözleşmeye yeni bir geçiş rejimi
nin benimsenmesine dair de bir hüküm konulmuştur. 

Türkiye ile Suriye arasında 50 yıldır süregelen emlâk sorununu halleden işbu Sözleşme ve eki Ödeme 
Protokolünün onaylanmasını öngören tasarıyı Komisy onumuz benimsemiştir. 

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

III. - Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine 
dair Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolü, Suriye Arap Cumhuriyeti yetkili organınca 1974 yılı içinde onayla
mış bulunduğundan, bizde de bir an önce kanunlaşmasının yararını gözeten Komisyonumuz, adı geçen tasarı
nın Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına almış
tır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Ankara 
Yiğit Köker 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâkaddin Dabüroğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Ayuın 
H. Goral 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıya" katıldı 
İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tcvfik Kutlar 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı 

Kahraman Maraş 
A.dnan Karakücük 

Toplantıda bulunamadı-

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Kasan Güven 

Tonlantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 544) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk 
Sorunlarının Çözülmesine Dair 
Sözleşme ve Eki Ödeme Protoko
lünün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 Aralık 1972 
tarihinde Şam'da imzalanan «Tür
kiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Emlâk So
runlarının Çözülmesine Dair Söz
leşme ve Eki Ödeme Protokolü» 
nün onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

_ 4 — 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk 
Sorunlarının Çözülmesine Dair 
Sözleşme ve Eki Ödeme Protoko
lünün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nan kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde ay
nan kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde ay
nan kabul edilmiştir. 

—V ^ > 9 « ^ <••• 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk 
Sorunlarının Çözülmesine Dair 
Sözleşme ve Eki Ödeme Protoko
lünün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metininin 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. 
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Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 545 

1975 Yık Bütçe Kanonunda ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/388; C Senatosu : 

1/403) 

T. C. 
Başbakanlık 1.12.. 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71 - 204315975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 27 . 11 .1975 
tarihinde kararlaştırılan «1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 90 nci maddesiyle eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrasın

da; bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık veya ücret alanların kadrolarına tekabül eden 
derecelere intibak ettirilecekleri ve bunların aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece aylık ve ücretlere tekabül eden 
derecelerin ilk kademe aylıklarının kendilerine ödeneceği hükhie bağlanmıştı. 

Bu hükme göre, ilgililerin bulundukları kadrolarda, daha üst dereceden aylık almak suretiyle geçen sürele
ri intibaklarda değerlendirilmemişti. 

Diğer taraftan 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinde; 657 sayılı Kanuna 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası ve diğer intibak hükümlerine göre tespit edilen 
derece ve kademe aylıklarının ödenmesine 31 . 5 . 1973 tarihine kadar devam olunacağı, bu kararname ile ge
tirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet memuruna (Her ne suretle olursa olsun görevlerin
den ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısıyle 1 . 3 . 1970 tarihinden 1 . 6 . 1973 tarihine 
kadar geçen süre için bir fark ödenmesi yapılmayacağı aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygu
lanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmeyeceği, ancak 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri araşma 
ait aylık farklarının 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödeneceği hükme bağlanmıştı. 

Bilâhara; 
29 . 1 .1975 tarih ve 15133 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 8 . 10 . 1974 tarih 

ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı kararının VII - sonuç : bölümünde; 
1. — 30 Aralık 1972 günlü, 14407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 23 . 12 . 1972 günlü 2 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci mad'esinin ikinci fıkrasındaki (aynı süre içinde hakkında 
emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez) hükmüne karşı yönetilen 
itirazın yetki yönünden reddine oybirliğiyle, 
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2. — Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki «Bu kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması 
sonunda Devlet memuru (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine do
ğan durumlar dolayısıyle 1 . 3 . 1970 tarihinden 1 . 6 . 1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi 
yapılmaz» hükmünün 31 . 7 . 1970 günlü, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (b) işaretli fıkra
sında yer alanlar açısından Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, oybirliğiyle, • - -. -

3. İptal hükmünün olayla ve yalnız tarafları bağlayıcı nitelikte olması gerekmediğine, Nihat O. Akçakaya-
lıoğlu'nun karşı oyu ile ve oyçokluğu ile, 

4. İptal kararı sonucu olarak, aynı maddenin birinci fıkrasındaki «657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Ka
nunla eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası ve diğer intibak hükümlerine göre tespit edilen derece ve kade
me aylıklarının ödenmesine 31 . 5 .1973 tarihine kadar devam olunur.», ve 3 ncü fıkrasındaki «Ancak, 
1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesap
lanarak ödenir.» kurallarının da, yukarıda sözü geçen (b) fıkrasında yazılı olanlar açısından artık uygulan
mamaları gerektiğinden «22 . 4 . 1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 
yalnız sözü geçenler bakımından iptallerine, oybirliği le 8 . 10 . 1974 gününde karar verildi.» denilmekte
dir. 

Anayasa Mahkemesinin sözü edilen kararının VII Sonuç bölümünün 3 numaralı bendinde açıklandığı üze
re, iptal hükmü, kararda zikredilen ve Danıştayda dava konusu edilen olayla ve bu davanın tarafları ile sınır
lı olarak değil, genel olarak verilmiş bulunmaktadır. Esasen kanunlar ile kanun hükmündeki kararnameler 
umumiyet arz etmekte ve dava açan veya dava açmaya tefrikinin yapılmasına cevaz verilmemektedir. 

Bu suretle, 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesindeki «657 sayılı Kanuna 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası ve diğer intibak hükümlerine göre tespit edilen 
derece ve kademe aylıklarının ödenmesine 31 . 5 . 1973 tarihine kadar devam olunur.» ve «Bu kararname ile 
getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet memuru lehine doğan durumlar dolayısıyle 1.3.1970 
tarihinden 1 .*6 . 1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödenmesi yapılmaz.» hükümleri yukarıda sö
zü edilen (b) fıkrasına giren memurlar yönünden ortadan kaldırılmış ve 1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 tarihleri 
arasında geçen süreye ait aylık farklarının ödenmesi i?-in kanunî engel kalmamıştır. Belirlenen engelleyici 
hüküm ortadan kalkmış bulunduğundan o tarihler arasında memur olan kişilere aylık farklarının ödenmesi 
zorunlu hale gelmiştir. 

Bu itibarla, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (b) fırkası kapsamına girenlerin, 1327 sayılı 
Kanuna göre yapılan intibak derecelerinin birinci kademeleri ile aynı kanuna göre kadro aylıkları mükte
sep hak aylıklarına eşit olanlar gibi yapılacak intibaklar neticesi bulunacak derece ve kademeleri arasında
ki farklann (Her ne suretle olursa olsun görevden ayrılanlar dahil) 1 . 3 . 1 9 7 0 - 1 . 6 . 1973 döneminde 
ödenmesi icabetmektedir. 

İkinci madde : 
Tasarı ile istenen ödenek bu konudaki bütçeleme işlemlerinin 1975, tasarısının geç kanunlaşması halinde 

1976 malî yılı içinde yapılmasını ve bitirilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, ödeneğin gereğinde müteakip yıla 
devrini sağlayacak özel bir hüküm getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Eklenmesi gerekli görülen 1 750 000 000 liralık ödenek karşılığı, 1975 yılı gelir fazlası ve Hazine im
kânlarından sağlanacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1)388 
Karar No. : 113 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

20 . 2 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda incelendi, 
görüşüldü : 

Tasarının birinci maddesi ile, bulundukları kadronun 1, 2, 3 üst derecesine intibak eden memurların de
rece ve kademe ilerlemesini önleyen 1327 saydı Kanunun 90 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 2 nci madde
nin (b) fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptali üzerine, bu durumda olanlara 1 . 3 . 1970 ile 1 . 6 .1973 
tarihleri arasında geçen süreye ait 39 aylık maaş farklarının ödenmesi gerekmektedir. 

Bunu teminen, 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930 - 09) 
kod numaralı altprogramma yeniden açılacak (3-009-940) malî transferler harcama kalemine 39 aylık maaş 
farkları karşılığı olarak 1 750 000 000 liralık olağanüstü ödenek verilmesi öngörülmektedir. 

Tasarının ikinci maddesi ile, anılan maaş farklarının ödenme işlemleri 1975 yılı içinde tamamlanamaması 
halinde birinci maddede yer alan ödenek bakiyeleri 1976 yılı Bütçesine aktarmaya Maliye Bakanının yetkili 
kılındığı belirtilmektedir. 

İlgililerin izahatlarından sonra maddelerin müzakeresine geçilerek tasarının 1, 2 ve yürürlük ve yürütme 
ile ilgili 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip Adana 
Aydın Manisa Elâzığ Osman Çıtırık 

İsmet Sezgin Gündüz Sevilgen Hasan Buz 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Denizli 
Hüdai Oral 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Coşkun Karagözoğlu 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

Kahraman M araş 
Adnan Karaküçük 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Niğde 
Haydar Özalp 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Aydın 
Halil Goral 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Trabzon 
Hasan Güven 

Zonguldak 
A. Demir Yüce 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Zonguldak 
Sebat i Ataman 
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HÜKÜMET TASARISI 

1975 yth Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A) işaretti cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) 
kod numaralı (Mali transferler programının (69) 
kod numaran (Diğer malî transferler) alt programın
da yeniden açılacak (3-009) kod numaralı (Devlet Me
murlarına ödenecek 39 aylık maaş farklar* karşılığı) 
faaByen* (940) malî transferler harcama kalemine 
(1 750 000 000) firahk olağanüstü ödenek verifeîîiştir. 

MADDE 2. — 1975 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Q Maliye Bakanlığı bütçesinin (930) kod nu-
raarah (MaM transferler) programının (09) kod nu
maralı (Diğer mal transferler) alt programının (3-009) 
kod numaralı (Devlet Memurlarına ödenecek 39 ay-
kk maaş farkları karşdtğı) faaliyetinde mevcut öde
nekten Genel Bütçeye dahi! dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin ilgili hizmet programlarında yer alan ve
ya yemden açılacak «Diğer eski yıllar borçları» faa
liyetine, ydı bütçesinde karşılığı bulunsun veya bulan
masın, Devlet Memurlarına ödenmesi gereken (39) 
ayhk maaş farklarının karşılanması amacıyle aktar
ma yapmaya Malîye Bakanı yetkindir. 

Söz konusu, 39 ayhk maaş farklarının bütçeleşti
rilmesi ile ilgili işlemlerin 1975 yık içinde tamamla
namaması hafinde, 1 nci maddede belirtilen tertipte
ki ve Genel Bütçeye dahil dairelerle^ katma büîçeli ida
relerin bütçelerindeki «Diğer eski yular borçlan» faa
liyetlerinde yer alan ödenek bakiyelerini 1976 yıh Büt
çesine devretmeye MaBye Bakam yetkiEdir. 

(39) ayhk maaş farklarının bütçeleştirilmesi ile il
gi! işlemler en geç 1976 mali yıh içinde bitirilir.», 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎÖÎ METİN 

1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yamimast hakkında kanun 

tasarısi 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 
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MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

(Hükümet tasarısı) 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

' Başbakan 
5. Demire! 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğfu 
Devlet Bakanı 

S. Öztiirk 
Devlet Bakanı 

M. K. Er kovan 
Adalet Bakanı 
"/. Müftüoğlu 
içişleri Bakanı 

O. Asiltütk 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. Y. Er gene kon 
Bayındırlık Bakanı 

F. Adak 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Demir 
Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 

Porf. K. özal 
Çalışma Bakanı 

A. T. Paksu 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 
İmar ve İskân Bakanı 

N. Ok 
Orman Bakanı 

T. Kapanh 
Kültür Bakanı 
R. Danışman 

27 . 11 . 1975 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 
Devlet Bakanı 

H. Aks ay 
Devlet Bakanı 

G. Karaca 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı V. 

S. Öztiirk 
Millî Eğitim Bakanı 

A. N. Erdem 
Ticaret Bakanı 

H. Başol 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi ve Tek. Bakam 

A. Doğru 
Turizm ve Tan. Bakanı 

L. Tokoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

V. Poyraz 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. Ş. Erek 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. M. Abhım 

(Bütçe karma komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4, 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

< • » 
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Topunu : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 546 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/413; C. Se

natosu : 1/408) 

T. C. 
Başbakanlık 16 , 2 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-25/05029 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 .2 .1976 
tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 

1. Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri personelinin, Ağustos 1974 tarihinde, 1975 malî yılı hazırlıkla
rından personel giderleri tutarı 8 katsayı üzerinden yapılan hesap 1 788 000 asgarî ücret farkı ve yıl için
deki kademe ilerlemeleri ile beraber 107 893 204 lira tutmakta idi. Adı geçen Genel Müdürlük 1975 bütçesi 
için verilen tavan rakama göre diğer programlarda olduğu gibi bu harcama kalemine de 17 393 204 lira 
noksanı ile 90 500 000 lira ödenek konulmuştur. 

2. 1975 malî yılında eksik konulan 17 393 204 lira ödenek dışında 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
nun 48 nci maddesi ile katsayının 8'den 9'a çıkarılmasıyle 8 170 240 lira artış gösterilmiştir. 

8 katsayıdan 9 katsayıya çıkması neticesi 680 860 lira yüzde yüz artış farkı karşılığı ve 1 143 834 lira 
c/c 14 emekli keseneği karşılıkları farkı olmak üzere toplam 1 824 694 lira tutmakta ise de 649 679 lira 
ilk verilen tahsisatta fazla verildiğinden bu madde için 1 175 015 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

% 1 ek karşılıkları farkı 81 702 lira, 

Sandık yönetim giderleri fark» % 28'den 228 767 lira, 
3. Toplu iş sözleşmesinden doğan ödenek farkı; 
a) Ücretler ve diğer haklar farkı 4 918 693 lira, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumu prim karşılıkları farkları 941 071 lira, 
4. 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununun 60 ncı maddesi ile çocuklar için aile ödeneği yardımı ayda 

25 liradan 50 liraya çıkması ile yıllık fark 2 828 900 lira, 
5. 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununun 61 nci maddesi gereğince doğum yardımı ödeneği 200 liradan 

300 liraya çıkması nedeniyle fark 100 400 lira, 
6. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kanunlaşması sonucu doğan farklar, 
a) tntibak yükselmeleri ve gösterge artışı neticesi aylıklarda 73 532 800 liradan yıllık toplam 

103 958 100 liraya ulaştığından fark 30 425 300 liradır. Ancak 7 302 054 lira birinci maddede belirtilen 
17 393 204 lira noksan ödenek içerisinde olduğundan bu maddeye 7 302 054 lira noksanıyle 23 123 246 
liraya ihtiyaç vardır. 
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b) întibak yükselemeleri ve gösterge artışları neticesi yüzdeyüz artış karşılığı Emekli Sandığına ödene

cek miktar 2 535 435 lira ve % 14 karşılığı da 4 259 542 lira olmak üzere toplam 6 794 977 liradır. 
c) % 1 ek karşılıkları farkı 304 253 liradır. 
d) Sandık yönetim giderleri farkı % 28'den 851 908 liradır. 
Bu itibarla, gerekçeleri belirtilen hususlardan dolayı (101-02-3-001) tertibinin 940 harcama kalemine top

lam olarak 66 912 376 liralık ek ödenek verilmesi, bölge müdürlükleri personelinin aylıklarının ödene
bilmesi için, gereklidir. 

İkinci madde: 
Eklenmesi derpiş olunan 66 912 376 liralık ek ödeneğin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel Gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı 
(Hazine Yardımı) kesimine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 2 .- 1976 

Esas No. : 11413 
Karar No. : 116 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun» tasarısı Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı top
lantıda görüşüldü: 

Tasarının birinci maddesi ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 1975 yılı Bütçe Kanunu ile katsayının 
8 den 9'a çıkarılması, toplu iş sözleşmesinden doğan parasal hakların karşılığı, 1868 sayılı 1975 yılı Büt
çe Kanunu ile çocuklar için aile ödeneği yardımının ayda 25 liradan 50 liraya ve doğum yardımının 200 li
radan 300 liraya çıkarılması karşılığı ve 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kanunlaşması sonucu 
olarak personelin intibak yükselmeleri ile Emekli vSandığına ödenek karşılıkları artışlarının karşılığı nedeni 
olarak toplam (101-02-3-001-940) harcama kalemine 66 912 376 liralık ek ödenek verilmesi öngörülmek-: 
tedir. 

Tasarının ikinci maddesi ile, anılan 66 912 376 liralık ek ödeneğin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) gelir türü (1) kod nu
maralı (Hazine yardımı) kesimine eklenmesi hususu belirlenmektedir. 

Yukarıda özetlenen hususlarda üyeler kişisel görüşlerini belirterek ilgililere sorular yöneltmişler ve ilgi
lilerin açıklamalarından sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarmm 1. 2, 3 ve 4 ncü maddeleri bağlı cetvel ile birlikte aynen kabul edilmiştir, 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere. Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur, 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Aydın Ankara Manisa Aydın 

İsmet Sezgin Yiğit Köker Gündüz Sevilgen Söz hakkım mahfuzdur, 
M. Şükrü Koç 

Bursa C. S. Üyesi Eskişehir Gümüşhane 
H. Suat Sungur Sclâhaddin Babüroğlıı M. İsmet Angı Turgut Yücel 

İzmir Kars Kayseri Kayseri 
Yücel Dirik Y. Ziya Ayrım Mehmet Altmışyedioğlu Cemal Cebeci 

Kütahya Kütahya Malatya Niğde 
İlhan Ersoy Ahmet Özmumcu Ahmet Karaaslan Haydar Özalp 

Sivas Sivas Tokat 
Vahit Bozatlı Ahmet Durakoğlu Hüseyin Abhas 

Currthuriyet Senatosu (S. Sayısı : 546) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1975 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli cet
velin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 66 912 376 li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
(3) kod numaralı (ÖZEL GELİRLER) gelir türünün 
(1) kod nuramah (HAZİNE YARDIMI) kesimine 
66 912 376 lira eklenmiştir. 

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

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
7. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Er gene kon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

13 / 2 / 1976 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
H. Ak say 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının Birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının İkinci maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

MADDE 3. — Tasarının Ürüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının Dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Porf. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakam 
G. Karaca 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakam 
H< Başol 

Ulaştırma Bakam 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakam 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Ş. Erek 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 546) 
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TASARIYA BAĞLI CETVEL 

İJ3 Açıklama 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
(A) 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

DESTEK HİZMETLERİ 

Bölge müdürlükleri personel giderlerine yardım 
940 Malî transferler 

Eklenen 
Miktar 

66 912 376 

66 912 376 

Toplam 66 912 376 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Tasarıya bağh cetvel aynen kabul edilmiştir . 

-+* - < • * - »*-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 546) 
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İstanbul Üniversitesi 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (R) İşa
retli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/409; C. Se

natosu : 1/404) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 2 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-29105025 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13.2.1976 
tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Üniversitesi 1975 Y-Iı Bütçe Kanununa Bağlı (R) İşaretli Cetvelde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci madde : 
1975 Malî Yılı içinde Kirazlı Yayla'da yapılan tesislerin günlük hizmetlerini ve merkezden 20 Km. 

uzaklıktaki hastanenin, hastalarının günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için taşıt satmalmması amacıyle 
780 000 liralık ödeneğin Bursa Tıp Fakültesine tahsisi uygun görülmüştür. 

Ancak, yapılan incelemelerde tahsis edilen araçlar İstanbul Üniversitesi cari yıl bütçesine bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmediği gerekçesiyle alımında müşkülât hasıl olmuştur. 

Bu nedenle, 1975 Bütçesinden taşıtların alınabilmesi için ilişik cetvelde yazılı araçların İstanbul Üniver
sitesi 1975 yılı Bütçesine bağlı (R) işaretli cetvele eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 2 . 1976 

Esas No. : 1/409 
Karar No. . 118 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı Temsilcisinin de hazır bulunduğu 
oturumda incelendi ve görüşüldü: 



1975 malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelei'inde istanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi hizmet
leri için satmalınacak taşıtlarla ilgili bütçeye 780 000 lira ödenek konulmuş ancak ödeneğin gerektirdiği 
taşıtlar 237 sayılı Kanun gereğince taşıt cetveline konulmamıştır. 

Bu düzeltmeyi öngören ve alınacak taşıtları belirleyen tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmişti!. 

İstanbul Üniversitesi 1975 Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli (237 sayılı Kanun gereğince 1975 yılında 
satmalınacak taşıtlar) cetvelinde değişikliği öngören tasarının birinci maddesi ile, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenliyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 
Aydın 

M. Şükrü Koç 

Bursa 
H. Suat Sungur 

C. S. Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu 

-Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Vahit Bozath 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 547) 
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HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli (237 sayılı Kanun 
gereğince 1975 yılında satınalınacak taşıtlar) cetve
line ilişik listede yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirci 

1 3 . 2 . İ976 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. T Ur keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. A şilt ürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
O. Öztrak Porf. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Toköğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 547) 
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TASARIYA BAĞLI CETVEL 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

237 Sayılı Kanun gereğince 1975 Yılında satın alınacak taşıtlar. 

Adet Alınacak Taşıtın Cinsi Sağlık Sektörü Nerede Kullanılacağı 

1 Otobüs (Enaz 4G Kişilik) 4 X 2 Bursa Tıp Fakültesi Hizmetlerinde 
1 Otobüs (Enaz 20 Kişilik) 4 X 2 Bursa Tıp Fakültesi Hizmetlerinde 
i Arazi binek 6 Kişilik 4 X 4 Bursa Tıp Fakültesi Hizmetlerinde 

(Yerli montaj) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kaba! edilmiştir. 

• « *g»s» 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 547) 



Toplantı : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 548 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/411; C. Senatosu : 

1/406) 
T. C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 16 . 2 . 1976 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101-26/05027 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 .2 .1976 
tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci ve üçüncü madde : 
1975 yılı yatırım programında; 13 proje, 17 bölge başmüdürlüğünde 1 315 OCıO hektar sahanın kadastro

su için 14 485 000 lira ve hizmetlerin görülebilmesi için de 35 adet taşıt tutarı 3 875 0QQ liralık ödenek 
bütçe Kanunu ile kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 ek madde ile bir ge
çici madde eklenmesine dair 1744 sayılı yasanın 2 nci maddesine göre, eski sınırlamaların düzeltilmesi işle
minin en geç 10 yıl için orman kadastro komisyonlarınca yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

1975 yılı programında 15 komisyon 75 ekiple çalışılarak yukarıda açıklanan ödenekle, 1 315 C00 hektar 
ormanın kadastrosunun yapılması öngörülmüş iken hükümet programındaki eski sınırlamaların düzeltilmesi 
ve orman kadastro işlerinin hızlandırılması direktifine uygun olarak yapılan değişiklikle; 

Programa alınan yerlerin büyük çoğunluğunda 1744 sayılı Kanunun 2 nci madde uygulaması dolayısıyle 
eski tahdidin aplikasyonu, yeni orman sınır haddının tesbiti ve kadastrosu gibi iki hizmetin yapılmasını ge
rektirdiğinden, çok zaman alıcı olması ve fiyat artışları nedeniyle, 2 000 CıOCl hektarlık sahanın 2 nci madde 
uygulaması ve kadastrosunun yapılabilmesi için, 35 komisyonlu 175 ekibin ilâvesi suretiyle mevcut komisyon 
adedinin 50 komisyona ve ekiplerin de 250 adede çıkarılması ile mümkün olacaktır. Yeni kurulacak komis
yon ve ekipler için ayrıca 150 adet taşıta ihtiyaç bulunmaktadır. 

Fiyat artışları ve yeni kuruluşlar nedeni ile bu miktar sahanın kadastrosu için 21 515 C€C( lira yatırım 
ödeneği ile 21 505 0CO liralık taşıt ödeneği ki toplam olarak 43 020 0CO liralık ek ödeneğe ihtiyaç bulun
maktadır. 

Yeni kurulacak komisyon ve ekiplerin çalışma yerleri yukarıda açıklanan nedenlerle baraj ve mülkiyet 
ihtilâflarının yoğun bulunduğu sahalar gözönüne alınarak programlaştırılmıştır. Bu görüşle Balıkesir, Çaycu
ma, Dalaman, Demirköy, Adapazarı, Ankara ve Eskişehir projelerinin program karakteristiklerine cem'an 
685 000 hektar ilâve yapılmıştır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle birim fiyatlarının yükseleceği düşünülerek beher hektarının kadastrosu 18 
liradan yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu hesapla 43 020 000 liralık ek ödeneğin Orman Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin 101-02-2-001 projesinin ilgili harcama kalemlerine; 

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunun 2 . 4 . 1975 tarih ve 7/9701 sayılı Kararı ile yurt İçi lisans öğrenci
lerinin 350 lira olan burs ödeneği 500 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 
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Orman Genel Müdürlüğü hesabına burslu olarak okutulan 350 öğrencinin burs ödeneği farkı olan 630 000 

liranın adı geçen Genel Müdürlük cari yıl bütçesinin 900-04-3-CC2 faaliyetinin 950 nci Sosyal Transferler 
harcama kalemine; 

Eklenmesi gerekmektedir. 
İkinci madde : 
Eklenmesi derpiş olunan (43 650 000) liralık ve ödenek Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu

na bağlı (B) işaretli cetvelin (2) kod numaralı (Vergi dışı gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Döner 
sermaye yardımı) kesimine ilâvesi gerekmektedir. 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 11411 
Karar No. : 117 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu oturumda 
incelendi ve görüşüldü : 

Bilindiği gibi, 6831 sayılı Orman Kanununu tebdil eden 1744 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, eski 
sınırlamaların Orman Kadastro komisyonlarınca en geç on yıl içinde düzeltileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu cümleden olarak 1975 programına göre 15 komisyon ve 75 ekiple yürütülen çalışmalar 1744 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca genişlemiş ve gerek mevcut ödenek ve gerekse ekiplerle, ekiplere sağlanan ta
şıtlar ihtiyaca cevap vermemiştir. 

Mevcut 15 komisyona 35 komisyon ilâvesi ve 75 ekibe 175 ekip ilâvesiyle komisyon adedinin 50'ye ve 
ekip adedinin de 250'ye çıkarılmasını amaçlayan ve bunun gereği gerek taşıtla ve gerekse ödenekte ihtiyaç du
yulan eksiklikleri gidermek amacıyle tasarı düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca 2 . 4 . 1975 tarih ve 7/9701 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle 350 liradan 500 liraya çıkarılan öğ
renci bursları için 630 000 liralık ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. 

Yukarıda arza çalışılan gerekçeler doğrultusunda talebedilen ek ödenek bütçeye bir yük getirmeden dö
ner sermaye gelirleriyle karşılanacaktır. 

Yapılan müzakereler neticesinde ilgililere sorular tevcih edilerek konu aydınlandığından tasan Komisyonu
muzca da olumlu mütalâa edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

43 650 000 liralık ek ödeneği düzenleyen tasarının 1 nci maddesi, (B) cetvelinde gerekli düzeltmeyi yapan 
tasarının 2 nci maddesi, (R) cetvelinde taşıtlarla ilgili düzeltmeyi öngören tasarının 3 ncü maddesi. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Bursa 
H. Suat Sungur 

izmir 
Yücel Dirik 

Kütahya 
İlhan Er soy 

Sivas 

Başkan vekil i 
Ankara 

Yiğit. Köker 

C. S. Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Siv; 
Vahit Bozatlı Ahmet £>i 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen Söz 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

ıs Tokat 

Aydın 
hakkım mahfuzdur. 
M. Şükrü Koç 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Niğde 
Haydar Özalp 

urakoğlu Hüseyin Abhas 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 548) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1^75 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ili
şik (1) sayılı cetvelde yazdı tertiplerine (43 650' 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 
Ydı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (2) 
kod numaralı (Vergi Dışı Gelirler) gelir türünün (i) 
kod numarah (Döner Sennaye Yardımı) kesimine 
(43 650 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 
Yılı Bütçe Kanununa bağb (R) işaretli cetvele ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu 
Bakanları yürütür. 

Maliye ve Orman 

Başbakan 
S. Demirci 

13 . 2 . 1976 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir, 

Tasarının birinci maddesi aynen 

— Tasarının ikinci maddesi aynen 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi aynen 

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

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğhı 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakam 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak " 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
O. Öztrak Porf. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek., Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
A. T. Paksu A. Doğru S. Kılıç L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 548) 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 
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Açıklama Miktar 

(1) SAYILI CETVEL 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A) 

ORMANCILIK HİZ. DÜZEN. VE GELİŞTİRİLMESİ 43 020 000 

ORMAN KADASTRO İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ 

001 Orman kadastro yatırımları 
200 YOLLUKLAR 
210 Yurt içi yollukları 
300 HİZMET ALIMLARI 
310 Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
320 Ulaştırma giderleri 
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat ve taşıt onarımı 
390 Diğer hizmet alımları 

400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
410 Baskı, yayın, kırtasiye ve benzeri alım ve giderleri 
420 Yakacak alımları 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
440 Elektrik, su, havagazı giderleri 
460 Özel malzeme alımları 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 630 000 
SOSYAL TRANSFERLER 

002 Burslar 
950 Sosyal transferler 630 000 

TOPLAM 43 650 000 

3 989 964 

2 984 124 
33 748 
187 500 
10 124 

2 268 748 
1 546 880 
3 780 000 

500 000 
89 060 

1 507 500 
60 940 

468 748 
134 064 

1 879 200 
396 912 

1 677 488 

21 505 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 548) 



— O — 

(2) SAYILI CETVEL 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

R — CETVELİ 

Sıra No. Adedi Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

14 50 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için 
Pick - up üzerine yapılma (4 X 4) Orman Kadastro Komisyonlarında 

18 100 Pick - up arazi hizmetleri için 3 
kişilik (4 X 4) Orman Kadastro Komisyonlarında 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Tasarıya bağh bir sayıh ve iki sayıh cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 548) 





ropiant.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı s 549 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cet
velin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Kısmmda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/403; C. Senatosu : 1/409) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 1 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-8/03207 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 23.1.1976 
tarihinde kararlaştırılan «1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılsnası hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygsyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 

Yurdumuzda ziraati yapılan kültür bitkilerine arız olan çeşitli hastalık ve zararlıların muhtemel zararını 
önlemek amacıyle 4 775 966 dekar Devlet ve Devlet yardım, 64 243 340 dekarı halkça olmak üzere ceman 
69 019 306 dekar sahanın ve 1 562 1C5 adedi Devlet vs Devlet yardım, 74 476 923 adedi de halkça olmak 
üzere toplam olarak 76 039 028 ağacın ilaçlanması, sürmeye karşı 584 895 tonu Devlet yardım, 617 546 
tonu da halkça olmak üzere 1 2Cı2 441 ton tohumluğun ilaçlanması işleri en etkin ekonomik ziraî müca
deleyi tespit edip çiftçiye intikal ettirmek maksadıyle gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 351 adet araştırma 
projesi, karantina ve eğitim faaliyetleri arasında 1975 yılı programına alınmıştır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1975 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine konulan ödenekler prog
ramların ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 

Tarımsal mücadele uygulamalarının ve araştırma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve 1976 yılı 
erken baharında görülecek hizmetlerin hazırlığı için ilişik cetvelde tertipleri karşısında yazılı toplam olarak 
20 154 OCCt liralık ek ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Eklenmesi gerekli görülen 20 154 CCO liralık ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 
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T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1J403 
Karar No. : 119 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

23 . 2 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun» tasarısı Ma 
liye Bakanlığı ilgililerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü: 

Ülkemizde tarımı yapılan kültür bitkilerine arız olan hastalık ve haşarelerin yok edilme ve zararları
nın önlenmesi amacıyle 69 019 306 dekar sahanın, 76 039 028 adet ağacın ilaçlanması ve 1 202 441 ton 
tohumluğun ilaçlanması ayrıca 351 adet araştırma projesi, karantina ve eğitim faaliyetleri arasında 1975 
yılı programına alınmıştır. 

Bakanlığın 1975 yılı bütçesindeki mevcut ödenekler bu ihtiyaçları karşılayamadığından tasarı ile 20 154 000 
liralık ek ödenek öngörülmüştür. 

Yukarıda özetlenen hususlardan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarının 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri ile bağlı cetveli aynen kabul edilmiştir. Malî yılın sonuna gelinmesi nedeni ile tasarının Genel 
Kurulda öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere. Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başikan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Bursa 
H. Suat Sungur 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kütahya ' 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 

' Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Niğde 
Haydar Özalp 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kütahya 
İlhan Er s oy 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 549) 



HÜKÜMET TASARISI 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba

kanlığına ait Kısmında değişiklik Yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1868 sayılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına ait kısmınm ilişik cetvelde gösterilen 
tertiplerine 20 154 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütül. 

23 / 1 / 1976 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba

kanlığına ait Kısmında değişiklik Yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının Birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının İkinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının Üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Ak say 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Miiftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

İçişleri Bakanı 
O. Asil t ürk 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Maliye Bakanı MilJî Eğitim Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
Dr. K. Demir O. Öztrak 

Gıda -Tar. ve H. Bakanı V. Ulaştırma Bakanı 
A. T. Paksu N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
T. Kapanh A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 549) 
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TASARIYA BAĞLI CETVEL 

Açıklama Miktar 

(A) 
Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı 

TARIMSAL MÜCADELE VE TARIMSAL KARANTİNANIN 
GELİŞTİRİLMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 20 154 000 

03 TARIMSAL MÜCADELE UYGULAMALARI 

001 Tarımsal mücadele uygulamaları 
330 Taşıma giderleri 
390 Diğer hizmet alımları 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 

300 000 
500 000 

19 354 000 

Toplam 20 154 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 549) 



Toplan* : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 550 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/412; C. Se

natosu : 1/407) 

T. C, 
Başbakanlık 16 . 2 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 27/05028 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13.2.1976 
tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madda : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesinde bazı projelere sözleşmelerinde bağlı ödeme plan
larında saptanan ödenekten daha az ödenek ayrılmış, bazı projelerin ihalelerinde vaki gecikmeler dolayısıy
la mevcut ödeneklerin harcanması mümkün olamamaktadır. 

Bu nedenlerle 1975 yatırım programına dahil bazı enerji sektörü projeleri ödeneklerinden tarım ve hiz
metler sektörüne aktarma yapılması gerekmektedir. 

Bu konu Devlet Planlama Kurulunca da 12.11 .1975 gün ve 158 sayılı raporda belirtildiği üzere uygun 
görülmüş olduğundan adı geçen Genel Müdürlük cari yıl bütçesinin 115-01-2-001-710 harcama kaleminden 
40 000 000 liranın düşülerek, 112-02-2-003-710 harcama kalemine eklenmesi gerekmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/412 
Karar No. : 115 

23 . 2 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplan
tıda görüşüldü: 

Yıl içinde bazı proje ihalelerindeki meydana gelen gecikmeler dolayısıyle mevcut ödenek sarf edileme
miştir. 

Devlet Planlama Kurulunun 12.11.1975 gün ve 158 sayılı raporu ile belirtildiği üzere 1975 yatırım prog
ramında yer alan bazı enerji sektörü proje ödeneklerinden (115-01-2-00:1-710) harcama kaleminden 
40 000 000 liranın düşülerek Tarım ve Hizmetler Sektörü (112-0.2-2-003-710) harcama kalemine eklenmesi 
hususunu getiren tasarı, üyelerin kişisel görüşlerini belirttikten sonra maddelerin müzakeresine geçilerek; 
tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri bağlı cetvel ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Başkan vek il i 
Ankara 

Yiğit Köker 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevil gen 
Aydın 

M. Şükrü Koç 

Bursa 
H. Suat Sungur 

C. S. Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kayseri 
M eh m e t A Itmışyedioğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
İlhan Er s oy 

Kütahya 
Ahmet Özmumcıı 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 550) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (40 000 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

13 . 2 . 1976 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Porf. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 550) 
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TASARIYA BAĞLİ CETVEL 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

(A) 

BÜYÜK SU İŞLERİ (BARAJ BÜYÜK SULAMA VE İÇMESUYU T 
SİSLERİ YAPIMI) 
BARAJ BÜYÜK SULAMA VE İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIMI 

Hizmetler projeleri 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

TAMAMLANAMAYAN YAPIMLARIN İKMALİ 
TAMAMLANAMAYAN YAPIMLARIN İKMALİ 

Tamamlanamayan yapımların ikmali 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

TOPLAM 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI C 

Tasarıya Bağlı Cetvel aynen kabul edilmiştir. 

ı < B » 



Topiant. : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 551 

1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

(M. Meclisi : 1/410; C. Senatosu : 1/405) 

T. C, 
Başbakanlık 16 . 2 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 28/05026 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 2.1976 
tarihinde kararlaştırılan «1975 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasana» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 
Birinci madde : 

Alt 
Program Program 

10lı 02 
İlli 01ı-

Ödenek 
Türü 

2 
2 

Faaliyet 
Proje 

008 
003 

Harcama 
Kalemi 

910 
910 

Düşülen Eklenen 

JANDARMA GENEL KO* 
5 500 000 — 

5 500 000 

İZA 

yet S< 

t» tosu 

İkinci madde : 
Alt 

Program Program 
Ödenek 
Türü 

Faaliyet 
Proje 

Harcama 
Kalemi 

5 500 000 Adana Garnizonundaki Jandarma 
çalışma düzenine geçebilmeleri iç 
lamak amacıyle 7 nci Jandarma B 
Yolu Karalar Bucağında inşaatın 
binanın satın alınabilmesi için J 
Yılı Bütçesinin 101 - 02 - 2 -
5 5C!Q 000 liranın düşülerek 111 
mine eklenmesi zarureti vardır. 

Eklenen İZA 

101! 01 001 320 

360 

410 

BAŞBAKANLIK 
250 000 Başbakanlığın işgal etmiş olduğu 

Atatürk Bulvarı üzerinde yeni tut 
tesisi ile dahilî hatta kullanılmak 
alınması ve Merkez binada kuru 
ve abonman ücretlerini karşılama 
dımcıları ve Devlet bakanlarınca 
de dahil olmak üzere 250 000 lira, 

750 000 Başbakanlıktaki mevcut taşıtların 
nomik ömürlerini doldurmuş bulu 
makta olduklarından fazla tamir 
Bakanlarının sayısının da artmas 
hizmetin aksamadan yürütülebilm 
sıyle artan masrafı karşılamak ü 

200 000 Başbakanlık bünyesinin yeniden d 
personelin alınması ve yeni hiz 
ödeneğe ilâveten 200 000 lira, 
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Ç/5 
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Alt Ödenek Faaliyet Harcama 
Program Program Türü Proje Kalemi 

430 

480 

510 

02 1 001 440 

490 

Eklemen İZA 

150 000 Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi 
giderlerini karşılamak üzere bü 
150 000 lira, 

100 000 Devlet Bakanlıklarının ve Özel 
artması sonucu temsille ilgili ha 
olarak artması nedeniyle bütçe 
ğinden verilen ödeneğe ilâveten 10 

450 000 Yeniden teşkilâtlanma nedeniyle 
tipteki giderlerin artmasına nede 
nek kâfi gelmediğinden anılan te 

150 000 1975 bütçesinde bu maddeye ko 
tiyacına kâfi gelmediği gibi ek b 
kiraları ve içme, kullanma suları 
150 000 lira, 

50 000 Başbakanlık Merkez ve ek bin 
Merkez binadaki ön ve arka b 
metlerinde gerekli olan acil sağl 
çeyle verilmiş olan ödeneğin ye 
Ödeneğin eklenmesi gerekmekted 



BAŞBAKANLİK 
MİT Müsteşarlığı 

Eklenen İZA 

21 000 000 Tiirkiyenin her bölgesine dağılm 
lâtı Müsteşarlığı üniteleri görevi 
baratı istihsal etmek ve istihbar 
lışmayı yapmaktadır. 
Ancak, bu ünitelerin kontrol ve 
lunan elektronik cihazların bakım 
istihbaratın istihsali, değerlendiri 
leri yönünden millî güvenlik içi 
edilmesinde zorunluluk vardır. 
Havayolları, müsteşarlık üniteleri 
yapmadığından ve karayolları va 
ve hemde görevin istenilen anda 
sebep olduğundan, Millî İstihb 
adet DORNİYER 28 - D2 (SK 
UH - İH (AB - 205) helikopter 
muştur. 
Uçak ve helikopterin, satın alın 
cari yıl bütçesinin 111 - 01 - 2 
21 000 000 liranın eklenmesi gere 
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on 
P 

AM> Ödenek Faaliyet Harcama 
Program Program Türü Proje Kalemi 

103 02 I,' 001 470 

Alt Ödenek Faaliyet Harcama 
Program Pnogram Türü Proje Kalemi 

M l! 03 3 001 940 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Eklenen İZAH 

158 500 000 1974 Malî yılında Amerika Birleş 
normal bütçe kaynaklarından (16C 
girişilen Yüzellisekiz milyon Beşyü 
recin 5 Şubat 1975 tarihinden itib 
le alınması mümkün olmadığında 
yan Ödeneğin 1975 ve daha sonra 
cak tedbirlerin alınması kararlaştırıl 
Konu henüz çözüme kavuşturulma 
kiye'ye uygulanan anbargo kısıtlı 
takib eden günlerde FMS örgütü 
deniyle Millî Savunma Bakanlığı 
malara duyurulmadığı ve teminim 
mıştır., 
Adı geçen Bakanlık için alınması 
ka memleketlerden teminini sağlam 
rinin 103 - 02 - 1 - 001 - 470 harc 
ödeneğin eklenmesi zorunludur. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Eklenen İZAH 

110 046 890 1975 yılı Bütçe Kanununun kabu 
Kanun ile gösterge tablosunda değ 
şı ve mahalle bekçilerinin aylıklar 
için 96 872 645 lira, sıkıyönetim t 
toplam olarak 110 046 890 liralı 
hâsıl olmuştur. 
Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için İ 
harcama kalemine 110 046 890 
mektedir. 
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Program 

112 

Alt 
Program 

01 

Ödenek 
Türü 

1 

Faaliyet 
Proje 

001 

Harcama 
Kalemi 

370 

DIŞtŞLERÎ BAKANLIĞI 

Eklenen İZAH 

930 01 006 

2 000 000 Son zamanlarda yurt dışındaki te 
hareketleri nedeniyle temsilcilik b 
leri alınması, Hükümet tarafında 
nalara alarm tertibatı yerleştirilm 
larına demir parmaklıklar vesair 
leri Bakanlığı cari yıl bütçesinin 
mine 2 000 000 liralık ödeneğin e 

MALİYE BAKANLIĞI 
BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

940 66 912 376 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
ödenek verilmesine ilişkin kanun 
muş bulunmaktadır. Söz konusu 
ma bütçeli bir kuruluş olan Be 
bütçesine aynı miktarda Hazine 
Maliye Bakanlığı bütçesinin Bede 
ne yapılan Hazine yardımına ilişk 
ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

00 
.5 nsı : 

o» 
I — ' 

• • — ' 

Program 

930 

Alt 
Program 

05 

Ödenek 
Türü 

3 

Faaliyet 
Proje 

002 
004 

Harcama 
Kalemi 

940 
940 

Ekıemen İZAH 

1 200 000 000 İktisadî Devlet Teşekkülleri ve d 
770 000 000 nin 1975 yılı yatırım finansman p 

la yapılan toplantılar neticesinde 
dana çıkan anabüyüklükler muk 
miştir. 

Kaynak ödeme farkı 
Yatırımlar 
Temini gerekli finansman 



00 
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Alt ödenek Faaliyet Harcama 
Program Program Türü Proje Kalemi Eklenen İZAH 

Finansman ihtiyacının 

D. Y. B. 
Öz kaynak 1.4 
S. S. K. 3.4 
MEYAK 7 
Emekli Sandığı 5 

Dış proje kredisi 
Bütçe 
Dış borçlanma ve döviz olarak 
olanaklar 
Özel fon 
Mevduat munzam karşılıklarında 
20 sayılı petrol fonundan 
Bütçe dışı ikraz 

AÇIK 
Harcama ve kaynaklardaki bu de 
liralık karşılanması gereken bir a 
luşlar bu açığı büyük ölçüde ver 
luna gitmişlerdir. Programdaki aç 
sadıyle ve vergi borçlarının mah 
dı ile 1.970 milyon liralık ödeneğ 
çesinin ilgili tertiplerine eklenmes 



Alt Ödenek. Faaliyet Harcama 
Program Program Tünü Proje Kalemi 

09 3 005 940 

3 
c 
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pf Alt Ödenek Faaliyet Harcama 
g Program Program Türü Proje Kalemi Düşülen 

950 04 3 003 960 

Eklenen İZAH 

149 637 000 Millî Savunma Bakanlığı ile T 
12 Mayıs 1975 tarihinde imzalana 
için Millî Savunma Bakanlığınd 
mek üzere 394 875 000 liralık, 
Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve 
programının yatırım hizmetleri fa 
lemlerinde yer alan işçi üc 
270 000 000 liralık, 
Karayolları Genel Müdürlüğüne 
luşunda yapım ve bakım faaliyet 
bulunmaktadır. Bu işçilerin ücr 
toplu iş sözleşmelerinin gerektir 
bütçelerinin ilgili tertiplerine kon 

\ den 284 762 000 liralık. 
Keza Devlet Su İşleri Genel Mü 
lık arz eden 200 000 000 liralık, 

Eklenen İZAH 

Ödeneğin 930 - C9 - 3 - 005 - 940 
diği ek giderler karşılığı) harcam 

60 000 000 Genel ve Katma Bütçeli dairelerin 
lerine, belediyelere ve bunlara b 
veya karşılıksız eski yıllar borçlar 
Devletin uzun süre borçlu kalm 
(Borç ödemeleri) harcama kalem 
mektedir. 



GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
Harcama 
Kalemi Eklenen İZAH 

390 4 019 700 1 Haziran 1974 tarihinden itibaren 
hükmündeki kararname gereğince, 
başarı ve üstün başarı sağlayan 5 
Sağlık Memuru) 1975 malî yılında 
icap etmektedir. 
Plân gereğince, söz konusu dönem 
baş ineğin sun'î olarak tohumlanm 
larda % 74 nispetinde doğum sağ 
dır. Buna göre; 
Doğuracak 210 00Q koyun için, 
Doğuran beher koyun başına 2 
Doğuracak 12Q 000 inek için, 
Doğuran beher inek basına 8. l 

lira, yine kanunun ek 5 nci mad 
tatbikatında laboratuar ve Ensti 
hükümleri dahilinde üstün başarı 
istihkak tutarını geçmemek şartil 
Buna göre, 1 nci dereceden 12 nc 
lerde çalıştırılan 580 teknik e 
2 639 700 lira ödenecektir. 

Böylece; 
Para mük 

liraya ihtiyaç vardır. 
Bu nedenlerle Tarım Bakanlığı 197 
(Diğer hizmet alımları) haracama 
ödenek verilmesi zorunlu görülmekt 
Eklenmesi derpiş olunan 3 544 
yılı gelir fazlası ve Hazine imkânlar 
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Üçüncü Madde : 
Millî Eğitim Bakanlığı 1975 yılı Bütçesinin 115 -04 -2 -002-610 harcama kalemine, Eskişehir Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kaptıkaçtı için 395 000 liralık, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçesinin 101 -01 -2 -001 -610 harcama kalemine, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet otobüs için 1 020 000 liralık, 
Ödenekler konulmuş olmasına rağmen Millî Eğitim Bakanlığı cari y;l bütçesine bağlı (R) işaretli cetvelde 

sehven yer almadığı görülmüştür. 
Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi hizmetlerinde kul

lanılmak üzere, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların Millî Eğitim Bakanlığı cari yıl bütçesine bağlı (237 
sayılı Kanuna göre satın alınacak taşıtlar listesi) ne eklenmesi gerekmektedir. 

Dördüncü Madde : 
Çalışma Bakanlığı 1975 yılı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde, Bakanlık Bölge Müdürlükleri hizmetinde kul

lanılmak üzere 12 adet 4 kişilik (4x4) «arazi binek» taşıtın satın alınması öngörülmüştür. Devlet Maalzeme 
Ofisi ile yapılan temas sonucunda belirtilen evsafta taşıtm bulunmadığı ve 1975 yılı içerisinde de temininin 
mümkün olamayacağı bildirilmesi üzerine; hizmetin aksatılmaması için Devlet Planlama Teşkilâtının olum
lu görüşüne dayanılarak mevcut Ödenek içinde kalmak kaydıyie şehir dışı hizmetleri için «Pick-up üzerine ya
pılma» (4x2) kaptı kaçtı alınmasına karar verilmiştir. 

Hizmetin aksatılmamasını teminen Çalışma Bakanlığı cari yıl bütçesinin sonunda bulunan (1975 malî yılın
da satın alınacak taşıt listesi) nden ilişik (4) sayılı cetvelde taşıtların çıkarılması, ilişik (5) sayılı cetvelde ya

zılı taşıtların eklenmesi zorunlu görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23/2/1976 

Esas No. : 1/410 
Karar No. : 114 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan «1975 yılı Büîçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda görü
şüldü. 

Tasarının birinci maddesi; 
Adana Garnizonundaki Jandarma Birlik ve teşkilâtının tümünün bir arada iskânını sağlamak amacıyle Ba

raj Yolu üzerinde bulunan 32 dairelik binanın satınalınabilrnesini sağlamak için Jandarma Genel Komutanlığı 
1975 yılı Bütçesinin 101-02-2-008-910 harcama kaleminden 5 500 000.- liranın düşülerek 111-01-2-003-910 har
cama kalemine eklenmesi, 

Tasarının 2 nci maddesi, 
Başbakanlık, Başbakanlık MİT Müsteşarlığı. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Ba

kanlığı, Maliye Bakanlığının (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü) tertibine ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının çeşitli harcama kalemlerine toplam 3 544 215 966 liranın eklenmesi, 

Tasarının 3 ncü maddesi, 
Millî Eğitim Bakanlığı 1975 yılı bütçesinin 115-04-2-002-610 harcama kalemine, Eskişehir Devlet Mühen

dislik ve Mimarlık Akademisi hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir adet kaptıkaçtı için 395 000.- ve Karade
niz Teknik Üniversitesi 1975 yılı bütçesinin 101-01-2-001-610 harcama kalemine Karadeniz Teknik Üniversitesi 
hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet otobüs için 1 020 000.- liralık Ödenek konulmuş olmasına rağmen 
Millî Eğitim Bakanlığı carî yıl bütçesine bağlı (R) işaretli cetvelde sehven yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle 
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ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine bağlı (237 sayılı Kanuna göre satınah-
nacak taşıtlar listesi) ne eklenmesi, 

Tasarının 4 ncü maddesi ise, 
Çalışma Bakanlığı 1975 yılı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde, Bakanlık Bölge Müdürlükleri hizmetlerinde kul

lanılmak üzere 12 adet 4 kişilik (4x4) «arazi binek» taşıtının satmalınması öngörülmüştür. Devlet Malzeme 
Ofisi ile yapılan temas sonucunda belirtilen evsafta taşıtın bulunmadığı ve 1975 yılı içerisinde de temininin 
mümkün olmayacağı bildirilmesi üzerine; hizmetin aksatılmaması için Devlet Planlama Teşkilâtının olumlu 
görüşüne dayanılarak mevcut ödenek içinde kalmak kaydıyle şehir dışı hizmetleri için «Pick - up üzerine ya
pılma» 4x2 kaptıkaçtı alınmasına karar verilmiştir. 

Hizmetin aksatılmamasını teminen Çalışma Bakanlığı carî yıl bütçesinin sonunda bulunan (1975 malî yılında 
satınalınacak taşıt listesi) n'den ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarılması, ilişik (5) sayılı cetvelde ya
zılı taşıtların eklenmesi hususunu, 

hususlarını kapsamaktadır. 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
Yukarıdaki özetlenen hususlarda üyeler kişisel görüşlerini belirterek ilgililere sorular yöneltmişlerdir, ilgi

lilerin açıklamalarından *.onra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Tasarının 1 nci maddesi aynen, 

Tasarının 2 nci maddesi, tahsil edilemeyen köy katılma paylarını karşılamak amacıyle 1312 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi uyarınca Türkiye Elektrik Kurumuna ödenmek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının 1975 malî yılı bütçesinin ilgili tertibine 445 000 000 liralık ilâve nedeni ile ikinci madde ve maddeye bağlı 
iki sayılı cetvelde yapılan değişiklikle, 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri bağlı cetvelleri ile 
birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, 1975 malî yılının sonuna yaklaşılması nedeniyle tasarının Genel Kurullarda öncelikle gö
rüşülmesine kara* vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Basjkart 
Aydın 

ismet Sezgin 

»Bursa 
H. Suat Sungur 

izmir 
Yücel Dirik 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Sivas 

Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 

C. S. Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Vahit Bozatlı Ahmet 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedio 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Sivas 

ğlu 

Tokat 

Aydın 
Muhalifim* 

M. Şükrü Koç 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Niğde 
Haydar Özalp 

Durakoğlu Hüseyin Abbas 
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HÜKÜMET TASARISI 

1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağîı 
(A) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı 
kısmında, ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere, 
(101-02-2-008-910) kod numaralı tertipten 5 500 000 
liralık ödenek düşülerek, (111-01-2-003) projesinin 
(910) kod numaralı harcama kalemine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine (3 544 215 966) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1975 Yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 
sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre satmakna-
cak taşıtlar» listesine ilişik (3) sayıh cetvelde yazılı 
taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 4. — 1975 Ydı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Çalışma Bakanlığı kısmının so
nunda bulunan «1975 malî yılında satmalınacak ta
şıt» listesinden ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar, 
çıkarılmış, ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir. 

MADDE 5. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tariiıinde yürür-

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. Y. Er gene kon 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Demir 
Çalışma Bakanı 

A. T. Paksu 
İmar ve İskân Bakanı 

N. Ok 

13 . 2 . 1976 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakan; 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy îşleri Bakan; 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

1975 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının birinci maddesi aynen 

MADDE 2. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine 3 989 215 966 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının Üçüncü maddesi aynen 

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

MADDE 5. — Tasarının Beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının Altıncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

M. K. Er kovan 
İçişleri Bakanı 

O. A sil türk 
Bayındırlık Bakanı 

F. Adak 
Gıda - T ar. ve Hay. Bakam 

Porf. K. Özal 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 
Orman Bakanı 

T. Kapanlı 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. M. A blum 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 
Devlet Bakanı 

G. Karaca 
Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 
Ticaret Bakanı 

II. Başol 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Turizm ve Tan. Bakanı 

L. Tokoğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. S. Erek 
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HÜKÜMET TASARISINA BAĞLI CETVELLER 
(t SAYILI CETVEL) 

A ç ı k l a m a 

02 

(A) 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DESTEK HİZMETLERİ 

01 

008 Arazi istimlâk projesi 
910 Yatırım projelerinin kamulaştırma ve bina satmalmalan 

GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE DÜZENLEME 
YURT GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE DÜZENLEME 

003 Arazi istimlâk projesi 
910 Yatırım projelerinin kamulaştırma ve bina satmalmalan 

TOPLA 

t 
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Hizmetin tertibi 
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II Açıklama 

(2 SAYILI CETVEL) 

BAŞBAKANLIK 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 

Eklenen 
Miktar 

2 100 000 

02 

001 Üst yönetim ve koordinasyon 
300 HİZMET ALIMLARI 
320 Ulaştırma giderleri 
360 Makine, teçhizat ve taşıt onarımı 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
410 Baskı, yayın, kırtasiye ve benzeri alım ve giderleri 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
510 Büro malzemeleri alımları 

DESTEK HİZMETLERİ 

250 000 
750 000 

200 000 
150 000 
100 000 

450 000 

001 (Donatım (Levazım) bakım ye onarım hizmetleri 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
440 Elektrik, su, havagazı giderleri 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 

TOPLAM 

150 000 
50 000 

2 100 000 

01 

BAŞBAKANLIK 

MİT MÜSTEŞARLIĞI 

MİT İSTİHBARAT HİZMETLERİ 
İSTİHBARAT HİZMETLERİ 

21 000 000 

001 Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alım ve büyük onarımları 21 000 000 

TOPLAM 23 100 000 
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Açıklama Miktar 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
KARA SAVAŞ GÜCÜ 158 500 000 

02 SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEK ÖDEMELER 
1 

001 Savunma gücü 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderleri 158 500 000 

TOPLAM 158 500 000 

ÎÇtŞLERÎ BAKANLIĞI 
MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 110 046 890 

03 ÖZEL İDARELERE VE BAĞLI KUR. YÖN. 
3 

001 Özel idarelere yap. yar. ve öd. 
940 Malî transferler 110 046 890 

TOPLAM 110 046 890 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
DIŞ TEMSİL HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ 
VE YÜRÜTÜLMESİ 2 000 000 

01 DELEGELİK, ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK HİZMET
LERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 

1 
001 Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi 

ve yürütülmesi 
300 HİZMET ALIMLARI 
370 Bina küçük onarımı 2 000 000 

TOPLAM 2 000 000 

MALİYE BAKANLIĞI 
MALÎ TRANSFERLER 3 186 549 376 

01 KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZÎNE YARDIMLARI 

3 
006 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

940 Malî transferler 66 912 376 
05 İKRAZLAR VE AVANSLAR 

002 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 
940 Malî transferler 1 200 000 000 
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Hizmetin tertibi 

73 

7 g £ © g S Eklenen 
3 O S fe£ Kİ? Açıklama Miktar 

004 Ulaştırma kesimine girenler 
940 Malî transferler 770 000 000 

09 DİĞER MALÎ TRANSFERLER 
3 

005 Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 
940 Malî transferler 1 149 637 000 

950 BORÇ ÖDEMELERİ 60 000 000 
04 ESKİ YILLAR BORÇLARI 

3 
003 Genel ve katma bütçeli dairelerin şahıslara, Kamu İktisadî 

Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçları 
(Bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak 
tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 

900 TRANSFERLER 
960 Borç ödemeleri 60 000 000 

TOPLAM 3 246 549 376 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

112 HAYVAN İSLAHI VE HASTALIKLARİYLE SAVAŞ 4 019 700 
02 ZOOTEKNİ ÇALIŞMALARININ DÜZENLENDİRİLME 

Sİ - ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 
1 

001 Zootekni çalışmalarının düzenlendirilmedi - araştırılması ve 
geliştirilmesi 

300 HİZMET ALIMLARI 
390 Diğer hizmet alımları 4 019 700 

TOPLAM 4 019 700 

GENEL TOPLAM 3 544 215 966 
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(3) SAYILI CETVEL 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre satmalınacak taşıtların listesi 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

11 1 Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
( 4 X 2 ) misi hizmetlerinde kullanılmak üzere 

24 2 Otobüs (En az 40 kişilik 4 X 2 ) Karadeniz Teknik Üniversitesi hizmetlerinde kulla
nılmak üzere 

25 1 Otobüs (En az 20 kişilik 4 X 2 ) Karadeniz Teknik Üniversitesi hizmetlerinde kulla
nılmak üzere 

(4) SAYILI CETVEL 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

1975 malî yılında satmalınacak taşıt listesi 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

12 Arazi binek (Şehir dışı hizmetleri Bakanlık bölge müdürlükleri için 
için) «4 kişilik komple ithal» 4 X 4 

(5) SAYILI CETVEL 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

1975 malî yılında satmalınacak taşıt listesi 

Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

12 12 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri Bakanlık bölge müdürlükleri için 
için) «Pick-Up üzerine yapılma» 
4 X 2 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU METNİNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 3, 4 ve 5 sayılı cetveller aynen, 2 sayılı cetvel değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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(2) SAYILI CETVEL 

BAŞBAKANLIK 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 

Eklenen 
Miktaı 

2 100 000 

001 ÜST YÖNETİM VE KOORDİNASYON 
3-30 HİZMET ALIMLARI 
320 Ulaştırma giderleri 
360 Makine ve teçhizat, taşıt onarımı 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
410 Baskı, yayın, kırtasiye ve benzeri alım ve giderler 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
510 Büro malzemeleri alımları 

DESTEK HİZMETLERİ 

250 000 
750 00O 

200 00O 
150 OOO 
100 000 

450 000 

001 DONATİM (LEVAZIM) BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
440 Elektrik, su. havagazı giderleri 
490 Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 

Toplam 

150 000 
50 000 

2 100 000 

BAŞBAKANLIK 

MİT MÜSTEŞARLIĞI 

MİT İSTİHBARAT HİZMETLERİ 
İSTİHBARAT HİZMETLERİ 

îl 000 000 

001 Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alım ve büyük onarımları 21 000 000 

Toplam 23 100 000 
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103 
02 

Açıklama 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
KARA SAVAŞ GÜCÜ 
SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEK ÖDEMELER 

Eklenen 
Miktar 

158 500 000 

001 Savunma gücü 
403 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler 158 500 000 

Toplam 158 500 000 

111 
03 

IÇIŞLERI BAKANLıĞı 
MAHALLÎ IDARELER HIZMETLERI 
ÖZEL İDARELERE VE BAĞLI KUR. YÖN. 

110 046 890 

001 Özel idarelere yapılacak yardım ve ödemeler 
940 Malî transferler 110 046 890 

Toplam 110 046 890 

112 

01 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
DIŞ TEMSİL HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE 
YÜRÜTÜLMESİ 
DELEGELİK, ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK HİZMET
LERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 

2 000 000 

001 Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi 
ve yürütülmesi 

300 HİZMET ALIMLARI 
370 Bina küçük onarımı 

Toplam 

2 000 000 

2 000 000 
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Eklenen 
Açıklama Miktar 

MALİYE BAKANLIĞI 
930 MALÎ TRANSFERLER 3 186 549 376 

01 KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
3 

006 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
940 Malî transferler 66 912 376 

05 İKRAZLAR VE AVANSLAR 
3 

002 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 
940 Malî transferler 1 200 '300 000 

004 Ulaştırma kesimine girenler 
940 Malî transferler 770 000 000 

09 DİĞER MALÎ TRANSFERLER 
3 

005 Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 
940 Malî transferler 1 149 637 000 

950 BORÇ ÖDEMELERİ 60 000 000 
04 ESKİ YILLAR BORÇLARI 

3 
003 Genel ve katma bütçeli dairelerin şahıslara. Kamu İktisadî 

Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçlan. 
(Bu ödeneğin ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak ter
tiplere aktarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.) 

900 TRANSFERLER 
960 Borç ödemeleri 60 000 000 

TOPLAM 3 246 549 376 
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Eklenen 
Açıklama Miktar 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
HAYVAN ISLAHI VE HASTALIKLARIYLE SAVAŞ 4 019 700 
ZEOTEKNİ ÇALIŞMALARININ DÜZENLENDİRİL
MESİ - ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 

Zeotekni çalışmalarının düzenlendirilmesi, araştırılması ve 
geliştirilmesi 

300 HİZMET ALIMLARI 
390 Diğer hizmet alımları 4 019 700 

TOPLAM 4 019 700 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 445 000 000 

03 MALÎ TRANSFERLER 445 000 000 
3 

002 BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER 
(T. Elektrik Kurumu) 
(Köy elektirifikasyonu için) 

9D0 TRANSFERLER 445 000 000 
940 MALÎ TRANSFERLER 445 000 000 

TOPLAM 445 000 000 

GENEL TOPLAM 3 989 215 966 

• 4 * * i 
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