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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, yakında 
açılacak olan Karadeniz tütün piyasası ile ilgili 
demecine Gümrük ve Tekel Bakanı Nahit Men
teşe cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Ame
rikan Altıncı Filosunun gelişi sırasında vuku-
bulan olaylarda, sorumlu olduğu iddiasiyle, iç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi okundu ve gelecek bir
leşimde gündeme alınıp alınmaması üzerinde gö
rüşüleceği bildirildi. 

Vâki çağrı üzerine iran'a giden Devlet Ba
kanı Kâmil Ocak'a Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin ve 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e de Devlet Bakanı Sey-
fi öztük'ün vekillik etmelerinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçının, «De
mokratik Müesseseleri inceleme Merkezi» tara
fından Cenevre'de düzenlenen Dünya Barışı 
(PASEM TERRİS II) toplantısına katılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi kabul olundu. 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının geri gön
derilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi okun
du ve adı geçen tasarının geri verildiği bildi
rildi. 

SORULAR 
Yazılı sorular 

1. — Burdur Milletvekili ismail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur'un Bucak ilçesi PTT bina
sına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1072) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar kö
yündeki Devlet Üretme Çiftliğinde çalıştırılan 
işçilere dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1073) 

Tasarılar 
1. — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanun

da değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanun-

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'in, 298 
sayılı Kanunun 130 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin, Genel Kuru
lun 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi kabul olundu. 

Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, 1969 
yık Bütçe kanunu tasarısının oylamasında ka
bul oyu yerine yanlışlıkla ve kasdının dışında 
olarak çekinser oy kullanmış olduğuna ve ge
rekli düzeltilmenin yapılmasına dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Daimî komisyonlardaki ve, 

iki araştırma komisyonundaki açık üyelikle
re yapılacak seçimlerin birlikte yapılması ve 
her iki seçim için bir tasnif komisyonu seçil
mesi hususları kabul olundu. 

Yapılan seçimler sonucunda çoğunluk sağ
lanamadığı anlaşıldığından, 

14 . 3 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

3. — Zonguldak Milletvekili Kâmil Kırıkoğ-
lu'mm, Adıyaman Devlet Hastanesinin müte
hassıs hekim ihtiyacına dair yazılı soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1074) 

4. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
nun, Emekli Sandığının malî durumuna ve yap
tığı yatırımlara dair yazılı soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1075) 

ların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
de ve fıkralannm kaldırılması, bâzı maddeleri
ne fıkralar ve kanuna bir madde eklenmesi hak-

2. — GELEN KAĞITLAR 

— 7 0 -
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kmda kanun tasarısı (1/635) (Maliye, Adalet, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Maden kanunu tasarısı. (1/636) (İçişle
ri, Maliye, Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/637) (Sayıştay Komisyonuna) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Zi- I 
raat Bankası şubelerine plasman gönderilmemesi 
yüzünden çiftçilerin traktör alamadıklarına, bu 
konuda gerekli işlemlerin yapılmasına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, zirai plas
manlar konusunda kısa bir beyanda bulunmak 
istiyorsunuz, buyurunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 

Memleketimizde ziraatle meşgul olan köy- | 
lülerimiz yalnız sonbaharda değil, aynı zaman- I 
da ilkbaharda da tarım işleriyle iştigal eder
ler İlkbahar aylarının yarısını geçmiş bulu-

Bapor 
4. _ 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka

nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletve
kili Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsûl
leri Ofisi Kanununun değişik 27 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ta
rım, İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
ye başlıyoruz. 

I nuyoruz. Birçok köylülerimiz traktör tedariki 
için müracaatta bulunmuşlar, gerekli peşin 
ödemeyi yapmışlar, buna rağmen traktör ala
mamaktadırlar. Çünkü, mütebaki muamele Zi
raat Bankası aracılığı ile yapılmakta ve banka 
şubelerinin hiçbirisine bu konuda bir plasman 
gönderilmemiş bulunmaktadır. 

Ben durumu hem Ziraat Bankasından, hem 
Ticaret Bakanlığından tetkik ettim, hakikaten 
bugüne kadar Ziraat Bankası şubelerine bu 
konuda bir plasman gönderilmemiştir. 

I Bir komite varmış, tevzi Komitesi... Bu ko-
I mite toplanacak, karar verecek, ondan sonra 

bu plasmanlar bütün banka şubelerine gönde
rile çekmiş. 

»>• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin dikka
tini çekmek istiyorum: Memleketimizde bahar, 
tarım mevsimi çoktan gelmiş bulunmaktadır. 
Halkın hakikaten traktöre büyük ihtiyacı var
dır. Zaman geçip gidiyor, yazlık ekimini yapa-
mıyacaktır. Bu bakımdan Hükümetin dikkati
ni bu konu üzerine çekmiş olmak için söz al
dım. Biran evvel tevzi komitesi lütfen toplan
sın ve banka şubelerine gerekli plasman gön-
derilsin. Bilhassa Hükümetin bu hususta göste
receği hassasiyeti dikkatle takibedeceğimi arz 
ederim. 

Teşekkür ederim, arkadaşlar. 

2. -— İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'tn, İstanbul Belediye Meclisinin huku-
kan münfesih addedilmesi gerekirken halen va
zifeye devam etmesinin kanunsuzluğuna dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, istanbul Belediye 
Meclisinde vukubulan olaylar hakkında kısa 
beyanda bulunacaksınız. Buyurunuz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Şu anda beni huzurlarınızda konuşmaya 
zorlıyan mühim mesele, istanbulluların kahir 
ekseriyetinin üzerinde İsrarla durduğu, İstan
bul Belediye Meclisinin 30 . 12 . 1968 tarihin
de hukukan ve kanunen münfesih hale 
gelmiş bulunması keyfiyetidir. Bu hal 
karşısında muhterem içişleri Bakanımı
zın derhal Danıştaya müracaat, etmesi 
ve 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 53 ncü 
maddesine göre, İstanbul Belediye Meclisinin 
feshine karar istemesi ve bu suretle kanunsuz
luğa son verilmesi icabederken, İstanbul Bele
diye Meclisi hâlâ kanunsuz olarak vazife ba
şındadır. Meseleyi kısaca ıttılaınıza arz etmeyi 
faydalı buluyorum;. 

İstanbul Belediye Meclisi, istanbul Elektrik 
idaresi ve Sular idaresinin 1969 bütçelerini tet
kik ve tasdik etmek üzere 2 Aralık 1968 tari
hinden 30 Aralık 1968 tarihine kadar fevkalâ
de toplantıya çağrılmıştır. Fakat Belediye Mec
lisi, bu 28 günlük fevkalâde toplantı müddeti 
içinde, yalnız Sular idaresi Bütçesini çıkar
mış, istanbul Elektrik idaresi Bütçesini kasten 
çıkarmamış, hattâ hiç ele almamıştır. Halbuki, 
6345 sıayılı Kanunun 6 ncı maddesi, istanbul 
Elektrik idaresi Bütçesini tetkik ve tasdik va-
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zifesini, istanbul Belediye Meclisine «emredici» 
bir hükümle yüklemiştir. 

Yine, İstanbul Elektrik İdaresi Umum Mü
dürlüğü Talimatnamesinin 4 ncü maddesi; bu 
vazifenin Belediye Meclisi tarafından, takvim 
yılı başlangıcından önce, yani 1 . 1 . 1969 tari
hine kadar mutlaka yerine getirilmesini şart 
koşmuştur. 

İstanbul Belediye Meclisi, emredici bir ka
nuni hükümle ve muayyen müddet içinde yap
makla mükellef bulunduğu kanuni vazifesini 
yapmadığı için, 1530 sayılı Belediye Kanununun 
53 ncü maddesinin üçüncü bendine uygun ola
rak, yani kanunen kendisine verilen bir göre
vi, süresi içinde yapmaktan çekindiği ve bu 
hal, Belediye Meclisine ait işleri sekteye ve ge
cikmeye uğrattığı için, yine aynı maddeye gö
re, derhal İçişleri Bakanlığı tarafından bilgi 
verilmek suretiyle, Belediye Meclisinin feshine 
Danıştaym karar vermesi icabetmektedir. 

İşte, bu kanuni vazifenin yerine getirilmesi 
için hazırlanan hukukî ve kanuni belgeleri, 
muhterem içişleri Bakanımıza 1 Şubat 1969 ta
rihinde ben şahsan tevdi ettim. Ayrıca, ne dü
şündüğünü billirmesi için, Millet Meclisine bir 
yazılı soru önergesi verdim. Fakat aradan 1,5 ay 
geçtiği halde, muhterem İçişleri Bakanımız Fa
ruk Sükan Bey henüz yazılı sorumuza cevap ver
mediği gibi, istanbul Belediye Meclisinin feshini 
tescil ettirmek için, kanunun emredici hükmünü 
yerine getirmek üzere Danıştaya müracaat et
memiştir. Bunun sebebi nedir? Aziz istanbullu
ların kanuni hakkını tescil lüzum ve zarureti, 
hangi mâkûl sebebi dayanılarak tehir edilmek
tedir? 

Bu sorumun cevabını, muhterem içişleri Ba
kanımızın Yüce Meclis huzurunda vermesi ve bu 
suretle endişe ve üzüntüleri bertaraf ederek, is
tanbulluları huzura kavuşturması için bu konuş
mayı huzurunuzda yapmış bulunuyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü tarafından in
şa ettirilen Demirköprü Barajının saniyede 600 
litre su kaçırmak suretiyle arz ettiği tehlikeli du
rumu mahallinde incelemek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/50) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ay
dın Milletvekili Reşat Özarda tarafından veril
miş bulunan bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasını öngören önergesi var, onu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özeti : Devlet Su işleri G-enel Mü
dürlüğü tarafından inşa ettirilen 
Demirköprü Barajının saniyede 600 
litre su kaçırmak suretiyle arz ettiği 
tehlikeli durumun mahallinde ince
lenmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulması hak
kında. 

Olaylar : 
Manisa illinin Salihli ilçesine 24 kilometre 

mesafedeki Demirköprü mevkiinde baraj inşaatı 
1958, diğer tesisleri inşaatı 1960 yılında tamam
lanan Demirköprü Barajı hakkında bâzı gazete
lerde yapılan neşriyatın gerçek payını araştır
mak amaciyle mahallinde incelemelerde bulun
dum. 

Demirköprü Barajının su seviyesinin normal 
seviyeden 15 metre kadar düşük olduğunu, baraj 
sulama kapaklarının su kesiminden çok yüksek
te ve yüzlerce metre uzakta kalarak sulama 
fonksiyonunu kaybettiğini, baraj bendinin çe
şitli yerlerinden suların sızmakta olduğunu ve 
yalnız bir noktada bent temelinden fışkıran su
yun saniyede 400 - 600 litre civarında bulundu
ğunu ve bir dere meydana getirdiğini, tehlike 
arz eden ve barajı tehdideden su kaçağının bu
lunması amaciyle Devlet Su îşleri ekipleri tara
fından elli kadar sondaj yapıldığını ve sondaj 
sayısının daha da artacağını, yapılan sondaj
lar sırasında üç yerde şiddetli akıntılar tesbit 
edildiğini, müşavir Amerikan firması Tıppetts 
Abbett - Ne Carthy'dan bir uzmanın Demirköp
rü Barajında incelemeler yaptığını, baraj su-bi
rikiminde düzensizliklerin devam ettiğini, hesap
lanan kotların son zamanlarda birbirini tutma
dığını, izotop ve boyalı su denemeleri yapılma
sına rağmen su kaçağının ve yerinin kesin ola
rak tesbit edilmediğini, çevre halkının Demir
köprü Barajının yıkılmasından endişe ettiğini 
tesbit ve öğrenmiş bulunuyorum. 

Baraj inşaatı 1958, öteki tesisleri 1960 yılın
da tamamlanan Demirköprü Barajı bugünkü ha

liyle en önemli fonksiyonlarından biri olan su
lama görevini yitirmiş durumdadır. Bu yıl, sula
ma sadece santrala verilen su ve bentten kaçan 
sızıntı ve kaçaklarla yapılabilecektir. Su seviye
sinin yükselmesinin su kaçağının geçiş yollarını 
tazyikle büyüterek yıkma tehlikesi yaratması 
mümkün görülmektedir. Bütün çabalara rağ
men, su kaçağının nerede olduğu ve sebebi ke
sin olarak tesbit edilememiştir. Bugüne kadar 
alman bâzı sonuçlara göre, su kaçağının dolgu 
ile kayanın birleştiği noktada olduğu tahmin 
edilmektedir. Fakat, yapılan sondajlar başka 
yerlerde de kaçaklar olduğunu göstermektedir. 

Çevre köyler halkının, uzmanların beyanları
na göre, umumi mütaahhit firma tarafından ba
raj tabanının dolgusu ve takviyesi yapıldığı sı
rada gerekli titizlik gösterilmemiş ve su birikimi 
ile beraber bugün saniyede 400 - 600 litre su ka
çan yerde bilek kalınlığında kekremsi bir su 
belirmiştir. Bunun üzerine geniş bir araştırmaya 
girişilmiş ve müşavir firmanın da tasvfflbiyle teh
like olmadığı gerekçesiyle inşaata devam edil
miştir. Aradan bir süre geçtikten sonra geçen 
yıl bu yerdeki su kaçağı büyümüş ve bugünkü 
tehlikeli durumu yaratmıştır. 

Bugünkü tehlikeli durumun önlenmemesi ha
linde, yüzmilyonlarca lira harcanarak yapılan 
Demirköprü Barajı bir süre sonra hem sulama, 
hem de elektrik enerjisi üretme fonksiyonlarını 
kaybederek turistik bir mahal olacaktır. 

Sonuç : 
1. Yukarda arz olunan gerekçe dolayısiyle 

Anayasanın 88 nci maddesine göre aşağıdaki ko
nuları incelemek üzere iki ay süreli 15 kişilik bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasını, 

2. Kurulacak komisyonun Ankara'da yet
kili makamlar nezdinde ve mahallinde gerekli 
incelemeleri yaparak yukarda belirttiğimiz hu
susların ve başgösteren büyük tehlikenin ne su
retle önlenebileceğinin tesbitini, arz ve teklif 
ederim. 

15 Mart 1969 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırma Komisyo
nu kurulmasını öngören bu önerge, Meclis araş
tırmalarının görüşüleceği gün gündemine alına-

| cak ve sırasında gereği icra edilecektir. 
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4. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim, i-, 

5. — İki Araştırma Komisyonundaki açık üye
liklere seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü gündemin sunuşlar kısmında 1 nci mad
dede yer alan «Daimî komisyonlardaki açık üye
liklere seçim» ve 2 nci maddede yer alan «tki 
arattırma komisyonundaki açık üyeliklere se
çim» işleminin daha sonraki Birleşime tehirini 
tazaanmun eden bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan, daimî komis

yonlarla, araştırma komisyonlarına yapılacak se
çimlerin Cuma gününe tehirini arz ve teklif ede
rim. 

Çanakkale 
Muammer Baykan 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seçim, Cuma günkü Birleşimde icra edilecek
tir. 

BAŞKAN — Bir saatlik süre zarfında görü
şülmesi öngörülen kanunlara geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriy etince millileştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmi-
yen maddeleri hakkında Karma Komisyon rapo
ru ile Millet MecHsi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/386; 
Cumhuriyet Senatosu 1/904) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 701 e 2 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1161). (1) 

BAŞKAN — Öncelik teklifi vardır. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım çok iyi hatırlıyaca-
ğınız üzere, bu kanunun Cumhuriyet Senatosun
dan vücttt bulan değişik şjekli, daha sonra Mecli
simize gelmiş, Meclisimizce mesele Karma Ko
misyona intikal ettirilmiş ve Karma Komisyonun 
düzenlemiş olduğu raporun bâ/zı maddeleri oyla
narak kabul edilmiş bulunmaktaydı. 

Şimdi, bir madde hakkında, yalnızca «menfa
atlerin» kelimesinin «menfaaleri» olarak değiş
tirilmesi gerektiği hususunda Komisyon önergesi 
var, onu okutuyorum \ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
701 e 1 nci ek sıra sayısı ile bastırılıp, sayın 

ürelere dağıtılan, «Türk Vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince milli
leştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkındaki kanun tasarısı, Cumhuriyet 

Senatosunca 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesi üzerine Komisyonumuza havale edilmiş idi. 

Komisyonumuz, Yüksek Başkanlığa sunduğu 
16 . 1 . 1969 gün ve 1/386 esas ve 1 karar sa
yılı raporunda, 1 nci madde hakkındaki görüşü
nü meskût geçmiş ve 3 ncü madde üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği be
nimsemediğini bildirmiş ve bu benimsememe ta
lebi Genel Kurulca 3 . 2 . 1969 tarihli Birleşim
de tasvibedilerek madde Karma Komisyona ha
vale edilmiş bulunmaktadır. Birinci maddede 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinin kabul 
ettiği metindeki «menfaatlerin» kelimesini 
«menfaatleri» şeklinde değiştirerek kabul etmiş
tir. 3 . 2 . 1969 günlü 42 nci Birleşimde bu 
maddenin müzakeresi yapılırken, Komisyonu
muz her ne kadar Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metni benimsediğini ifade etmiş ise de, 
bu konuda gerekli işlem yapılmamış ve benim
seme talebinin Genel Kurulun tasvibine iktiran 
etmemiş bulunmaktadır. Sözü geçen kanunun 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kaibul 
edilen 1 nci maddesini benimsediğimizi ve bu be
nimseme talebimizin Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmesini teklif öderiz. 

(1) 701 e 1 nci şk S. Sayılı basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir. , x 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
îzmir 

S. İksel 
Kâtip 

Tekirdağ 
H. Başol 

Muğla 
T. Şahin 

Burdur 
F. Kırbaşlı 

Giresun 
î. E. Kılıçoğlu 

Ankara 
K. Yılmaz 

Sivas 
T. Türkay 
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BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna I 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenller,.. 
Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle metinde mevcut «menfaatlerin» 
kelimesi «menfaatleri» olarak kabul edilmiş ola
caktır. 

Üçüncü madde daha önce Karma Komisyo
na intikal etmişti. Karma Komisyon tarafından 
3 ncü madde yeniden düzenlenmiştir. Müsaade 
ederseniz arkadaşlarımın hafızasını tekrar taze
lemek için bu kanunun 3 ncü madde olarak önce 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metni, da
ha sonra Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş 
olduğu metni, onu takiben de Karma Komisyo
nun kabul ettiği metni okutacağım ve Karma 
Komisyonun kabul ettiği metinden itibaren oya 
sunacağım. 

Millet Meclisinin 3 ncü madde olarak kabul 
ettiği metni okutuyorum. 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 
Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

Madde 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslav'yada Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 .12 . 1945 tarihinden ön
ce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kırallığı 
zamanında Agrar ve Kolonizasyon kanunlarına 
göre millîleştirilmiş olanlar. 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiy enler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenleV. 

d) 6 Nisan 194İ tarihinden sonra şahısların 
birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz etmiş 
olmaları sebebiyle mahkemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 tarihinde henüz neticelenmemiş 
olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaşları le
hine verilen ilâmlara müstenit mal, hak ve men
faat sahipleri, 

BAŞKAN — Millet Meclisi bu kanunun 
3 ncü maddesini bu şekilde kabul etmiştir. | 

— 75 

17 . 3 . 1969 O : 1 

Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş oldu
ğu 3 ncü madde metnini okutuyorum. 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 
Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

Madde 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslav'yada Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 11 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kıral
lığı zamanında Agrar ve Kolonizasyon kanun
larına göre millîleştirilmiş-olanlar. 

b) ikinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler. 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısların 
birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz etmiş 
olmaları sebebiyle mahkemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 tarihinde henüz neticelenmemiş 
olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaşları le
hine verilen ilâmlara müstenit mal, hak ve men
faat sahipleri, 

BAŞKAN — Karma Komisyon ise şimdi oku
tacağım madde metnini 3 ncü madde olarak ka
bule şayan görmüştür. 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 
Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

Madde 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslav'yada Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu tarihten önce mal, hak ve 
menfaatlere Yugoslav Kırallığı zamanında Ag
rar ve Kolonizasyon kanunlarına göre millîleş
tirilmiş olanlar, 
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b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 . 7 . 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına, kaMl edilenler. 

d) 6 4 . 1941 tarihinden sonra şahısla
rın birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları sebebiyle mahkemelere intikal 
eden ve 13 . 7 . 1956 tarihinde henüz nitecelen-
memiş olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaş
ları lehine verilen ilâmlara müstenit mal, hak 
ve menfaat sahipleri, 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasanın 92 nci mad
desi uyarınca, Karma Komisyonun 3 ncü mad
de olarak kabul etmiş olduğu metni Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle, bütün maddeleriyle 
birlikte kanunlaşmış bulunmaktadır. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/947, 1/325) (S. Sayısı: 817) (1) 

BAŞKAN —• Öncelikle görüşülmesi hususun
da bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 817 S. Sayılı kanun ta
sarısının biran önce sonuçlandırılmasını teminen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Kars 

Celâl Nuri Koç 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Öncelikle görüşülecektir. 

Raporun okutulmasına lüzum var mı, efen
dim?.. («Yok» sesleri) 

O halde maddelere geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 817 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ivedilik teklifi var; ivedilikle görüşülme tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel gider
leri ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde gösterildiği üzere, 7 459 452,44 lirası 
cani giderlere, 770 838,70 lirası yatırım gider
lerine, 297 856,55 lirası da sermaye teşkili ve 
transfer giderlerine aidolmak üzere toplam ola
rak 8 528 147,69 liradır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilatı, (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere normal gelirler tahsilatı olarak 

8 528 147,69 liradır. 
BAŞKAN — İkinci maddeyi Yüce Meclisin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
• Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı içinde harcan-
i mıyan ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
I cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
I 2 527 832,31 liralık ödenek yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. —Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya tabiidir. Bu maksadı istih
sal için müsaade ederseniz oy kupası sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. Muvafık mı, efendim?.. 
(«Muvafık», sesleri) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yûı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-
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lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1.964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 1/248) 
(S. Sayısı: 818) (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesini öngö
ren önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 818 sıra sayılı kanun ta
sarısının biran önce sonuçlandırılmasını teminen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Kars 

Celâl Nuri Koç 

ADİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Sayıştay 
Komisyonu yerinde yoktur efendim... 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu adına be
yanda bulunacak yetkili bir arkadaşımız yok mu 
efendim? 

Sayın Toközlü, zatıâliniz lütfen tekabbül bu
yurun efendim, tetkik etmişsiniz, görmüşsünüz-
dür. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Benim 
yetkim yoktur ama, geleyim. . 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutmama lüzum var mı efendim?.. 
(Lüzum yok, sesleri) 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvediliJk teklifi vardır; ivediliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere, 

a) 12 250 778 lirası cari harcamalara, 
31 577 163,38 lirası yatırım harcamalarına, 
94 769,39 lirası da sermaye teşkili ve transfer 

(1) 818 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

1 harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
43 922 710,77 liradır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Beden. Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 52 390 305,50 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 1 600 000 lirası özel gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) özel kanunlar ile sağlanan ve normal 
gelirler meyanında bulunan gelirlerden yılı için
de harcanmıyan 9 097 308,27 lira ertesi yıla 
devredilmiş bu suretle yılın tahsilatı 44 892 997,23 
lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Celâl Nuri Koç da komisyondaki ye
rini alırsa fevkalâde olur. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
(a), (b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasın
daki farkı tenkil eden 970 286,46 lira; gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ayrı sütunlarında gösterilen 4 820 055,61 lira
lık ödenek yokedilmiş ve özel kanunlar gereğin
ce kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmı
yan 5 348 859,30 lira, ertesi yıla devredilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka-

I bul edilmiştir. 
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Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 2 numaralı oy kupası bu maksadı istihsal 
için sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

-/. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Cari o* da 
Milletlerarası. Hidrografi Teşkilâtına dair sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı: 790) 
(O 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini öngören önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 790 sıra sayılı kanun ta
sarısının biran önce sonuçlandırılmasını temi-
nen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede

rim. 
Millî Savunlma Komisyonu 

Kırklareli 
M. Orhan Türkkan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. Raporu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşme teklifi vardır, ivediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carloida Millet
lerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşmenin 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
Kanun 

Madde 1. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte 
Carlo'da imzalanan Milletlerarası Hidrografi 
Teşkilâtına dair Sözleşmenin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

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

(1) 790 S. Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz bu maksatı istihsal için 
3 numaralı oy kupası sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk 
asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan. Halk 
Cumhuryetinden Türkiye Cumhuriyetine göç 
etmeleri' hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plân komisyonları raporları (1/522) 
(S. Sayısı: 822) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini öngören önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 822 sıra sayılı kanun ta
sarısının biran önoe sonuçlandırılmasını temıinen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Baişkanvekili 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutayım mı efendim?.. (Lüzum yok, 
sesleri) 

Raporun okunmasına lüzum olmadığına gö
re, maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşme teklifi vardır, ivediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

(1) 822 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yılma 
kadar Türkiye'ye ğöç etmiş olan Türk asıllı 
Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cum
huriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etme
leri hakkında anlaşmanın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Dışiş
leri Bakanı ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı tarafından 22 Mart 1968 tari
hinde Ankara 1da imzalanmış bulunan, «Türkiye 
Oumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında yakın akrabaları 1952 yılma kadar 
Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar 
vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriye
tinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri 
hakkında anlaşma» ve eki mektupların onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz bu maksadın istihsali 
için 4 numaralı oy kupası sıralar arasında do-
1 artırılacaktır. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı: 681 e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini öngören önerge vardır, okutuyorum. 

(1) 681 e 1 nci ek S, Sayılı hasmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

I Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin, bir defa görüşülecek 
işler kısmında bulunan 681 e 1 nci ek sıra sayı
lı kanun tasarısının biran önce sonuçlandırıl
masını teminen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başikanvekili 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutmaya lüzum var mı efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Var efendim. 

BAŞKAN — Okutalım, peki efendim. Ra
poru okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben söz isti

yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, burada bir mukavelenin kanun yolu 
ile feshi ve tescili yoluna gidilmektedir. 

% 49 u kamu teşebbüslerinin, % 51 i de 
özel sektöre aidolan Ege Elektrik TAO bahis 
konusu olan barajın 44 milyon liraya çıkması 
gerekirken 104 milyon liraya çıkması üzerine 
fesih istenmektedir. 

44 milyona çıkması lâzungelen baraj 20 
milyona yapılmış olsa idi yine böyle bir fesih 
mümkün olahilir miydi? Bunun üzerinde dü
şünmek gerekir. 

özel teşebbüs tarafından girişilen ve sonun
da zararlı şekle giren bir mukavelenin, bir an
laşmanın burada bir kanunla çözülmesi yoluna 
gidileımiyeceği şahsi kanaatini taşımaiktayım. 

Eğer, mukavelenin,Vbozulması gerekiyorsa, 
bunun yargı organlarında tartışması yapılarak 
bir karara bağlanması gerekirdi. Bundan dola
yı tasarının reddi gerektiği inancındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti
yen? Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 
I Başkan, muhterem arkadaşlar, Ege Elektrik 
I TAŞ nin kurulması ile ilgili bölgede hisse sene-
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dinin yazılması zonunda, bir vazife gezimiz es
nasında, vatandaşların haklı bâzı .şikâyetlerine 
şahidolduk. 

Bu itibarla, imtiyaz anlaşmasının feshi ile 
ilgili tasarı görüşülürken Hükümete bu haklı 
şikâyetleri intikal ettirmek ve hissedar olmak 
kaydiyle çok eski zamanlarda para verenlerin 
- ki, daha çok çiftçiler ve köylülerdir - para
larının iadesi için ne düşünüldüğünü öğren
mek için huzurunuza çıktım. 

Manisa ilinin Salihli ilçesinde Kaytan köyü 
halkı, makbuzlarını göstermek suretiyle, kendi 
bölgelerinin kalkınmasiyle yakından ilgili gör
dükleri bir anonim şirkete para ödemişler. 

Bize gönderilen makbuz bin liralıktı. 50 kü
sur yıllarında, - hatırımda sıhhatli olarak kal
madı tarihi - verilen bu para, aradan bu ka
dar zaman geçtiği ve şirket de bir türlü tahak
kuk safhasına girmediği, giremediği halde bu 
paralar iade edilmemiş. 

Devlet, vatandaşın bir kalkınma projesinin 
gerçekleşmesine hizmet edecek şirkete hisse
dar olması öncülüğünü yaparken, vatandaş 
devlete inanarak kolaylıkla para yatırabilmek-
tedir. Bunun misali çoktur. Şahsan, mesuliyet 
taşıdığım anda Sümıerbankla ilgili üç tane fab
rika, Adıyaman, Nevşehir ve Karaman fabri
kaları m.evzuubaihisti, onları ele alarak yürüt
tük, yürüyemiyecek projelerde ise vatandaşla
rın hisseleri ödedikleri miktarlar üzerinden, 
iade edilişin dedik. 

Devletin öncülük ettiği bir teşebbüste, pro
je tahakkuk etmiyeceği anlaşıldığı andan iti
baren küçük tasarruf erbabının parası hiç ol
mazsa geri verilmelidir. Aradan 10 küsur yıl 
geçtiği halde, hattâ 1 3 - 1 5 yıl geçtiği halde, 
Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığı için, bü
yük hissedarı olan Etibank için büyük bir pa
ra değil, ama, çiftçi için küçümsenmiyecek bir 
para. Bunun gibi daha birçok paralar olduğu
nu söylediler. 

Şimdi, bu mevzuu gündemde gördüğüm 
için kendilerinle izahat verdim: «Böyle bir ta
sarı gündemde vardır, ama mahiyeti hakkında 
yeter derecede bilgi sahibi olmadığım için size 
birşey söyliyecek durumda değilim. Fakat bu 
tasarı Mecliste görüşülürken, yahut da bir 
münasip zamanda ilgililere sizin bu dileğinizi 
duyururum» demiştim. 

Şimdi bu vesile ile ben öğrenmek istiyorum 
ve rica ediyorum o bölgede Manisa'da, izmir'
de, köylerde ve belki kasabalarda «proje ger
çekleşsin» diye para veren binlerce vatandaş 
vardır. Bu paralar cüzi miktarda paralardır, 
2 000 liradır, 500 liradır, 1 000 liradır. Bu ka
dar zamandır bunların parasını almamaları, 
devletin öncülük ettiği bir projede, doğru de
ğildir. Bu bakımdan ben bu tasarruf erbabı
nın o tarihlerde, bir projenin gerçekleşmesine 
medar olmak maksadiyle koydukları aşikâr 
olan bu meblâğların süratle kendilerine iade 
edilmesi tedbirinin alınmasını Hükümetten ri
ca ediyorum. Ve bu konuda ne bilgi alabile-
ceksek onu da öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Koksal 
buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA FEYYAZ 
KOKSAL (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Çelikbaş ve diğer ar
kadaşlarımızın endişeleri yerindedir. Yalnız 
meseleyi biraz açıklarsam vuzuha kavuşacak
tır. 

Eğer Elektrik Türk Anonim Ortaklığı esa
sen şu anda fiilen mevcut değildir. Bunun için 
bu kanun tasarısı huzurunuza getirilmiştir. Ve 
netice itibariyle bütün bu ufak tefek alacak
lar ve şimdiye kadar bu müessesenin yaptığı 
tesislere karşılik Hazine borçlanmaktadır, 10 
milyon borcu tekabbül etmiştir. Alacaklılara 
bütün borçlar ödenecektir. Bu kanun tasarısı 
kabul edildikten sonra bütçeye ek olarak tek
lifte bulunulacaktır. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kırca buyurunuz efen

dim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanun tasarısı ile ilgili olarak 
karşımıza önemli bir Anayasa meselesi çıkıyor. 
Bunu halletmekliğimiz lâzım evvelâ. 

Eski Anayasamızda imtiyaz sözleşmelerinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kanunla tas
dikine mütaalMk bir hüküm var idi. İmtiyaz 
sözleşmeleri yürürlüğe girebilmek için bir ka
nun ile tasdik edilirdi. 1924 Anayasasında var
dı bu. Yeni Anayasamız Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yetkileri arasında bu hususu saymamış
tır. Badema, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
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nin, imtiyaz sözleşmelerini kanunla tasdik et
mek yetkisi, diye bir yetkiye sahibolmadığı 
meydandadır. Eski Anayasada zikredilmiş, ye
ni Anayasada zikre dilmemesine bilhassa dik
kat edilmiş. Nasıl yapılır bu imtiyaz sözleşme
leri? Bu imtiyaz sözleşmeleri kanunların cevaz 
verdiği ahvalde icrai bir tasarruf olarak idare 
hukukunun, idarenin yaptığı sözleşmeler ve 
mütaallik hükümlerine dayanılarak, kanun sa
rahaten cevaz verdiği ahvalde, yapılır veya ya
pılmaz. 

Bu gibi imtiyaz sözleşmelerinde kendisine 
imtiyaz verilen kişi veya tüzel kişi imtiyazın 
şartlarına riayet etmiyorsa - ki, burada böyle 
bir durumun olduğu anlaşılıyor - bu imtiyaz 
sözleşmesinin nasıl feshedilmesi gerektiği ve 
malî durumun nasıl bir tasfiyeye ulaştırılması 
gerektiği de bu şekilde halledilmek iktiza eder. 

Öyle anlaşılıyor ki, 1924 Anayasası hüküm
leri yürürlükte iken bu imtiyaz sözleşmesinin 
tasdikine dair bir kanun geçmiş, «mademki bu 
husus bir kanunla tasdik edilmiş, şimdi de bu
nun feshi ancak bir kanunla olabilir» diye bir 
düşünceye yer yoktur, zannediyorum. Çünkü, 
madem ki, tasarrufun aslını yapmaya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, mevcut Anayasa sistemi 
içinde yetkili değildir, o tasarrufu feshetmeye 
de yetkisi olmasa gerek. Şu halde kim feshede-
cöktir, feshetmesi gerekiyorsa bu imtiyaz söz
leşmesini? idare feshedecektir. Çünkü Anaya
samızda, esas fonksiyonlar, kuvvetler ayrılığı 
ilkesidir. Aslında obreıktif, genel ve gayrişahsi 
tasarruflar dışında sübjektif, şahsi ve özel ta
sarruflar icra organının yetkisine giren ta sar
raflardandır. Bir sözleşme yapılması veya fes
hedilmesi de bu neviden tasarruflardır. Eski
den Anayasamız sarahaten böyle bir tasarrufu 
yasama organının yetkisi içinde saydığı için 
yasama organınca tasdik edilmiş bu imtiyaz 
sözleşmesi, ama bu yetki şimdi ortadan kalkın
ca kuvvetler ayrılığına mütaallik umumi hü
kümler tatbik olunur ve bu gibi imtiyaz söz
leşmelerini akdetmek, tatbik etmek veya gere
kiyorsa feshetmede ve ondan sonra mevcut du
rumu da tasfiyeye ulaştırmak icra organının 
yetkisi dahilinde olur. Ve öyle sanıyorum ki, 
icra organının eğer bu gibi yetkileri eksikse 
bunu bir umumi kanunla halletmek lâzımdır. 

İmtiyaz sözleşmelerinin feshi ve tasfiyesi 
icra organınca, idarece nasıl yapılacaktır? Bu

na mütaallik genel, objektif, gayrişahsi kaide
leri bir kanunla getirmek lâzımdır. Fakat her 
halükârda biz burada belli bir sözleşme için 
- velev daha evvel bir tasdik kanunu çıkmış 
ise - bugünkü Anayasa sistemi içinde belli bir 
sözleşmeyi bir kanunla feshetmeye veya feshini 
tasdik etmeye yetkimiz olmadığı kanısındayım. 
Bu husus idarenin yetkileri içindedir, yeni 
Anayasa sistemi içinde. İdarenin bu bakımdan 
yetkilerinde yeterli kanuni tanzim yok ise, böy
le bir kanun buraya getirileceğine, o tanzime 
mütaallik kanun buraya gelir o görüşülür ve 
o zaman idare elindeki yetkileri kullanarak bu 
fesih ve tasfiye işini gerçekleştirir. 

Binaenaleyh, benim muhterem komisyondan 
ve Hükümetten asıl öğrenmek istediğim şey 
şudur: Ortada yürümiyen bir iş var, tasfiyesi 
gerekirse, vatandaşın haklarının devletçe ko
runması lâzım, hepsi doğru bunların. Yalnız, 
bütün bunların Anayasa sistemimize uygun ola
rak yapılması lâzım. Şimdi benim muhterem 
Hükümetten ve komisyondan öğrenmek istedi
ğim hususlar şunlardır; İdare bu imtiyaz söz
leşmesini kendi tasarrufu ile feshetmekte ken
disini yetkisiz mi sayıyor? Bu konuda ister bu 
-söyleşme içinde, ister umumi kanuni mevzua
tımız içinde yeterli hükümler yok mudur? Ye-
1<H*. hükümlerin mevcudolmadığına mı idare 
ve Hükümet kaanidir? Mevcut değil ise, Ana-
vosamısda Meclise tanınmamış bir yetkiyi Mec
lise kullandırmak ve kuvvetler ayrılığı prensi
bi ni ihlâl etmek mânasına gelecek bir kanun 
tasarısının buraya gelmesi yerine neden idare
ce aifatedilmiş imtiyaz sözleşmelerinin feshi ve 
•'••ı-flflvesme mütaallik şayet bu konuda yeterli 
kanuni mevzuat yoksa neden bu kanuni mev
zuatın yapılması cihetine gidilmemektedir? 

Aksi halde burada şimdi çok yanlış bir yol 
da açabiliriz, Bugün bir imtiyaz sözleşmesini 
feshediyoruz. Yarın özel kişiler arasındaki söz
leşmelerin de tarafımızdan kanunlarla feshedil
mesi cihetine gidilebileceğini düşünenler çıka
bilir, belli olmaz. Çünkü fikirler öyle gelişiyor 
ki, onun için prensiplere sarılmakta her zaman 
f ayda vardır. 

Her halükârda kuvvetler ayrılığı prensibi 
ned^n konmuştur? Anayasada sarahat olmadı
ğı ahvalde yasama organı sübjektif, özel ve 
«nhPıl tasarruflarda bulunanlasın diye. Anaya
sada sarahat olmadığı sürece. Anayasamızda bu 
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konuda sarahat yoktur. Eskiden mevcut sara
hat çıkarılmıştır. Biz, simdi bu noktada bir 
emsal yaratacak olursak o emsalin nereye sıç-
rıyacağını da bilemiyeceğim. 

«Kuvvet kuvveti sınırlar» bu, Montesgrier'-
den beri söylenen fakat umumiyetle, hele bi
zim memleketimizde tatbikatta sık sık unutul
masına temayül edilen bir prensiptir. 

Böyle yaparsak ne olacak? Aslında bir me
seleyi halletmiş olacağız diye düşünemeyiz. 
Prensiplerin dayandığı inanç manzumeleri işte 
böyle yıkılmaya başlanır. Onun için evvel 
emirde prensiplere sıkı bir şekilde bağlı ol
mak zorundayız. Madem ki, yeni Anayasamız 
eski Anayasada mevcudolan imtiyaz anlaşmala
rının, sözleşmelerinin tasdiki yetkisini kaldır
mıştır, feshi yetkisini de kaldırmış demektir, 
genel ama hukuku prensiplerine göre. 

Bu durumda idarenin meseleyi ya mevcut 
yetkileri içinde halletmeye çalışması veya yet
kilerini yeterli görmüyorsa bu konuyu umumi 
şekilde tanzim edecek bir kanun tasarısını 
yüksek Meclise sevk etmesi lâzımdır. Bu iti
barla bu kanun tasarısının komisyonca geriye 
alınmasını ve meselenin kuvvetler ayrılığı 
prensibi muvacehesinde bir kere daha ciddi
yetle mütalâa edilmesini rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Abdülbâri 
Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Komisyon Başkanımız, eğer bu Ege Elektrik 
Anonim Şirketli hakkında mütemmim ve geniş 
bir malûmatla bu kürsüye gelmiş olsalardı 
bendeniz huzurlarınızı işgal etmiyeeektim. 

Şimdi sayın komisyondan öğrenmek istiyo
rum ; Ege Elektrik Anonim Şirketi ne zaman 
ve ne için kuruldu, niçin yürümedi, tarafların 
itirazları var mıdır, malî ve teknik yönü ne 
idi? Anahedefleri güden donelerin cevapları 
verilmeden her olur olmaz şekilde bugün 10 
milyon lira, yarın 50 milyon lira Hazineyi 
boşu boşuna zarara sürüklemeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Bu bakımdan sayın komisyon; 
vatandaş bu taraftan mutazarrır olmuş, her
kesten 500 lira, 1 000 lira para alınmış, bun
ları biz vereceğiz, vatandaşı mutazarrır du
rumdan kurtaracağız diye bir gerekçeyle önü
müze çıkarsa hatalı bir yol içerisine girmiş 
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olur. Zira hiçbir zaman, o Hazinede tüyü bit
memiş yetimlerin hakkı olduğunu da unutma
mak gerekir. Bu bakımdan Sayın komisyon 
lütfedip teferruatlı olarak Ege Elektrik Ano
nim Şirketinim kuruluş nedenlerini ve teknik 
yönlerini izah etsinler, Meclisi ona göre aydın
lığa kavuştursunlar ki, biz de katî alarak han
gi yönde oy kullanacağımızı bilelim, yahut da 
getirilmiş olan bu teklifin veya tasarının ne 
olduğunu Yüce Meclisimiz iyice anlamış olsun. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
saatlik süre dolmuşjtur. Bu sebeple asıl görüşe
ceğimiz esas kanunlara geçeceğiz. Gelecek bir 
leşim bu kanun tasarısının müzakeresine de 
vam edeceğiz. 

7. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri ka
nunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Gimen ve 10 arkadaşının, Güzel Sanatlar- Aka
demisi kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/480, 2/84) (S. Sayı-

* sı : 757) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkındaki raporla
rın üzerinde müzakere açılmasını öngören Sa
yın Millî Eğitim Bakam tarafından verilmiş 
bulunan önerge vardır, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
öncelikle görüşülmesine karar verilen 757 

Sıra Sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
Kanunu Tasarısı» için verilecek değişiklik 
önergeleriinin, kanun tasarısının tümü üzerin
deki konuşmaların bitimine kadar sayın üye
lerce verilmesine, yalnız değişiklik önergesi 
verilen maddeler üzerinde müzakere açılması
na, değişiklik verilmiyen maddelerin okunup 
oylanımasiyle iktifa edilmesine karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
llhami Ertem 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeniz
de, tümü üzerindeki konuşmaların bitimine ka
dar değişiklik önergelerinim verilmesini tale-
bediyorsunuz. Tümü üzerindeki konuşmalar 
bugünkü birleşimde sona erebilir kanaatinde-

(1) 757 Sıra Sa,yüı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 
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yim, tahminindeyim. 0 halde onu takiben deği
şiklik önergesi verilmiyecek mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Evet efendim, tümü üzerin
deki görüşmeler sona erinceye kadar verilebi
lecek. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum, Sayın Başkanım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Tümü üzerindeki görüşmeler yarım saat içinde 
bittiği takdirde önerge nasıl verilecek Sayın 
Başkanım? 

Yani bu yarım saat içinde mi önergeler ve
rilecek? 

BAŞKAN — Evet efendim, bendeniz de onu 
sordum efendim. Tatbiatiyle, onu sordum. 

Sayın Çelik'baş, önergenin aleyhinde, buyu
run efendim. 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, takrir şu; tasarının tümü üzerin
de müzakereler cereyan ederken maddeleri üze
rinde tadil takrirleri vermek mümkün olacak, 
tümünün müzakeresi bitip maddelere geçilmesi 
karargir olduğu andan itibaren maddeler üze
rinde takrirler varsa, o maddeler'üzerinde mü
zakere cereyan edecek ve diğer maddeler kabul 
edilmiş sayılacak. 

Yani bumdan evvel, benim şahsi görüşüme 
göre, Parlâmento için katiyen isabetli olmıyan 
böyle bir tarz, konuşulan kanun tasarılarının 
uzun olması hasebiyle, maddelerinin yüz küsur 
olması hasebiyle bâzı kanun tasarılarının görü
şülmesi için kabul edildi. Zannederim iki tasarı 
bu şekilde konuşuldu. Ama bu tarz, takdir ede
ceğiniz veçhile, katiyen doğru bir müzakere 
tarzı değildir. 

Şimdi, maddelere baktım, 4 küsur muvakkat 
maddeleriyle beraber 50 küsur madde. Yarın, 
bu İçtüzükte dahi yeri olmıyan bu müzakere 
tarzı emsal olarak, yazılı olmamasına rağmen 
Meclisin nizamnamesi, mektup nizamname mad
deleri gibi tatbik görürse, bundan böyle her 
hangi bir tasarı üzerinde selâmetli bir şekilde 
müzakere cereyan edeceğini iddia etmek müm
kün değildir. 

Bu bakımdan aslında, esasen İçtüzükte dahi 
yeralmamış olan böyle bir tarzdaki takrire müs

pet rey vermemek suretiyle iltifat etmemenizi 
bilhassa rica edeceğim. 

Gerekiyorsa haftada beş gün çalışılsın, saat 
19,00 dan sonra çalışılsın, ama takrir verilmi-
yen maddeler kabul edilmiş sayılsın, takrir 
verilenler üzerinde müzakere açılsın ve bu tak
rirler bugüne kadar tümü üzerindeki müzakere
lerin cereyan edecek zaman içerisinde değil, 
daha geniş bir zaman içerisinde olsun. Meselâ 
kooperatiflerle alâkalı kanun tasarısında zanne
diyorum. 5 - 6 günlük bir müddet verilmişti. 
Şimdi burada heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakereleri mi takibedeceğiz, yani esasen günün
de şahidi olduğumuz gündem maddelerini bura
da öğrenip nasıl takibedeceğiz. Bu, selâmetli bir 
yol değil. 

Ben bu vesileyle Başkanlık Divanından da 
şunu rica edeceğim; mümkün olduğu kadar er
ken, böyle bir saatlik konuşmalar veya onun 
dışındaki konuşmalarda hangi kanun tasarıları 
ele almacaksa bu iki gün evvelinden belli olma
lıdır arkadaşlar, üç gün evvel belli olmalıdır. 
Buraya geliyoruz, bir kısım kanun tasarıları ev
dedir, tetkik ediyoruz, bir kısmı tetkik edil
miş, yukarıdadır. Aniden, meselâ 26 ncı sıra
daki falan tasarı konuşulacak. Takdir edersi
niz ki, bu, selâmetli bir müzakere tarzı değildir 
arkadaşlar. 

Muhterem Heyetten çok rica edeceğim, 
buraya gelen arkadaşlar çalışmaktan bıkkın 
kişiler değil; esasen her vesile ile üç aşağı beş 
yukarı arkadaşlarımız burada hazır bulunuyor
lar, 7 de biten mesaimizi sekize, sekiz buçuğa, 
dokuza götürelim, ama her halükârda selâmetli 
ımizakere imkânını veren bir tarz üzerinde itti
fak edelim. 

Bu takririn kabul edilmesi, bir adım daha 
müzakerelerimizde selâmetli yolda muamele 
yapmamamızı intacedecektir. Çünkü bunu da 
artık bugün heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakereler müddeti içerisinde 40 küsur maddey
le ilgili tadil teklifleri yapıp vermek mecburi
yetinde bulunacaksınız. Maddelere geçildiği an
dan itibaren bu imkân da ortadan kalkacak. 
Arkadaşlar bu, müsait bir müzakere tarzı değil
dir. Denilebilir ki, komisyonlarda etraflı müza
keresine lüzum yok. Komisyonlarda etraflı mü
zakere bu devirde başlamadıki arkadaşlar. Bu 
Meclisin İçtüzüğü bulunduğu günden beri ko-
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misyonlarda ciddî müzakereler devam eder, 
amia heyeti umumiyede müzakerelerin tüzük hü
kümleri gereğince yapılmasına bir mâni teşkil 
eden husus yoktur. 

Kaldı ki, 1961 den sonra yeni bir usul ol
du. Bakın onu da arz edeyim; Bütçe ve Plân 
komisyonu Hükümete mütenazır bir komisyon 
olduğu için geçidi komisyonlara üye vermezdi. 
O, ayrıca konuşurdu, çünkü küllî görüşe sahip 
bir komisyondu, teknik komisyon değildi. On
dan da vaz geçildi, Bütçe Komisyonunun, Plân 
Komisyonunun görüşü de 15 kişilik bir heyet 
içerisinde 3 kişiyle temsil edilir hale geldi. Bü
tün bunlar müzakerelerimizde hakikaten bir
takım isabetsiz şeyler çıkmasına sebebiyet vere
bilir. 

Vakaa şimdi ikinci Meclisimiz vardır, ama 
o da gidip gelmeleri uzatır ve süratli iş yapalım 
derken bilâkis zamanı da uzatmış oluruz. Hiç
bir suretle kanun tasarısının kül halinde ve 
maddeler halinde daha iyi çıkmasına katkıda 
bulunabilecek olan milletvekili arkadaşlarımı
zın bu imkânları elinden alınmış olur ve biraz 
da devam üzerinde menfi tesir yapar arkadaş
lar. 

Yani buraya gelen arkadaş, dışarda bâzan 
vatandaşın, bölgesinin işini takibediyor, saat 
4 te gelmiş, dördü on geçe bu kararımızdan 
da haberdar değildir, tki kanun tasarısı vesi
lesiyle böyle anları çok gördüm ben. O zaman 
tam takrir verecek, kendisine diyoruz ki; ha
yır, Heyeti Umumiye üzerindeki müzakereler 
bitmiştir, takrir verme hakkınız kalmamıştır. 
Nereden muttali olsun arkadaşlar?. 

Yani konuya nereden bakarsanız bakınız, 
bunda salim bir çalışma tarzının en küçük bir 
cephesini bulmak mümkün değildir. Bu bakım
dan çok istirham edeceğim, mesai saatlerimizi 
uzatalım, mesai günlerimizi çoğaltalım, ama 
bunu normal bir çalışma tarzı içinde yürüte-
Jim. 

Bu itibarla Vekil Bey bu mâruzâtımdan son
ra eğer uygun görüyorlarsa, hepimiz işin biran 
evvel çıkması için yardımcı olmak istiyoruz, 
takrirlerini geri alırlar. Eğer lüzum hissetmi
yorlarsa rica edeyim arkadaşlar. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. Müm
künse önergenizi biraz daha yumuşatsak, Cu-
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ma gününe kadar verilmesi hususunda bir be
yanda bulunsanız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri, önergeyi vermemin sebebi, yük
sek malûmunuz olduğu üzere Güzel Sanatlar 
Akademimiz 80 yıllık bir öğretim hayatına sa-
hibolmasma rağmen, maalesef bugüne kadar 
bir teşkilât kanununa kavuşamamıştır. 

Bugünkü şartlar içinde mutlak bu ileri sta
tüyü Güzel Sanatlar Akademisine getirmemiz 
ve uygulamamız memleketimizin eğitim ve 
öğretimi bakımından ve yüksek derecede ele
man yetiştiren bu müessesenin sıhhatle çalış
ması bakımından zaruridir. Bu sebeple bugüne 
kadar Yüksek Mecliste cereyan etmiş olan hâ
diselere uygun bir önerge getirdim ve bu ge
tirilen statü, üniversiteler Kanunumuzdan ve 
mevcut olan iktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanunundan mülhem olarak bu siste
min bir devamıdır. Bir sistem kurmuştur, o 
sistemin tam icabı olarak maddeler tedvin edil
miştir, ama Sayın Çelikbaş'ın görüşmelerin
den sonra ben takdiri Yüksek Heyetinize bı
rakıyorum. 

Maksadım hiçbir vakit kanunun aceleye ge
lerek çıkması değil, tasarının biran evvel ka
nunlaşma imkânına kavuşarak 86 yıldan beri, 
bugünü bekliyen güzel sanatlar akademisine 
biran evvel ileri bir statü içinde çalışma imkâ
nını sağlamaktır. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Bir noktayı ben rica etsem, 
acaba «Tüm üzerindeki konuşmaların bitimine 
kadar» deyimini Cuma günkü birleşime kadar 
desek daha yumuşak bir sistem olmaz mı? O 
^aman bâzı arkadaşlarımızın önerge vermele
rine imkân temin etmiş oluruz. 

Değiştirirmisiniz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Hayhay, Sayın Başkan değiştiri
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, o şekilde öner
geniz muamele görecektir. 

Sayın Bakan önergesinde, Cuma günkü bir
leşime kadar, maddeler üzerinde değişiklik 
önergeleri verilebileceğini lütfettiler, kabul et
tiler. 

Buyurun, Sayın Ülker. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli müdahalenize teşekkür ederiz. 

Ben çok kısa ifade edeceğim. Gruplar ara
sında bir centilmen anlaşması mevcuttu. Bu
na göre de bir gün, asgari bir gün evvelden 
verilmesi lâzımdır. Bu iki kanun önemli kanun
lardır, çıkmasını bütün gönlümüzle istediği
miz kanunlardır. Bugün gündeme alındığı ha
ber verildi. Yani bir gün evvelinden değil, 
biraz evvel Öğrendik. Şimdi de böyle bir ek 
üzerine gelince, yani tümü üzerinde konuşma
lar bitinceye kadar kısmı da gelince büsbü
tün çıkmaza girmişiz. Ama değerli müdahale
nizle nizama girmiş bulunuyor. 

Ben şahsan her zaman bu türlü müzakerele
re, toptan müzakerelere geçen devreden beri 
aleyhinde bulunmuş bir arkadaşım. Ama şim
diki şekliyle hiçolmazsa bir nizam altına gir
miş bulunuyor. Bundan böyle de önemli kanun
ların müzakerelerinden o centilmen anlaşması 
gereğince; hatiplerin bulundurulması, sözcüle
rin bulundurulması ve saire bakımından - di
ğer hatiplerinde ifade ettiği gibi - grup'ların 
hiçolmazsa bir iki gün evvel haberdar edilme
sinde büyük faydalar var. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Saym 
Millî Eğitim Bakanının da tasvibini almak su
retiyle, önergede bir değişiklik intacolundu. 
müsaade ederseniz önergenin değişik şeklini 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
öncelikle görüşülmesine karar verilen 757 

Sıra Sayılı «Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
Kanunu tasarısı» için verilecek değişiklik öner
gelerinin Cuma günkü birleşimin açılması anı
na kadar sayın üyelerce verilmesine; 

Yalnız, değişiklik önergesi verilen madde
ler üzerinde müzakere açılmasına; 

Değişiklik önergesi verilmiyen maddelerin 
okunup oylanmasiyle iktifa edilmesine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
tlhami Ertem 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir... Gereği buna göre icra edile
cektir. 

Bu tasarının öncelikle görüşülmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutalım mı efendim, arzu eder mi
siniz? («Okunsun» sesleri) Peki, okutalım efen
dim. 

(Plân Komisyonu raporu(4 okundu) 
BAŞKAN — Tasarı hakkında düzenlenmiş 

bulunan raporu okutmuş bulunmaktayım. Söz 
istiyen milletvekillerine söz vereceğim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlar lütfen oylarını kullansın. 

Adalet Partisi Grupu adına Muhiddin Gü
ven, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım, üzerinde taşıdığım titri bana sağlı-
yan ve sahibolduğum meslekin varlığını bana 
veren bir büyük müessesenin kanun tasarısı 
üzerinde grupumun sözcülüğünü yapmakla bah
tiyarım. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin tarihi 
tetkik ̂ edilecek olursa, milletlere ait medeniye
tin daima güzel sanatlara bağlandığı görülür. 
Bugünün insanları, bugünün cemiyetleri dahi 
toprak altında kalmış olan bakiyeleri ortaya 
çıkararak, eski medeniyetlerin sahiplerinin gü
zel sanatlar üzerinde, tezyini sanatlar bakımın
dan, heykel yönünden, mimarî sanatlar baka
mından daima araştırıcılığını yapmışlar ve bun
ları satıh üzerine çıkarmaktan da iftihar et
mişlerdir. Türkiye'miz, Türk Cemiyeti sahibol-
duğu güzel sanatlar değerliği ile dünya üze
rinde biliniz ki, birinci sırayı işgal eder. Sahi-
bolduğu inanışlar içinde bugün Batının güzel 
sanatlarda kıymet hükümlerine bağlanmış olan 
resim sanatını, yazı ve hattat çalışmaları üze
rindeki en güzel örnekleri ile tezyini sanatlar 
üzerindeki minyatürlerdeki renk âlemleri ile ve 
hazineleri ile bugüne kadar intikal ettirmiş
lerdir. 

Yine Türk Cemiyeti Milâttan evvelki devir
leri içinde, ta Orta - Asya'dan kopup gelen o 
büyük düşünüşün ve tefekkürün içinde en gü
zel örneklerini Dünya tarihine maletmişlerdir. 
Orta - Asyadan Küçük Asyaya intikal eden 
bir büyük kavmin, Hitit'lerin, bu mânada dün
ya tarihine ve medeniyetine hediye ettiği ör
nekleri bizzat müşahede etmekten iftihar ede
riz. Bir Hitit aslanının bugünün mimarları 
eliyle büyük Atatürk'ün Anıt Kahirinde yer al
dığını görüyorsunuz. Bu örnek dünden bugüne 
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intikal etmiştir, bugünden yarına da en güzel 
şekilde intikal edecektir. 

Yine dünya sanat âleminde modern resmin 
mucidi olarak isim.yapmış olan Picasso, kendi 
resimlerinde Türk tezyini sanatının, o ibdanm-
içindeki örneklerinden istifade ederek bir şey
ler ortaya koyabildiğim söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; dünden bugüne in
tikal eden ve ebediyete kadar da intikal edecek 
olan mimarî eserlere gelince; bunun üzerinde 
sayfalar dolusu söz söylemek imkânı mevcut
tur. Ben yalnız şuna işaret etmek istiyorum : 
Türk harsının, Türk ırkının sahibolduğu en 
büyük sanat vasıfları içinde mimarlık önplân-
da gelmektedir. Bir caminin temelden yukarı 
kaideler üzerinde yükselen, sütunlar üzerinde 
yükselen ve o güzel hatlarla, kemerlerde bir
leşen ve nihayet kubbelerle bir hacmi ihtiva 
eden, büyük mâna taşıyan eserler, ebediyete ka
dar intikal edecektir, Amerika'nın büyük mi
marı, dünyanın büyük Mimarı Frank Lloyd 
Wright dünyanın en ünlü mimarı olarak Mimar 
Sinan'ı tesbit etmiştir. Mimar Sinan öyle olmak
ta devam edecektir. 

Ama muhterem arkadaşlarım biz istiyoruz 
ki, bugünkü Türk cemiyeti de Mimar Sinan'lar 
yetiştirsin. Mimar Sinan'lar yetiştirsin derken 
yetişmiş olan mimarları küçümsemiyorum, Her 
türlü imkânsızlığına rağmen büyük bir tevazu 
içinde çalışmakta olan Güzel Sanatlar Akade
misi Türk cemiyetine mimarî mevzuda hakikî 
sanatkârlar hediye etmiştir. 

1882 de Sanayii Nefise Mektebi Âlisi diye 
kurulan bu mütevazı müessese batı örneklerine 
uygun olarak gayretlerini kıymetlendirmiş ve 
yine batı örneklerine uygun olarak mimarlığın 
yanında heykeltraşlığa, ressamlığa yer vermiş
tir. Bugünkü gazetelerde, sergileriyle müşahede 
ettiğimiz faaliyetleri dile getiren ve bu sergi
leri yalnız memleket dâhilinde değil, dünya 
camiasında da göğüs kabartarak yapan ressam
larımızın âmili, yetiştiricisi işte bu Güzel Sa
natlar Akademisidir. Bu mütevazı bünyesi için
de yetiştirdiği elemanlarla Türkiye'mizin diğer 
müesseselerini kurmuş olmakla da iftihar eder 
Güzel Sanatlar Akademisi; bir teknik üniversi
tenin yüksek mimarlık bölümü, bir Orta - Doğu 
Üniversitesinin mimarlık bölümünü teşkil eden 
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unsurlar ve kurucuları büyük bir ekseriyetle 
Güzel Sanatlar Akademisinin mezunlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk'e ait medeniyeti bütün eserleri ile dün

den bugüne intikal ettiren sanatkârlar yanma 
bugünden yarma, bugünün anlayışı içinde sa
nat eserlerini intikal ettirecek olan elemanları
mızın ve sanatkârlarımızın yetiştirileceği bu 
müessesenin gelecekte daha iyi çalışması imkâ
nını işte bu kanunla siz onlara bahşedeceksi
niz. 

istanbul, istanbul'umuz derken yalnız başına 
tabiî güzellikleriyle bir Boğaziçini, yalnız başına 
kumsalları ile Marmara sahillerini düşünmek 
mümkün değildir; istanbul'umuz dediğimiz za
man Boğaziçini insan eli ile kıymetlendiren en 
güzel unsurlarla teçhiz etmiş, tezyin etmiş olan 
sanatkârları da beraber düşünürüz. 22 yaşında
ki genç bir Hükümdann Boğazın bir yakasına 
3,5 ayda inşa ettirdiği 1 ir Rumeli Hisarı yalnız 
basma bir harb aleti değildir, başlı basma bir 
mimarî İbda eseridir, Boğasiçine en büyük kıy
meti veren unsurlardan biridir. Onu oradan alıp 
götürün, Boğaziçi büyük bir boşlukta kalır. 

Bunun yanmasında, dinî eserlerin yanmasın
da şehir mimarî örneklerini en güzel şekli ile 
yaıatan yalılarımız var. Bu yalılar yalnız başı
na inşa ediliş şeklindeki güzellikten başka, onun 
içindeki tezyini sanatlara ait kıymetlendirmeler 
bizim sanat tarihimizin iftiharen tarihe maletti-
ği en güzel yadigârlardır. Ben öyle temenni edi
yorum ki, bütün temeli ve zemini hazır olan gü
zel sanatlar manzumesi üzerinde Türk sanatkâr
ları sizin temin edeceğiniz imkânlarla geleceğe 
daha güzeli ve daha iyiyi verebilsin. O zaman 
gelecekteki insanlarımız bizim onlara terk ettik
lerimizle bugün bizim duyduğumuz iftihar hissi
ni duyabilsin. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Gayet tabiîdir ki, istanbul'da kurulmuş olan 
bir Güzel Sanatlar Akademisini en iyi hâle ge
tirmek düşüncesi hâkim olacaktır hepimize 
Ama bu kâfi değildir. Biz Güzel Sanatlar Aka
demisini akademiler olarak da, Türkiye'nin muh
telif şehirlerine yaymak ve açmak düşüncesini 
de taşıyoruz. Bu mevzuda Hükümetimizin ge
niş anlayışına müteşekkirim. Benim değerli ar
kadaşlarımla sevk ettiğim kanun teklifi, «Güzel 
Sanatlar Akademisi» idi, «Akademileri» olarakv 
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önümüze gelmiştir. Bu, gelecekteki hareketi da
ha imkânlı hale sokacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; şu hususa da işaret 
etmek istiyorum. Ben bu kanun teklifini 1963 
senesinde verdim. Bugün 1969. Demek ki, ara
da bir gecikme var. Bu bir talihsizlik. Tarih 
daha eski hattâ, 1958 den başlar. Fakat Güzel 
Sanatlar Akademisi mensunpları; müdürleri ve 
hocaları ile beraber, hattâ müstahdem kadrosun
da çalışan asistanlariyîe beraber, bu talihsizlik 
karşısında kalmakla beraber katiyen yılmamış
lar, vazifelerine daha çok bağlanmışlar, bütün 
bu imkânsızlıklarına rağmen Türk genci itibar 
etmiş, müsabaka imtihanlarına girmiş ve Güzel 
Sanatlar Akademisi istanbul'da bu feragatli ça-
lışmalariyle memlekete birçok sanatkârlar hedi
ye etmiştir. 

Şimdi, bu kanun huzurunuzda konuşulmakla 
büyük bir talihe kavuşuyor. Ben öyle zannedi
yorum ki, Yüksek Heyetiniz bu kanunu, gerçek
leştirmekle teşriî faaliyetinin en iftihar edici 
örneklerinden birini verecektir. Orada feragat
le çalışan kişiler, imkânlarını elde ettikleri nis-
bette daha çok hizmat edeceklerdir, hizmet için 
bütün güçlerini ortaya koyacaklardır. Bu su
retle âbideleşen biî' müessese içinde, geleceğe 
âbideler kazandıracak olan sanatkârların sizle
re ve Türk cemiyetine hizmet etmesinden dolayı 
büyük saadet duyacaksınız. 

Hepinizi bu duygularla sevgi ile saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Reşit Ülker. 

C. H. P.' GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu 
hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşle
rini kısaca arz etmek istiyorum. 

Büyük milletimiz güzel sanatlar alanında da 
büyük eserler veren büyük sanatkârlar yetiştir
miş bir millettir. Camiler, türbeler, çeşmeler, su 
kemerleri, bendler, kervansaraylar, köprüler, 
yalılar ve buna benzer birçok büyük eserler. 
Dünya'nın hayranlıkla seyirettiği, dünya sana
tının hayranlığını her zaman üzerinde tutan, 
her alanda süsleme sanatlarından minyatürüne, 
mimarisinden resmine kadar büyük eserler ver
miş bir milletin çocuklarıyız. 

Bugün getirilen kanun tasarısı, halen mev-
cudolan ve gerekçede de ifade edildiği gibi bir-
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takım gelenekler, yönetmelikler ve talimatlarla 
kendisine sağlam birtakım esasları kabul etmiş 
ve bu yolda dün ve bugün başarılı olan müesse
selerin daha mükemmel bir şekilde derli toplu 
ve ileriye hamle yapacak bir güçte, bir kanun 
altında toplanmasından ibarettir. Gerçekten, 
buna büyük ihtiyaç vardır. Milletimiz güzellik
lerin her türlüsüne âşık bir millettir. Dün nasıl 
büyük eserler vermişsek, bugün de bunları Mi
mar Kemallettinlerin eserlerinde Anıt - Kabir'-
de, boğazın ve Türkiye'nin birçok yerlerini süs-
liyen binalarda ve yapılarda görmekteyiz. Bun
lar, bu kuruluştan çıkan değerli hocaların ye
tiştirdiği sanatkârlardır. Bununla şunu ifade 
etmek işitiyoruz ki, güzel sanatlar ananemiz var
dır, güçlüdür, hâmle içindedir; bu kanun ile 
bir çerçeve içinde, bir düzen içinde daha ham
leli bir hâle gelecektir. 

Bundan dolayı biz, bu kanuna taraftarız. 
Maddelerin görüşülmesi sırasında değiştirme 
gereğini gördüğümüz noktalarda da ayrıca gö
rüşlerimizi ifade edeceğiz. Bu kanunun Türk 
Milletine ve bütün güzel sanat mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını grupum adına say-
giyle dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, bu
yurunuz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan millet
vekilleri lütfen oylarını kullansınlar. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşhane) — 
Muhterem Başkan, güzel sanatlar bir milletin 
medeni seviyesini tâyin eder. İnsanların menşe
den bugüne kadar onları tekâmül ettiren, mede-
nîleştiren ve medeni vasfına lâyık gören en hâ
kim hususiyetleri ve insanî olan hususiyetleri 
güzel sanatlardır. Bu güzel sanatlar milletler 
ailesi içerisinde de bir milletin hususiyetlerini, 
diğer milletten ayrı tezatlarını belirtir ve mil
letlerarasında medeni seviyenin ölçüsü de güzel 
sanatlardır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Diyebiliriz ki, milleti millet yapan ve ona 

diğer milletlerden ayrı özelliğini veren ve onun 
milletlerarasındaki seviyesini tâyin eden güzel 
sanatlarda almış olduğu mesafedir. Milletler 
geçmişlerine sıkı sıkıya bağlı olurlar. Geçmişte
ki birçok başarılan yanında sanatlarına da sıkı 
sıkıya bağlı olurlar ve milletlerin, hele medeni
yet yarışındaki milletlerin birinin diğerine üs-
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tünlüğünü tâyinde güzel sanatlardaki başarıları 
önemli unsur olarak rol oynar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarihin daha ilerilerine baktığımız zaman, 

tekniğin, tabiat bilimlerinin, matematik bilim
lerin ta başında güzel sanatların temel oldu
ğunu ve güzel sanatların bu branşların gelişme
sinde itici rol oynadığını, geliştirici rol oyna
dığını tarih sayfalarında görürüz. 

Bu sebeple, millî tarihimizde de büyük dev
letler kurmanın, büyük teşkilâtlar meydana ge
tirmiş olmanın temelinde yine güzel sanatlar. 
yatmaktadır. Türk güzel sanat iddiacıları bize 
kadar uzanan büyük eserleri vermekle, büyük 
tarihin yapıcıları olmuşlar ve bize de iftihar 
edeceğimiz bir tarih bırakmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Esas itibariyle bu Güzel Sanatlar Akademi

si, hepimizin bildiği gibi devam etmekte, tali
matlarla, tüzüklerle, bâzı alışılmış göreneklerle 
bu güzide müessesemiz hizmetini 85 yıldan 
beri yapagelmektedir. Bu tasarı, yalnızca işli-
yen bu mekanizmaya kanuni, hukukî bir statü 
izafe edecektir. Bâzı eksikliklerini yine bu tasa
rı kanuna raptetmiş olacaktır. Bunu getirmiş 
olan Bakanlığı ve bu hususta önayak olan de
ğerli arkadaşlarımı tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir hususu bilhassa belirtmek istiyorum. 

Her hangi bir okula yüksek okul ve fakülte hü
viyeti verilme bahis mevzuu olunca bir kanun
la bu statü izafe ediliyor, fakat o statü içeri
sinde onun öğretim üyeleri, sabahleyin, bir gün 
evvel öğretmen, sabahleyin derse başladıkla
rında hepsi kariyerden profesör ve doçent un
vanını alıyorlar. Elbetteki bu tarihî ve önemli 
müessesemizde bu liyakati göstermiş, bugüne 
kadar değerli insanlar yetiştirmiş öğretim üye
leri vardır ama kanunla profesörlük vermek, 
kanunla doçentlik vermek, zannediyorum ki 
epeyce mahzurları da hatıra getirmektedir. 
Bundan evvel de birçok müesseselerde bu tat
bikat görüldü, tyi mi oldu, kötü mü oldu, bu
nun münakaşasını yapmıyorum. Yalnız, her 
halde profesör olmanın, her halde doçent olma
nın bâzı asgari ölçüleri olmak lâzım. Bu ölçü
lerin ötesinde bu kanunla orada görevini ya
panlar, ertesi günü profesör unvanını, doçent 
unvanını alacaklar; kanaatimce çok rahat al
mış oluyorlar bu unvanları ve uzun süre ömür 
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I vermiş, ömür tüketmiş, alınteri dökmüş insan
larla mukayese ettiğimiz zaman böyle bir tevci
hin bir bakıma mahzurlu olduğunu da bende
niz kabul etmekteyim. 

O sebeple, tasarıdan ayrı, komisyonda görü
şülürken, millî eğitim ve bilâhara Plân Ko
misyonunda bâzı kayıtların konulmuş olmasını 
isabetli bulmaktayım. İmtihan verme ve eser 
verme hususunu bilhassa işaretlemek istiyorum. 
Fakat metinde eser verme, biraz müphem geç
mektedir. Eser verme, o müessesenin mahiyeti
ne uygun bir sanat eseri, bir sistematik kitap 
yani maddi olarak bir eser meydana getirilme
lidir. Makale de bir eserdir, her hangi bir yer
de bir broşür neşretmek, bir şeyi tercüme etmek 
de bir eserdir. Kanaatimce tasarı bunu kastet
miyor. «Eser» den kasıt, bir sanat eseri, siste
matik bir eser ve öğretime talip insanlara yar
dımcı olacak ve Türk sanat hayatına, dünya 
sanat hayatına önemli ağırlık verecek bir eser 
kastediliyor tasarıda bu deyimle, zannediyo
rum. Bendeniz bu yönde anlıyorum ve buna bu 
yönde vuzuh verilmesini, bu işi de, alınteri dök
müş, uzun senelerini vermiş insanların hakları
nı teslim bakımından, onlarla dengeleştirme ba
kımından bir imtihanın, bir eser vermenin ve 
buna ilâveten bâzı kayıt ve şartların aranması
nı bilhassa zaruri görmekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Fethi Çelikbaş, buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin 
değerli üyeleri; 

Memleketin uzun yıllar boşluğunu hissetti
ği bir kanun tasarısını getirdiği için Sayın Ba
kana ve Hükümete evvelâ teşekkürlerimizi sun
mak istiyoruz. Filhakika Türkiye'de diğer öğre
tim müesseseleri kadar uzun bir tarihe, bir geç
mişe mâlik olmakla beraber, temel kaidelerden 
mahrum bulunan bir müessesemiz ve onunla 
birlikte ona muvazi olarak açılacak olan mües
seseler, bu tasarı kanuniyet kazandığı tarihten 
itibaren bir temel kaideye sahibolacaklardır;. 
Fakat, şunu bir takdir hissi olarak belirtmek is
tiyorum ki, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
böyle bir temel kaideden mahrum bulunmasına 
rağmen, bugüne kadar fevkalâde değerli kimse
leri yetiştirebilmiştir. Bu akademide vazife alan 
bâzı şahsiyetleri yakından tanırım. İtiraf ede-
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yim ki, temiz bir anâne ile son derece mahdut I 
imkânlara rağmen, böylesine iyi elemanlar ye
tiştirebilmek, orada vazife gören öğretim üyele
rinin başlıca rol sahibi olduklarının delilidir. 
Bu itibarla öğretim üyelerine karşı da minnet 
duygularımızı belirtmek istiyoruz. 

Milletimizin hakikaten sanat yönünden çe- I 
şitli cephelerde büyük kabiliyete sahibolduğu, I 
modern sanatta da kendisini göstermektedir. 
Bugün Türkiye'de Güzel Sanatlar Akademisin- I 
den mezun olmuş, hayatını ve Türklüğün de I 
şerefini oralarda göstermek suretiyle dış mem
leketlerde kazanan mimarlarımız vardır arka
daşlar. Şahsan, vazife ile gittiğim Finlandiya'
da, 10 dan fazla Türk mimannın fevkalâde iyi I 
mevkilerde vazife gördüğünü orada tesbit ede- I 
rek gurur duydum. Bu da gösteriyor ki Güzel 
Sanatlar Akademisi kanuni bir temelden I 
mahrum olmakla beraber, kendi yarattığı anane
leri, yönetmelikleri ile niEamları ile pekâlâ ba
şarıya ulaşbilmiştir. Bu kanun tasarısı kanuni-
yet kazandığı andan itibaren, gerekçede belirti-
diği veçhile, daha geniş imkânlarla teçhiz edile
rek Türk evlâtlarının bu sanat bölümlerinde 
de, milletimizin şanınla yakışacak şekilde daha 
çok ölçüde dışarda da bizi temsil etmeleri imkân
ları artmış olacaktır. 

Sadece bir mukayese, şayanı dikkattir; Tür
kiye'de son derecede büyük mahrumiyetler içe- I 
risinde, fakat gerek öğrencilerinin alınmasında 
titizlik göstermeleri, gerekse bizzat hocalarının 
gayreti sayesinde bir müessesenin ne kadar bü
yük başarılı olabileceğinin delilini vermektedir. 
Müsaadenizle onu Hükümet tasarısından belirt
mek istiyorum. 

Bir mukayese verilmiş, 3 ncü sayfada: Dev- r 
let Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık 
Bölümü; işgalettiği saha metrekare 1 840, öğ- I 
renci mevcudu 345, bağlı bulundukları kurum
lardan mimarlık fakültelerinin hisselerine dü
şen yıllık tahsisat 350 000. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa
kültesi, Güzel Sanatların 1 840 metrekarelik 
arazisine karşılık; sahasına, salonlarına v. s. 
karşılık, 18 000 metrekareye sahip. Orta - Doğu i 
Teknik Üniversitesi 12 675. Trabzon Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, yeni kurulmuş, 
6 325. 

öğrenci mevcudu: istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Mimarlık Bölümü 345, istanbul Tek- j 

nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 350, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül
tesi 390, Trabzon Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi 67. 

Bağlı bulundukları kurumlardan Mimarlık 
fakültelerinin hisselerine düşen yıllık tahsisat, 
ne kadar az imkânlarla çalıştığının açık işareti: 
istanbul Güzel Sanatlar Akademisi 350 000, is
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
1 milyon, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Mi
marlık Fakültesi 2 045 000, Trabzon Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, üniversitenin 
senelik bütçesinde ayırma yapamamışlar, yeni 
kurulduğu için, 30 milyon, 0 belli değil. 

Görülüyor ki, fevkalâde kıt malî imkânlara 
ve çalışma sahalarının son derece mahdudolma-
masına rağmen İstanbul Güzel Sanatlar Akade
misi büyük bir basan göstermiştir. Bu Akade
mide çalışan arkadaşlann hakikaten vazifeyi 
dört elle benimsemiş olduklannın da açık işare
tidir. 

Şimdi bu kanun tasarısı ile sadece istanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi birtakım imkânlara 
kavuşmıyacak, ama her yıl 1 500 - 2 000 kişi mü
racaat ettiği halde imkânsızlık sebebiyle ancak 
150 - 200 kişi alabilen akademinin yanında başka 
akademiler açılmak suretiyle vatandaşlarımızın 
güzel sanatlar eğilimini, eski eserlerimizin res
tore edilmesini ve dışarıda kabiliyetlerin mem
leketi şerefle temsil etmeleri gibi çeşitli dallar
da pek çok Türk evlâdı güzel sanatlar dalında 
yetiştirilebilecektir. 

Maddeler gelince elbette çeşitli görüşlerimiz 
olacaktır, fakat sanat ve ilim arasında bir özel
lik olduğunu da teslim etmek lâzımgelir. Klâ
sik bir formasyondan sonra, sanat geniş ölçüde 
bir kabiliyet meselesidir. Uzun yıllar çalış
makla kolay elde edilecek bir nesne değildir. 
öyle tahmin ediyorum ki deminki konuşmalar
dan, kanun tasansı bu özelliği dikkate alarak, 
kariyer akademiğin tevcihinde birtakım özel 
durumlan da dikkate almıştır. Bu da hakika
ten yerinde olan bir konudur. 

Bu haliyle çıkmış olması, hakikaten memle
ketimizde uzun yıllar boşluğunu duyduğumuzu 
demin söylediğim bir ihtiyacı giderecektir. Bu
nunla beraber şu hususu da belirtmekte fayda 
mütalâa etmekteyiz; Türkiye'de öğrenim konu
sunda sanat, ilim, teknik v. s. de her hangi bir 
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branşı alıp onu birtakım imkânlarla teçhiz eder, I 
orada çalışanlara geniş imkânlar ve unvanlar 
verirken, ona muvazi olarak diğer dalların da 
aynı anda ele alınmasının bir zaruret olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Üniversiteler Kanununun çıktığı tarihten 
itibaren heran gerek teknik sahada çalışan, 
(onun da kendisine göre akademik teşkilâtı 
var), gerekse sanat sahasında çalışanlarda bir 
meşgul olunmama, kendileriyle devletin ilgisiz 
kalması şüphesini haklı olarak uyandırıyordu. 
Bu fırsattan istifade ederek Hükümete ve Ba
kanlığa badema Türkiye'de öğrenimle alâkalı, 
eğitimle alâkalı her hangi bir dalda teşebbüse 
geçerken ona mütenazır diğer dallarda da mu
vazi teşebbüse geçmesinin, ahenkli gelişmeyi 
sağlama bakımından, zaruri olduğunu ve orada 
çalışacakların şevkini kırmamak lâzımgeldiğini 
de belirtmekte fayda ummaktayız. 

Tasarının kanuniyet kazanması ile millete 
ve orada çalışacaklara faydalı olacağı kanaati
ni taşıyorum. Bu sebeple müspet oy kullanaca
ğız, teşekkür ederim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-

LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Öncelikle ifade edilmesi gereken bir husus 
diğer sözcü arkadaşlar tarafından da işaret edil
di; Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin bugü
ne kadar yönetmeliklerle idare edilmekte oluşu 
gerçekten bu öğretim kurumları için büyük bir 
mahrumiyetti. 

Daha önceki konuşmalarda da işittiğimiz 
gibi, bütün milletvekili arkadaşlar güzel sa
natlar yönünden tarihimizle iftihar ettiğimiz 
hususu üzerinde durdular. Gerçekten de tari
himiz güzel sanatlar yönünden hazinelerle dolu. 
Ancaik yakın zamanlara baktığımız vakit bu ko
nuda maalesef tarihimize yakışır bir gelişme 
içinde olmadığımız da bir gerçektir. Geçmişteki 
güzel sanatlara verilmiş olan önemin doğrultu
sundaki yapıtları maalesef yakın zamanlarda 
görememenin üzüntüsünü çekiyoruz. 

Şehirlerimize baktığımız vakit kendimize 
özgü bir yapı biçiminin mevcut olmadığını da 
pekâlâ görmekteyiz. Bu, sanat ve sanatkâra ya- | 
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km zamanlarda gerekli değerin verilmeyişinde 
kendisini gösterir. Şelhir mimarisine baktığımız 
vakit yurdumuzun şehirlerinde bir büyük kop
yacılığın alıp yürüdüğünü görmekteyiz. Bu ko
nu üzerinde de titizlikle durulmak gerekir. 

Kanun tasarısı dolayısiyle üzerinde durul
ması gereken bir başka önemli nokta ise; Son 
1,5 yıldan beri üniversite ve yüksek okullarda 
cereyan etmekte olan olaylar dolayısiyle ol
maktadır. Bilindiği üzere gerek asistanlar ko
nusunda, gerekse yönetime öğrencilerin katıl
ması ile ilgili öğrenci kuruluşlarınm talepleri 
doğrultusunda karşımıza gelmiş olan Devlet 
Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı do
layısiyle bir yenilik mevcut değildir. Her ne ka
dar birkaç gün evvel Sayın Millî Eğitim Ba
kanının asistanlarla ilgili kanun tasarısının 
Yüce Meclise sunulduğu hususunu öğrendikse 
de, bu kanun tasarısı dolayısiyle asistan konusu 
üzerinde, bunların ücretleri ve yönetimde öğ
rencilerin de muayyen oranda söz sahibi kılına-
bilmeleri hususları pekâlâ araştırılabilir, pekâlâ 
bu konu üzerinde durmabilir. 

Kanun tasarısını inceldiğimiz vakit, 5 nci 
maddesinde yönetimle ilgili hususlara işaret 
edilmiştir. Burada profesörler kurulu vardır, 
profesörler kurulunda sadece kürsü sahibi do
çentlerin de muayyen ölçüler içinde söz sahibi 
olabildikleri, fakat oya katılamadıkları görül
mektedir. Oysa gerek doçentlerin, gerekse asis
tanların ve muayyen bir ölçüde öğrencilerin 
dahi yönetimde söz sahibi bulunabilmeleri ve 
kanunları günübirlik düşünülmeyip, istikbale 
matuf, geleceğe ışık tutacak şekilde, geleceği 
de düşünmek suretiyle kabul etmemiz ve dü
şünmemiz gerekir kanaatindeyiz. 

Sayın Muhiddin Güven, geçmişte vermiş ol
duğu bir kanunun aradan bu kadar zaman geç
tikten sonra gelmiş olması dolayısiyle kanun ta
sarısı üzerinde dururken bâzı noktalara işaret 
ettiler. 

Meclisimizden çıkan kanunlar maalesef bâzı 
aJhvalde toplumumuzun gelişmeleri gözetilmediği 
için, çıktığı günden itibaren eskimektedir. Top
lumumuzdaki büyük gelişmeler gözetildiği tak
dirde yönetim ve ücretlerle ilgili konmuş olan 
hükümlerin maddeler müzakere edilirken mü
talâa edilmesi ve bu doğrultuda değişikliğe tabi 
tutulması gerekir kanaatindeyiz. Maddelerlâ 
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ilgili tekliflerimiz olacaktır. O maddeler geldiği, 
vakit Yüce Meclise bu konudaki görüşlerim^ 
arz edeceğiz. 

Grupumuzun şimdiki halde kanun tasarısı 
üzerinde söyliyecekleri bunlardan ibarettir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka rapor üzerinde söz isti-
yen olmadığına göre maddelere geçilmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır, ivedilik 
teklifin oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

Madde 1. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri, bölümler ve enstitülerden kurulu, bi
limsel, özerkliği olan, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı, yüksek dereceli, öğretim, inceleme ve 
araştırma kurumlarıdır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
•yen? Yok. 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri bu kanuna göre, Millî Eğitim Bakan
lığınca kurulur. İstanbul Resim ve Heykel Mü
zesi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi
sine bağlıdır. Akademilerde yeniden bölüm 
açılması veya bunların birleştirilmesi, yahut 
kaldırılması Akademi Temsilciler Kurulunun 
teklifi ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile ya
pılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının ona
yı ile, kendilerine bağlı olmak üzere, sanat ve bi
lim alanında araştırma ve yayın yapacak yeni 
enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî Eği
tim Bakanı Bölümlerin ve enstitülerin kurulma
sı yetkisini, resen kullanır. 

Bu madde uyarınca açılacak bölüm ve ens
titülerden yeni ödenek ve kadro alınmasını ge
rektirenler için genel usuller uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

•Madde 3. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
milerinin görevleri şunlardır : 

a) Güzel sanatların çeşitli dallarında ilmî 
incelem ve araştırma yeteneğine ve kendi mes
leklerinde yaratma gücüne sahip, geniş kül
türlü sanatçılar yetişmesini sağlıyac&k şekilde 
eğitim ve öğretim yapmak,. 

b) Akademik kariyere iritisabedenleri ve 
edecekleri bünyesinde yetiştirmek; 

c) Memleket sanatının gelişme ve ilerleme
si için akademilerin çalışma ve uzmanlık alan
larına giren bilim ve sanat konularını öğretmek, 
incelemek ve araştırmak, sonuçlarını millî ve 
milletlerarası alanda tanıtmak ve yayımlamak; 

d) Resmî veya özel kurumlar tarafından 
incelenmesi istenen ve akademinin çalışma ala
nına giren konularda düşünce ve görüşlerini 
bildirmek ve gerekirse bunlarla ilgili jürileri 
kurmak veya kurulacaklara katılmak; 

e) Türk toplumunun sanat zevk ve kültü
rünü geliştirici ve yükseltici her türlü çalışma
larda bulunmak; 

f) Türk plâstik sanatlarının, bütün dalla-
riyle Türk süsleme sanatlarının, Türk mimari
sinin tarihî gelişmelerini tesbit etmek; sanat 
eserlerinin bakım ve korunması için ilmî incele
me ve araştırmaları yapmak, sonuçlarını yayın
lamak ve bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek, 
Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile millet-
lerrası sergi, kongre, toplantı ve konferanslar 
tertiplemek ve bunlara katılmak. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

I. Bölümler 

Madde 4. — Bölümlerin organları şunlar
dır : 

a) Bölüm Profesörler Kurulu, 
b) Bölüm Yönetim Kurulu, 
c) Bölüm Başkanı. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen .. Buyurun Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, 4 ncü maddede bölümlerin yürü
tümüyle ilgili organların nelerden ibaret ol-
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duğuna işaret edilmektedir. 4 ncü madde ka
bul edildiği takdirde organlar şunlar olacak
tır : Bölüme ait Profesörler Kurulu, bölüme 
ait Yönetim Kurulu ve bölüm Başkanı olacak
tır. 

Ancak gerçekten toplumumuzda gerek do
çentlerin, gerekse asistanların ve hattâ muay
yen bir ölçüde ve kendilerini doğrudan doğ
ruya ilgilendiren konularda öğrencilerin dahi 
yönetime katılması mevzuubahi'stir. 

Gelişen bir toplumun meselelerine çözüm 
getirecek olan bir kanun tasarısının, günü
birliğine düşünülüp çıkarılmaması gerekir 
Gelişme doğrultusundaki düşünceye göre, ge
lişmeye göre kanun tasarısının düşünülmesi 
ve çıkarılması, o kanunun daha uzun süre uy
gulama imkânı bulmasını sağlar, bu sebeple 
diyoruz ki, 5 nci madde ile ilgili olan 4 ncü 
maddede şöyle bir değişiklik yapılmalıdır : 

«a) Bölüm Genel Kurulu.» Profesörlerden, 
doçentlerden muayyen ölçüde asistanlardan ve 
muayyen ölçüde öğrenci temsilcilerinden kuru
lacak Bölüm Genel Kurulu, 

«b) Bölüm Yönetim Kurulu», 
«c) Bölüm Başkanı.» olması gerekir ka

naatindeyiz. 
Malûm, biliyoruz geçirdiğimiz üç senelik 

çalışma devresi içinde toplumumuzdaki geliş
meleri gözetmediğimiz için bu kısa süre için
de çıkardığımız kanunlar karşımıza geliverdi 
ve yeniden onları almak ve bâzı değişiklikler 
yapmak mecburiyetinde kaldık. Böylesine 
olumsuz gelişmeleri önlemek için böylesine bir 
değişikliğin yapılması zaruridir Kanaatindeyiz. 
Bu konuda da bir teklifimizi Başkanlığa su
nuyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen... Buyurun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; yönetimle ilgili teklifin kabul edil
mesinin doğru olmıyacağı kanısındayım. Çün
kü üniversitelerde öğretim yardımcılarının ve 
öğrencilerin durumları tetkik edilmektedir. He
nüz yüksek öğretimde yönetime öğretim yar
dımcılarının ve öğrencilerinin ne tarzda hangi 
oranlarda iştirak edecekleri tesbit edilmedi
ğine göre, yüksek öğretimimizi topyekûn alâ

kadar eden bu hususun burada düşünülme
l i s i , ama üniversite reformu içinde üniversite
lerin senatolarının aldıkları kararlar açısında 
tabiî olarak Güzel Sanatlar Akademisinde de 
bir değişiklik yapılacak, toptan bu mesele bir 
hal tarzına varacaktır. Henüz üniversitele
rimiz çalışmalarını bitirip bu hususta kesin gö
rüş birliğine ve karara varmadıkları için bu 
önergenin kabul edilmemesi doğru olacağı 
inancında bulunduğumu arz ederim. 

KEMAL NEIBİOĞLU (Tekirdağ) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değerli 

milletvekilleri, Sayın Millî Eğitim Bakanı, çok 
önemli olan, yönetime öğrenci ve asistanların iş
tirakleriyle ilgili konuda aydınlatıcı ifadelerde, 
beyanlarda bulundular. 

Gerçekten önemli olan bu konuda bir önem
li nokta da «oran» meselesidir. Bu konunun in
celenmekte olduğuna da işaretle, tüm üniversi
teleri ilgilendiren bu konudaki çalışmalar bit
medikçe böylesine bir değişikliğin yapılmasında
ki güçlüğe işaret ettiler. Demek ki, önemli olan 
husus oran meselesidir. «Böylesine bir çalışma, 
bir görüş, bir eğitim mevcuttur. Ancak oran 
meselesi tesbit edilemediği için bu değişikliği 
yapmak mümkün değildir.» demekteler. 

O halde teklif edelim, diyelim ki; «önemli 
olan bu konunun çözüme vardırılabilmesi için 
kanun tasarısı Yüce Mecliste bir süre daha ka
lacaktır, öyle anlaşılmaktadır. Pekâlâ komis
yon bu maddeleri geri alabilir ve Güzel Sanatlar 
Akademileriyle ilgili bu kanun tasarısı dolayı-
siyle böylesine önemli bir meselede de çözüme 
varmak imkânım bulalım.» Komisyon 4 ncü ve 
bununla ilgili 5 nci maddeyi geri almalıdır; ge
rek asistanların, gerek öğrenci temsilcilerinin 
hangi oran içinde yönetime katılacakları husu
sunu komisyon tekrardan müzakere ve karara 
bağlamalıdır. Ondan sonra kanun tasarısının 
4 ve 5 nci ve ilgili maddeleri görüşülmeli ve ne
ticeye bağlanmalıdır. Bu takdirde gerçekten 
üniversite sorunu ile ilgili, son zamanlarda öğ
renci hareketleri ve asistan boykotları ile ilgili 
çok önemli bulduğumuz bu meseleye de Yüce 
Meclisimizin parmak basması ve bir açıdan çö
züm getirmesi mümkün olacaktır. 

Dileğimiz budur, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
Biraz önce Sayın Millî Eğitim Bakanı, öğ-

renoi temsilcilerinin yönetime katılması konu
sunda çok açık ifadede bulundular. Dediler ki, 
«Bugün bu mesele üniversitelerimizde müzakere 
halindedir, tetkik halindedir, kesin bir sonuca 
bağlanmamıştır. Ve bu topyekûn üniversitele
rimizi, yüksek okullarımızı ilgilendiren büyük 
çapta bir konudur.» Bir oran meselesini ileri 
sürmediler. Yani öğrenci oranı mevzuunda bir 
ihtilâf var da bu ihtilâfın çözülmesi şeklinde bir 
beyanda bulunmadı. Biz de dinledik; sadece, 
bu konunun aydmlanamadığını ve çalışılmakta 
olduğunu ileri sürdüler. Doğrudur. 

Şimdi kanun yapıcısı olarak bizler burada 
(daha Türkiye çapında bütün üniversitelerimi
zi ilgilendiren büyük bir konu halledilmeden) 
bir ölçü verir de meseleye bir hal şekli ileri sü
rersek ve o da tatbikatta yanlış olursa ne ola
cak? Sayın Nebioğlu diyor ki; «Tatbikat, kanun
lar daima ileriyi düşünsün.» Doğru; bunda hiç
bir aykırı düşüncemiz yok. Peki, burada acele 
ile yapacağımız, hislerin, veyahut günlük olay
ların tesiriyle yapacağımız bir madde ilâvesi 
yarın tatbikat bulmazsa o zaman ne yapacak
lar? Bu bakımdan mesele yarın vuzuha kavuş
tuğu takdirde, bütün üniversitelerimize tatbik 
edilmek üzere bu konu getirilir ve halledilir. 

O bakımdan teklifin yerinde olmadığını be
yan ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Sayın Köseoğlu'nun da belirttiği 
gibi, Sayın Nebioğlu benim konuşmamı biraz 
değiştirdiler. Ben sadece «oran» diye konuş
madım. «öğretim üye yardımcılarının ve öğren
cilerin mevuzatımıza göre, Anayasaya göre han
gi şartlar içinde, ne şekilde öğretime, öğrenime, 
yönetime iştirak edecekleri üniversiteler arasın
da da münakaşa edilmektedir. Henüz üniversi
te senatoları bu hususta kesin karara varmamış
lardır.» dedim. Binaenaleyh, meseleyi oldu bit
ti şekline getirip, sanki bütün şartları belli ol
muş düşünmiyelim. Bu geniş bir konudur, bu, 
üniversitede ve yüksek öğrenimde reformla alâ
kalıdır. Üniversite temsilcileri nasıl seçilecek

lerdir, kimler olacaklardır, bunların şartları ne
ler bulunacaktır, meselâ Fransa'da dahi bu ele 
alınırken öğrenci temsilcilerinin seçilebilmesi 
için sınıfı geçmiş olan öğrencilerin % 60 ınm bu 
seçimlere iştirak etmesi gibi şartlar getirilmiş
tir. Binaenaleyh, 4 ncü ve 5 nci maddede hemen 
bir oran konmakla bu mesele halledilecek kadar 
basit bir mesele değildir. Binaenaleyh, bu me
sele çok büyük bir meseledir, günümüzün konu
sudur. Türkiye'de tabiî ki, dünyada olan olay
lar içindedir. Binaenaleyh, bu maddeler, ancak 
ve ancak üniversite senatolarının kararlarını ve
rip, bu hususta mesele tavazzuh ettikten sonra 
dikkate alınacaktır. 

Bir yandan kanunlar uzun ömürlü olsun der
ken, öbür yandan kanunların ömrünü kesmiye-
lim. Bugünkü nizam, bugünkü statü içinde bu 
kanun getirilmiştir. Yarın, üniversite reformu
nun maddelerinden biri olan bu husus Yüksek 
Heyetinizce karara varıldığı zamanda, tabiî ola
rak yalnız üniversitelerde değil, yalnız Güzel 
Sanatlar Akademisinde değil, iktisadi Ticari 
ilimler Akademisinde de, Mühendis ve Mimar
lar Akademilerinde de bütün bu meseleler bu 
sistemler dâhilinde uygulanacaktır. 

Binaenaleyh, maddenin geri alınması da düşü
nülmez. Çünkü o zaman da, biraz evvel arz et
tiğimiz; teşekkürle karşıladığım grup sözcüleri
nin; bu kanunun gecikmiş olduğu, biran evvel 
kanunlaşması zaruretini belirttikleri bu görüşe 
Nebioğlu'nun görüşü bir tezat teşkil eder. Bu 
kanunun beklemeye, maddelerinin geri alınma
ya tahamülü yoktur; Güzel Sanatlar Akademisi 
biran evvel ileri çalışmalarını sağlıyabilmek için 
bu tasarının kanunlaşmasını beklemektedir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güven, buyurunuz efen
dim. 

MUHİDDİN GÜVEN (istanbul) — Efendim 
vâki teklif karşısında bir kısa işarette bulunmak 
üzere huuzrunuza geldim. 

Anayasanın 120 nci maddesini okuyacak 
olursak; «Üniversiteler ancak Devlet eliyle ve 
kanunla kurulur. Üniversiteler bilimsel ve ida
ri özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir.» ve 
ondan sonraki fıkra; «Üniversiteler, kendileri 
tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden 
kurulu organları eliyle yönetilir ve denetlenir.» 
diyor. 
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Demek oluyor ki, Anayasamızın 120 nci 
maddesi gerek yönetmeye ve gerek denetleme
ye öğretim yardımcılarını ve öğrencilerini sok
mamıştır, ifade etmemiştir. Eğer üniversite
lerimizin vâki reform çalışmalarında, buna ait 
bir teklif gelse dahi kanaatimce Anayasanın 
129 nci maddesini de ilgilendirecektir. Buna 
ait bir tadil yapılmadan bahis mevzuu teklifin 
kabulüne imkân yoktur, kanaatini taşıyorum. 
Getirilen teklif Anayasanın 120 nci maddesine 
uygun olarak getirilmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci. 

TARIK ZtYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Anayasa
nın 120 nci maddesiyle üniversite ve yüksek 
okulların'yönetim kurullarına öğretim üye yar
dımcıları ve öğrencilerin katılmasını teklif 
eden görüş arasında bir ihtilâf mevcut değil
dir. Üniversiteler Devlet eliyle ve kanunla ku
rulur, üniversiteler bilimsel ve idari özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişileridir, dendiği zaman 
burada Üniversite, heyeti umumiyesi itibariyle 
özerk ve kamu tüzel kişiliğine sahip müesseseler 
olarak tarif edilmiştir. Yani bunun içinde 
eğretim üyeleri profesörler, öğretim üye yar
dımcıları asistanlar, doçentler ve öğrenciler 
de vardır. Heyeti umumliyesine şâmilidir bu 
özerklik. 

Sonra üniversite yönetiminin yetkili öğretim 
üyelerinden kurulu organlar eliyle yürütülece
ği ve denetileceği fıkrasına gelecek olursak, 
burada bu yürütme ve denetleme keyfiyetinde 
öğretim üyesi yardımcılarının katılmıyacağı ve 
bu özerk müessese içinde kendilerine ait hak
ları savunacak:, kendi görüşlerini ortaya koya
cak şekilde belli bir oranda öğrencilerin bulun-
mıyacağma âmir bir hüküm yoktur. Yani mâ
ni bir hüküm mevcut değildir. O halde yöne
timin fiilen icra organı olarak öğretim üyeleri 
tarafından olması keyfiyetini, yani dekanı ve-
yalhut da yürütme kurulunun başı veya bu ka-
nununr getirmiş olduğu üç kişilik kurula göre 
öğretim üyelerinden olmasına mâni değil, öğ
retim üyeleri olabilir. Ama büyük kurulda, 
profesörler kurulunda veyahut da yönetim ku
rulu olarak tesmiye edebileceğimiz genel kurul
da, tesbit edeceğimiz kurulda asistanların ve 
öğrencilerin belli oranda bulunup kendi mese
lelerini bu özerk müessese anlayışı içinde dile 

getirmelerine, onların bu görüşleri savunmala-
rina mâni hiçbir hüküm yoktur. Anayasa buna 
mâni değildir. 

Onun için genel kurul içinde asistanların ve 
öğrencilerin temsil mümkündür. Anayasa bu
na cevaz vermektedir. Bunu engelleyici hiçbir 
hüküm yoktur. Bu kurulun almış olduğu ka
rarları uygulamada görevli olan icra kurulunun 
profesörlerden olması keyfiyeti üzerinde ısrar 
edilebilir. Buna bir diyeceğimiz yoktur; ama 
bu kurullarda asistanların ve öğrencilerin bu
lunmasını engelliyen hiçbir hüküm yoktur. 
Anayasa ile bunun karşısına çıkılamaz. Aksi
ne bir hüküm mevcut değildir. Bilâkis bugün
kü şartlar içinde üniversite meselelerinin çö
zümlenmesi bakımından, Türkiye'deki üniver
site ile ilgili meselelerin ulaşmış olduğu bu aşa
mada hu meselelere cevap verecek, bunu halle
decek çözüm yolu ancak bu genel kurullara 
piistanların ve öğrencilerin de belli oranda ka
tılmalarını sağhyacak bir tedbirin getirilmes'iy-
lo mümkündür. Hazır bu kanun gelmişken Ko
misyon bunu geri alır ve bir örnek okrak bu 
akademi için bir teklif getirecek olursa, bütün 
bu aspirasyonlan göz önüne alacak bir teklif 
getirecek olursa üniversitelerarası görüşmelere 
de ışık tutucu ve diğer yüksek okulların yöne
timine de ışık tutucu, ilende kanunların değiş
mesine imkân verici bir imkân hazırlamış olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bütün bu aspirasyonlan önle
mek için bu mesele burada müzakere edilirse 
maddenin şümulü dışına çıkmış oluruz. Bu 
sebeple evvelemirde kanun dâhilinde ve üni
versitenin bu mesele hakkında varacağı Kara-
n beklemek suretiyle bir çözüm yolu bulmak 
lâzımgelir. Onun için arkadaşların, akademi
nin bölümlerini tesbit eden bu maddenin şümu
lü dâhilinde kalmalarını rica edeceğim.. Mese
leyi mevcut güzergâhından çıkarmıyalun. 

Buyurun Sayın Çel'ikbaş. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Başkanın ikaz ettiği nokta 
tamamen yerindedir. Bir kere yeni Anayasa
mız, Meclislerle tefsir yetkislini tanımamıştır. 
Şimdi, 120 nci maddede yer alan üniversitelerin 
idaresiyle ilgili ikinci fıkrası şu hükmü ihtiva 
ediyor: 
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«Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen 
yetkili öğretim üyelerinden kurulu org-anlan 
eliyle yönetilir ve denetlenir.» 

Öğretim üyelerinin ne olduğu Üniversiteler 
Kanununda tadadedilmiş ve tahdididir. Üni
versiteler Kanunu öğretimle ilgili olanları iki 
kategoriye ayırmıştır; öğretim üyeleri, öğretim 
yardımcıları diye. Vâzıı kanun Anayasa yapı
lırken üniversitenin bu hükmüne vâkıftı. Mec
lisin de öğretim üyelerini şu mânaida anlaması, 
hükmüne bağlanması mümkün değildir. Çünkü 
üniversiteler kendileri ile ilgili hususlarda Ana
yasa nezdinde iptal dâvası açmak hakkına sa
hiptir. Nitekim Devlet Personel Kanununda 
üniversite öğretim üyeleriyle ilgili olan hüküm
ler yer aldı, üniversite yetkili org-anlan ken
dilerine dâva açabilmeyi hak kazandıran bir de
ğişiklik olarak bunu gördü, Anayasa Mahke
mesine dâva açtı. Devlet Personel Kanununun 
kendileriyle alâkalı hükümlerini iptal ettirdi. 

Şimdi üniversitelerin Anayasanın bu hük
münü ne suretle anladıklarını biz bilmeden ona 
önayak olarak şu veya bu mânaya gelir diye 
bur'aya bir hüküm koymaya yetkili değiliz ar
kadaşlar. Burada ilk yetkili heyet, orgun biz
zat üniversitenin senatosudur. Yani senatosu 
yanyana gelecek veyahut da mütaaddit üniversi
teler aralarında konuşacaklar, eğer bu yolda 
bir imkân bulurlarsa ve ne ölçüde bulurlarsa 
onu da geçmemek şartiyle Yüksek Meclis bir 
hüküm sevk edebilecek, üçte biri mi bulur, üç
te bilmem ikiyi mi bulacak, dörtte bir mi diye-
öek, bunlan bilmiyoruz. 

Bu bakımdan Yüksek Heyetiniz buraıda imi 
versite organlanna bir öncülük etmek hukukî 
imkânına maalesef sahip değildir. Çünkü üni
versite yetkili organlarının kendilerine taallûk 
eden hususlarda Anayasa Mahkemesine dâva aç
mak hakkı vardır ve emsali de vardır, bir nok
tamda açmışlardır. «Efendim bu konuda açmaz
lar.» E, biz onların bu ihtimalâtına dayanarak 
bir hüküm sevk etmeye yetkili değiliz. 

Bu bakımdan konu hulkukan tâyin edilmiş
tir. Bunu Mecliste müzakere etmek bugün için 
mümfcün değildir, hangi yönünden ele alırsa
nız alın, esasa girmeden sadece mevzuatımızın 
koymuş olduğu esaslar bakımından bunun ne 
suretle yürütüleceğinin işaretini muhtar üniver
sitelerden beklemeye mecburuz arkadaşlar. O 
gelecek, ondan sonra tartışacağız ve bu tartış

mayı yaparken unutmıyacağız ki, Meclisin, 
Anayasanın o hükmünü şu veya bu mânada 
tefsir yetkisi de kaldınlmıştır, yoktur. 

Bu esaslar içinde düşünmek lâzımgelirse 
'Sayın Başkanın ikazı tamamen yerindedir. Bu
nu kendi hududu içinde gelen şekliyle konu
şup halletmekten başka çaremiz hukukan yok
tur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmelerin 
yeterli görüldüğüne dair önerge var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. 4 ncü madde hakkın

daki müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim, 

Ka?tamonu 
Âdil Toködü 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü madde ürerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergesini okutuyorum : 

Başkanlığa 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

«Madde. 4. — Bölümlerin organları şunlar
dır : 

a) Bölüm Genel Kurulu, 
b) Bölüm Yönetim Kurulu, 
c) Bölüm Başkanı.» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

4 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bölüm Profesörler Kurulu, bö
lümün profesörleri ve bir dersin öğretimi ile 
bağımsız olarak görevlendirilen doçentleri ile 
profesörü bulunmıyan bir atelye veya kürsü
nün yönetimi ile görevlendirilen doçentlerden 
kurulur. Profesörler Kurulunun bilim ve sanat
la ilgili çalışmaları için yapacağı toplantılara, 
gerekirse bölümün konu ile ilgili diğer öğretim 
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üyeleri ve yardımcıları da katılabilirler. Ancak, 
bunlar oy kullanamazlar. 

Bölüm Profesörler Kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilen
diren konuları ile, bölümde kürsü, atelye ve ens
titü açılmasına, birleştirilmesine veya kaldırıl
masına karar vermek; 

b) Bölümle ilgili tüzük ve yönetmelik tas
laklarını hazırlamak; 

c) Bilim ve sanat çalışmalarını ilgilendi
ren hususlar üzerinde karar vermek; 

d) Bölümün kadro ve ödenekle ilgili konu
larını Akademik Temsilciler Kuruluna teklif 
etmek, 

e) Bu kanunun 40 ncı maddesi gereğince 
akademi dışında görevlendirilecek öğretim üye
lerini seçmek. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

5 nci madde üzerinde bir önerge var, okutu
yorum : 

Başkanlığa 

Tasarının 5 nci maddesinin yönetim şeklini 
yeniden düzenlemek, doçent, asistan ve öğren
cilerin de yönetime katılmasını sağlıyacak bir 
şekil vermek üzere komisyonca geri alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ ERO-

ĞAN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

5 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bölüm Yönetim Kurulu bölüm 
başkanının başkanlığınca öğretim görevi devam 
eden önceki başkanla, bölüm profesörler kuru
lunun iki yıl için kendi üyeleri arasından seçe
ceği iki profesör ve bir doçentten kurulur. 

Bölüm Yönetim Kurulunun görevleri şunlar
dır : 
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a) Bölüm Profesörler Kurulu kararlarının; 
kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerini ye
rine getirmek; 

b) Başkanın havale edeceği işleri inceliye-
rek karara bağlamak ve işlerinde kendisine yar
dım etmek; 

c) Öğretim, yönetim ve disiplin işleri hak
kında kararlar vermek ve gerekli hallerde üst 
organlara tekliflerde bulunmak. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri bölüm Yö
netim Kurulunca yapılır. Ancak, çıkarılma ka
rarlarına karşı ilgililer, kendilerine yazı ile teb
liğ tarihinden itibaren beş gün içinde Akademi 
Temsilciler Kuruluna itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 6 ncı madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. - - Bölüm Başkanı, profesörler 
kurulunca, üç yıl içinde, bölüm aylıklı profesör
leri arasından *alt çoğunlukla seçilir. Araya bir 
dönemlik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst üste 
iki dönemden fazla seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölümü yönetmek ve bölümle ilgili her 

türlü işleri yapmak; 

b) Atelye, kürsü, enstitü, lâboratuvar ve 
bölüme bağlı kurulların düzenle çalışmasını, 
öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının 
derslere, afcelyelere, seminerlere ve imtihanlara 
devamlarını ve yönetmeliklerle kendilerine ve
rilmiş görevlerin yerine getirilmesini sağlamak 
ve bu maksatla denemeler yapmak; 

c) Bölüm profesörler kuruluna ve bölüm 
yönetim kuruluna başkanlık etmek; 

d) Bölüm profesörler kurulunca teklif olu
nan kadro ve ödenekle ilgili hususları, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere ilişkin temenni ve tek
liflerini Akademi temsilciler kuruluna sunmak. 

Bölüm Başkanı, denetlemeleri sırasında gö
receği aksaklıkları gidermek üzere gerekli ted
birlerin alınmasını sağlar. Böjüm Başkanı, gö
rev başında bulunamıyacağı hallerde, Bölüm 
Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil seçer. 
Vekillikle idare, altı aydan fazla sürerse veya 
ölüm, göreve engel olacak devamlı hastalık, 
cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan seçim 
süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa, ye-
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rine o devreyi tamamlamak üzere yeni bir baş- -
kan seçilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 7 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin 
organları 

Madde 8. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
milerinin organları şunlardır : 

1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Ge
nel Kurulu, 

2. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tem
silciler Kurulu, 

3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yö
netim Kurulu, 

4. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Baş
kamı. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yet?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler. Kabul etmiyenler... 8 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Genel Kurulu, her bölümün profesörler ku
rullarından teşekkül eder. 

Görevleri şunlardır : 
a) Akademi başkanını seçmek, 
b) Akademi temsilciler kurulunun görev 

ve yetkilerine ilişkin konularda istişarî organ 
olarak vazife görmek. 

Genel Kurul, Akademi Başkanı tarafından 
re'sen veya en az iki bölüm başkanının teklifi 
üzerine toplantıya çağrılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 9 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Temsilciler Kurulu, Akademi başkanının 
başkanlığında, öğretim görevi devam eden bir 
önceki başkanla, bölüm başkanlarından, her bö
lüm profesörler kurulunun kendi arasından iki 
yıl için seçecekleri ikişer profesörden kurulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilci
ler Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Millî Eğitim Bakanlığının onayı alın
mak şartiyle Akademide yeniden bölümler, ens
titüler açmak, kaldırmak veya birleştirmek; 
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b) Akademinin bilim ve sanat çalışmaları
na ve öğretime ilişkin her türlü işleri hakkında 
karar vermek; 

c) Akademinin bütününü ilgilendiren ka
nun, tüzük ve yönetmelikler hakkında teklifler
de bulunmak; 

d) Bölüm profesörler kurullarının bilim ve 
sanat çalışmaları ile ilgili tekliflerini inceleyip 
karara bağlamak; 

e) Akademinin kadro ve ödenekle ilgili hu
suslarını incelemek ve tekliflerde bulunmak; 

f) Öğretim üyeleri ve yardımcıları için di
siplin kurulu görevini yapmak; 

g) 4489 sayılı Kanun gereğince veya kon
gre, sergi ve araştırma için yabancı memleket
lere gönderilecek öğretim üye ve yardımcılarını 
seçmek ve bakanlığa tekliflerde bulunmak; 

h) Akademilerarası Kurula üye seçmek; 
i) Yönetmeliğine göre fahrî akademik un

vanlar vermek. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-

tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 10 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bölüm kurullarının Akademi 
Temsilciler Kurulu tarafından uygun görülmi-
yen işlem ve kararları, bölüm kurullarınca ye
niden incelenir. Bölüm kurulları kararlarında 
İsrar ettikleri takdirde Temsilciler Kurulunun 
kararı kesindir, 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 11 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Yönetim Kurulu akademi başkanının baş
kanlığında öğretim görevi devam eden bir ön
ceki başkanla, bölüm başkanlarından ve genel 
sekreterden kurulur. Ancak, genel sekreter oya 
katılmaz. 

Devlet Güsel Sanatlar Akademisi Yönetim 
Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Akademilerarası kurul ile akademi tem
silcileri kurulu kararlarının kanun, tüzük ve 
yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde 
akademi başkanına yardımcı olmak; 

b) Akademi Başkanının havale edeceği işle
ri inceliyerek karara bağlamak: 
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BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is- I 
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 12 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Başkanı, «Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Genel Kurulu» tarafından Akademinin ay
lıklı profesörleri arasından üç yıl için seçilir. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kuru
mlu, Başkan seçimi için en az 2/3 çoğunlukla 
toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az 
2/3 sinin gizli oyu ile seçilir. 2 nci turdan son
ra salt çoğunlukla yetinilir. Aynı kimsenin, iki 
dönemi aşmamak üzere yeniden Akademi Baş
kanı. seçilmesi caizdir. 

Bir bölümden üstüste iki dönemden fazla 
Akademi Başkanı seçilemez. 

Akademi Başkanı, görevi başında buluna-
mıyaoağı hallerde, bölüm başkanlarından biri
ni yerine vekil seçer. Vekillikle idare, 6 aydan 
fazla sürer veya ölüm, göreve engel olacak de
vamlı hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebep
lerle başkan, süresini doldurmadan görevinden 
ayrılırsa aynı seçim süresini doldurmak üzere 
yeni bir Akademi Başkanı seçilir. 

Akademi Başkanı, Akademinin temsilcisidir. 
Akademi başkanının görevleri şunlardır : 
a) Akademi Genel Kurulu, Akademi tem

silciler ve Akademi Yönetim Kurullarına Baş
kanlık etmek, bunların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini yapmak; 

c) Genel sekreter ile, bölümlerce teklif 
edilecek bölüm sekreterlerini ve memurları 
Millî Eğitim Bakanlığına inha etmek, ücretli 
memurlan ve hizmetlileri tâyin etmek; 

d) Akademi Temsilciler Kurulunca ince
lenen kadro ve ödenekle ilgili hususları; ka
nun, tüzük, yönetmelik taslak ve tekliflerini 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak ve Millî Eği
tim Bakanlığınca onaylanan yönetmelikleri uy
gulamak ; 

e) Akademinin ita amirlisini yapmak, ta
hakkuk memurlarını görevlendirmek; 

f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı 
sağlamak; 

g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı 
diğer kurumları denetlemek; 

h) Bu kanunla belirtilen görev ve yetkile
rin kullanılmasını ve Akademinin yönetim, öğ- | 
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retim, eğitim, inceleme ve araştırma işlerinin 
gereği gibi yürütülmesini sağlamak; 

i) Yetkisinde olan işleri yerine getirmi-
yen bölüm başkanı ve öğretim üyeleri hakkın
da gerekli işlemi yapmak. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 13 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerarası 
kurulu : 

Madde 14. — Akademilerarası kurul; Mil
lî Eğitim Bakanının başkanlığında, akademi 
başkanları ile bölüm başkanlarından ve akade
mi temsilciler kurulları tarafından kendi üyele
ri arasında salt çoğunlukla 2 yıl için seçilen 
birer profesörden kurulur. Akademilerarası ku
rul toplantılarına Millî Eğitim Bakanlığı Kül
tür Müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başka
nı veya görevlendireceği bir üye ile Güzel Sa
natlar Genel Müdürü tabiî üye olarak katılır
lar. 

Akademilerarası kurul, yılda en az bir de
fa, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile ve uygun 
göreceği yerde toplanır. Akademi başkanların
dan birinin teklifi, ile de, Millî Eğitim Bakanı, 
kurulu toplantıya çağırabilir. Akademilerarası 
kurulun raportörlüğünü toplantı yerindeki aka
deminin genel sekreteri yapar. 

Akademilerarası kurulun görevleri şunlar
dır : 

a) Akademilerdeki öğretim ve eğitime yön 
vermek; 

b) Devlet Güzel Sanatlar Akademilerince 
hazırlanan kanun ve tüzük taslaklarını incele
mek ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 

c) Kurulacak Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri hakkında görüsünü bildirmek, bunla
rın kuruluşlarında görevlendirilecek öğretim 
üyeleri ve yardımcılarını seçmek; 

d) öğretim üyelerinin disiplin kurulu ka
rarlarına karşı yapacakları müracaatları incele
mek ve karara bağlamak. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... 14 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Akademilerarası kurulun ala
cağı kararlar kesindir. 
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BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 15 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

Madde 16. — Devlet Güzel Sanatlar akade
milerinin öğretim üyeleri, akademi profesörleri 
ve akademi doçentleridir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 16 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Devlet Güzel Sanatlar akade
mileri profesörlerinin görevleri şunlardır : 

a) Görevlendirildiği kürsü veya atelyenin 
gerektirdiği öğretim, eğitim, araştırma ve imti
hanlarını yapmak; 

b) Atelyeleri, pratik çalışmaları, uygulama, 
lâboratuvar ve seminerleri yönetmek; 

c) Meslekî yayınlar yapmak ve kendi sanat 
alanında eserler vermek; 

d) Doçent ve asistanların çalışmalarını yö
netmeliklerine göre düzenliyerek yetişmelerine 
yardım etmek; 

e) Akademi Temsilciler ve Akademi Genel 
kurullarınca verilecek görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 17 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Aynı atelye veya kürsünün bir
den fazla profesörü varsa, bunlardan biri Bölüm 
Profesörler Kurulunca o atelye veya kürsünün 
yönetimi ile görevlendirilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — Akademi profesörleri, aka
demi doçentleri arasından, profesörler kurulu 
karan ile seçilirler. Profesör seçimi, bölümlerin 
bildirecekleri gerekçeli ihtiyacın akademi tem
silciler kurulunda kabulü ile, belirtilen kürsü 
ve atelyeler için yapılır. 

Akademi profesörlüğüne seçileceklerde ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak akademi
lerde veya üniversitelerde doçentlik yapmak 
veya doçent unvanını kazandıktan sonra, ihti
sası ile ilgili bir bilim, sanat veya meslek da-
lnıda 7 yıl çalışmış bulunmak; (Ancak, dışar-
da çalıştıktan sonra akademiye intisabedecek 
doçentler için, bu sürenin en az iki yılının aka
demi içinde eylemli doçentlikte geçmiş olması 
şarttır.) 

b) Sanatkârlık değerini veya bilim gücünü 
ve öğretme kabiliyetini, doçentlik imtihanını 
kazandıktan sonraki çalışmaları ve eserleri ile 
tanınmış olmak; 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki 
öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile öğ
retim yapanlardan durumları akademilerarası 
kurulca uygun görülmek; 

d) Kendi sahasında ilmî araştırmalar yapa
bilecek yeterlikte ikinci bir yabancı dil bil
mek; 

e) Lüzumu halinde, akademi doçentlerine 
kadroya bağlı olmaksızın bu kanun uyarınca 
(Akademi profesörü) unvanı verilebilir. Bu gi
biler maaşlarını doçentlik kadrolarından al
makla beraber akademi profesörlerinin bütün 
hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak bölüm 
başkanı veya akademi başkanı seçilemezler. 

f) Her hangi bir kürsünün profesörü bu
lunmazsa, profesörler kurulu kararı ile akade
mi doçentlerinden veya diğer akademi veya 
üniversite doçentlerinden biri geçici olarak bu 
kürsüde görevlendirilir. 

g) Bu kanun gereğince akademilerde ey
lemli öğretim görevi alacak doçent ve profe
sörlerin seçimlerinin ne yolda yapılacağı ve ni
telikleri ile, kendi alanlarında bilim araştırma
ları için ne derecede hangi eski veya yeni dil
leri bilmeleri gerektiği bir yönetmelikle belir
tilir. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. 19 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Akademi profesörlerinin tâ
yinleri, profesörler kurulunun seçimi, akademi 
temsilciler kurulunun kabulü ve Millî Eğitim 
Bakanının onayı ile müşterek kararla yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Sözleşme ile Devlet Güzel Sa
natlar Akademilerinde görevlendirilecek ya
bancı profesörler ve uzmanlar, görev alacakları 
bölüm profesörler kurulunun teklifi, Akademi 
temsilciler kurulunun kararı üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca vazifelendirilirler. Sözleşme 
sürelerinin bitmesi ile veya başka sebeplerle 
görevlerine son verilmesi de aynı usule tâbidir. 

Bunlar, öğretim görevleri bakımından, aylık
lı öğretim, üyeleri için konulmuş hükümlere ta
bidirler. Ancak, enstitü müdürlüğü ve lâbora-
tuvar şefliği dışında idari görev alamazlar ve 
yönetim kurullarına giremezler. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madcle 22. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri doçentlerinin görevleri şunlardır : 

Atelye veya kürsünün yönetimi ile görevli 
profesörün göstereceği yolda: 

a) Öğretim ve eğitim yapmak, 
b) Atelye çalışmalarını, pratik çalışmaları, 

uygulama ve seminerleri yönetmek, 
c) Bilim ve sanat alanında araştırma ve ya

yımlar yapmak, 
d) Bölüm başkanı ve bölüm profesörler ku

rulunca verilecek görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is-

tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Devlet Güzel Sanatlar Aka-
demesinde doçentlik unvanı bu kanunda göste
rilen imtihanları başarmakla kazanılır. Doçent
lik imtihanına girebilmek için adaylarda aşağı
da yazılı şartlar aranır. 

a) Öğretim görevi alacağı bilim veya sa
nat dalı ile ilgili bir yüksek öğrenim diploma
sından başka ressam, heykeltras ve dekoratif 
sanatların ihtisas dallarına mensubolanlar için 
doktora seviyesinde yeterlik tezi vermiş olmak; 
yüksek mimarların ve diğer bilim dallarına 
mensubolanların yurt içinde doktora yapmış 
veya yabancı bir memlekette almış oldukları 
doktora diplomaları Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından usulüne göre onanmış bulunmak. 
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b) Görev alacağı dalda bilim veya sanat 
değeri taşıyan etüt, proje veya eseri bulunmak. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Doçentlik imtihanı, bir aka
deminin göstereceği lüzum üzerine, adayın il
gili olduğu bilim ve sanat kolunun profesörle
rinden akademilerarası kurulca teşmil edilecek 
jüriler tarafından yapılır. Doçentlik imtihanın
dan önce, aday, bir yabancı bilim dilinden im
tihan edilir. Bunu başaranlar girecekleri bilim 
veya sanat kolunun doçentlik imtihanına alınır
lar. Doçentlik imtihanını başranlar «Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Doçenti» unvanını 
kazanırlar, imtihanı başaramıyanlar, sonraki 
yılların imtihanlarına girebilirler. Yabancı 
memleketlerde doçentlik yetki ve unvanını ve
ren imtihanları, başarmış olanlar da, ilgili bö
lümlerin düşünceleri alnıdıktan sonra, akade
milerarası kurul kararı ile «Akademi doçenti» 
sayılırlar. Donçentlik imtihanları özel yönetme
liğine göre yapılır. 

Doçent unvanını kazanmış olanların maaş
ları, kadroları ne olursa olsun, 3656 sayılı Ka
nuna göre almaya hak kazandıkları derecenin 
bir üstüne yükseltilir; bu suretle tâyin edilen
lerin bir alt derecede geçirmiş oldukları hizmet 
süreleri ilk terfi sürelerinden indirilir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 25. — Doçentlerin tâyini, Akademi 
Temsilciler Kurulunun onayı, Akademi Başkanı
nın teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılır. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 26. — Devlet Güzel Sanatları Aka
demilerinin öğretim yardımcıları şunlardır: 

öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okut
manlar ve asistanjar. 
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Öğretim yardımcılarının kendi alanlarında 
yüksek öğrenim diploması almış bulunmaları 
şarttır. 

a) öğretim görevlileri: Doçenti bulunmı-
yan dersler için geçici olarak veya her hangi 
bir dersin özel bilgi veya uzmanlık istiyen ko
nularının öğretim ve uygulanması için geçici 
veya sürekli olarak, başka bir resmî görevde 
çalışan veyahut serbest meslek sahibi bulu
nanlardan kendi uzmanlık alanlarındaki ça
lışmaları ve eserleri ile tanınmış kimseler 
«Öğretim görevlisi» unvanı ile görevlendirile
bilirler. 

öğretim, görevlileri, Profesörler Kurulu
nun teklifi, Akademi Temsilciler Kurulunun 
onayı, ile, münhal, esas veya yardımcı öğre
tim üyeleri kadrolarından biri karşılık göste
rilmek suretiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca tâ
yin olunurlar. Bunların görevlerine son veril
mesi de tayinlerindeki usule göre yapılır. 

Bu gibilerden, resmî bir görevden nakil sure
tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri 
üzerinden aylık verilir. Esas görevleri, üze
rinde kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 
sayılı Kanunim 4609 sayılı Kanunla değiştiri
len 18 nci maddesine veya 3888 ve 5 . 3 . 1964 
tarih ve 439 sayılı kanunlara göre aylık veya 
ücret alırlar. Serbest mesleklerde olanlara da 
kanunlara göre alabilecekleri aylık veya üc
ret verilir. 

b) Asistanlar : öğretim mesleki içinde her 
kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara ve 
Asistanlık Yönetmeliğine göre seçilirler. Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, Devlet hizmetine girmede ara
nılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu 
ile ilgili yüksek öğrenim diploması almış ol
mak; 

2. Yabancı bilim dillerinden birini, yönet
meliğinde tesbit edilen derecede bilmek; 

3. Profesörler Kurulunca seçilecek jüri
nin, asistanı olmak istediği sanat veya bilim 
dalında yapacağı imtihanda, baharı göstermek. 

Asistanlar, her kürsü veya atelye başında
ki profesörün veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi ve bölüm profesörler kurulu
nun onayı üzerine akademi başkanı tarafın
dan aday olarak tâyin edilirler. Adaylıkta en 

az bir yıl çalışırlar. Başarısı görülenlerin 
asillikleri tayinlerindeki usule göre onanır. 
Gerekli görülenlerin adaylık süreleri, ilgili 
profesör veya bu görevi yapan öğretim üyesi
nin teklifi ve bölüm profesörler kurulunun ka-
rariyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan 
asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten baş-
lıyarak, üç yıl içinde, yönetmeliğine göre, dok
tora veya yeterlik imtihanı vermekle yüküm
lüdürler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen 
asistanların durumları ilgili, atelye veya kürsü 
profesörünün veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi üzerine bölüm profesörler ku
rulunda incelenir, gerekli görülenlerin süresi 
bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak 
üzere, uzatılabilir. Bunu, bu süre içinde sağlı-
yamıyanlar veya akademilerde asistan olarak 
çalışmakta devamları gerekli görülmiyenlerin, 
tayinlerindeki usule uyularak akademi asistan
lığı ile ilgileri kesilir. 

Devlet Gfeel Sanatlar Akademileri asistan
larının görevleri şunlardır : 

a) Bölüm profesörler kurulunca, yanına 
verildiği profesör veya doçentin lüzum göste
receği öğretim ve uygulamada hazır bulun
mak; 

b) Kendisine verilen görevi ile ilgili ter
cüme, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın 
ödevlerini vaktinde ve düzenli olarak yerine 
getirmek; 

c) Yanmda çalıştığı öğretim üyesinin gös
tereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma 
ve uygulamalarına yardım etmek. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Aynen ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı ve 

akademi dışında çalışma 

Madde 27. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, aka
demi için kabul edilmiş olan çalışma saatleri 
içinde görevleri başında bulunmakla yükümlü
dürler. 

Her atelye ve dersin öğretim, uygulama ve 
araştırmalariyle ilgili çalışma programları her 
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yıl Ekim ayı içinde bölüm Profesörler Kuru
lunca hazırlanarak bölüm başkanlığı tarafın
dan akademi içinde ilân edilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde gö
revli olup, bunun dışında resmî veya özel bir 
işi bulunmıyan profesör ve doçentler ile asistan
lara, öğretim görevlileri ve kadrolu uzmanlara 
(aylıkları ile, akademi başkanlığı, bölüm baş
kanlığı, enstitü müdürlüğü, lâboratuvar şefliği 
gibi, akademi içinde aldıkları ücretli yönetim 
hizmetlerine ait ek görev tazminatından başka) 
her ay aşağıda yazılı miktarlarda (Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisi tazminatı) verilir. 

Lira 

Profesörler 1 000 
Doçentler 600 
Öğretim görevlilerine 400 
Doktora yapmış veya yeterlik bel 

gesi almış olan asistanlara, doçentlik 
imtihanı için yapacağı bilim araştırma
larıma başladığı, ilgili bölüm profesör
ler kurulu tarafından bildirildiği ta
rihten başlıyarak bu araştırma ve ça
lıştırmaların gerektirdiği süre için, 
dört yılı aşmamak üzere 300 

Asistanlara 200 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ ERO-
ĞAN (İstanbul) — Bu mıadde üzerinde bir de
ğişiklik önergesi hazırlıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeniz hazır mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ 
EROĞAN (İstanbul) — 1 - 2 dakika müsaade 
etmenizi istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde diğer maddeye geçe
lim, siz tamamlayın, önergeyi. 

Madde 28. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri profesörler ve doçentlerinden istiyen-
ler, 27 nci maddede belirtilen tazminatı alma
mak ve haftada 8 saati aşmamak şartı ile, mes
leklerine uygun olan serbest işleri yapabilirler. 
Ancak, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
profesör ve doçentlerinin üniversitelerle ben
zeri resmî yüksek okullar ve kendi akademile
rinde; üniversite ve benzeri yüksek okullar 
profesör ve doçentlerinin de Devlet Güzel Sa
natlar akademilerinde 3656 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi esasları dâhilinde görev almala-
ri halinde, bu görevlerinden dolayı maaş ve

ya ücret almaları, esas görevlerine ait tazmi
natlarına halel getirmez. 

BAŞKAN — 28 nci maddenin 27 nci mad
dede arzu edilen değişiklikle bir irtibatı, bir il
gisi var mı, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ 
EROĞAN (istanbul) — Yok, efendim. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı?... Yok. 

Maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul eednler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Disiplin işleri 

Madde 29. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
milerinde öğretim üyeleri ve yardımcıları ile il
gili disiplin işleri, Akademi Temsilciler Kurulu 
tarafından incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 30, — öğretim üyeleri ve yardımcı
larından bu kanunla belirtilen öğretim ve eği
tim görevlerini gerektiği gibi yerine getirmiyen-
lere veya meslek vakar ve haysiyetine yaraşmı-
yan hareketlerde bulunanlara, Millî Eğitim Ba
kanı, Akademi Başkanı veya bölüm başkanla
rının teklifi üzerine hareketin ağırlığına ve aşa
ğıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre, şu di
siplin cezaları verilir. 

a) Göreve dikkati çekme : Yazı ile bildi
rilir ve sicile geçmez.. 

b) Kusur bildirme : Görev veyahut mes
lek vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden 
dolayı kusurlu sayılmaktır. 

c) işten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği 
göreve özürsüz olarak onbeş gün içinde başla-
mıyan, sürekli sekiz gün veya bir öğretim yılı 
içinde toplam olarak 20 gün özürsüz olarak işi 
başına gelmiyen veya bu kanun gereğince yü
kümlü oldukları görevleri yerine getirmiyen; 
hususiyle öğretim, sanat, ilmî inceleme ve araş
tırma yapma ve bunların sonuçlarını açıklama 
konularında yetersizliği Profesörler kurulunca 
tesbit edilen öğretim üyeleri hakkında uygula
nır. 

102 — 



M. Meclisi B : 65 17 . 3 . 1969 O : 1 

d) Akademi öğretim meslekinden çıkar
mak : Akademi öğretim meslekinde kalmasına 
yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı 
harekette bulunanlar hakkında uygulanır. 

Bunların akademik unvanlarını taşıyıp ta-
şımıyacakları hususu Akademi Temsilciler Ku
rulunca ayrıca kararlaştırılır. 

Bu cezalar sicile geçirilir ve yazıl ile doğru
dan doğruya ilgiliye bildirilir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Akademi Başkanları ve bö
lüm başkanları hakkında, idari görevlerinden 
dolayı 30 ncu maddenin (a), (b) ve (c) fıkra
larında yazılı cezalar Millî Eğitim Bakanı ta
rafından verilir. 

Bu cezaların uygulanmasını gerektiren ku
surlu hareketler ve yasak fiiller ayrıca öğretim 
üyeliği ve memuriyet sıfatlarını da haleldar et
tiği takdirde, akademi başkanlığı ve bölüm baş
kanlığı idari görevinden çekilmiş sayılan ilgili
ler hakkında yapılacak disiplin takibatı, öğre
tim üyeleri hakkındaki hükümlere göre yürü
tülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Akademi Temsilciler Kuru
lunca verilen cezalara, bildirme tarihinden iti
baren on gün içinde, ilgililer, yazılı olarak Aka-
demilerarası Kurul nezdinde itiraz edebilirler. 
Bu kurulun kararı kesin olup buna karşı ilgili
lerin yetkili yargı mercilerine kanuni süresi 
içinde başvurma hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Akademi öğretim üyelerinin 
memurluk görevleri dolayısiyle veya görevleri
ni yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine 
Memurin Muhakematı Kanununun gerektirdiği 
ilk soruşturma, iki muhakkik tarafından yapı
lır. Bu muhakkiklerden biri akademi profesör
leri, diğeri Bakanlık Başmüfettişleri arasından 
Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilir. 

Soruşturma evrakı ve fezleke, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından Danıştay'a gönderilir. 

Yargılamanın gerekliliğine veya gereksizliğine 
Danıştaym ilgili dairesince karar verilir. Bu 
kararlara ilgililer veya Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel 
Kurulunca incelenerek son karara bağlanır. . 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Buyurunuz Sayın Adnan Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

33 ncü madde üzerindeki maruzatım muhak
kik adedi üzerine olacaktır. Filhakika madde
de bu gibi disiplin suçlarının veya tahkikatları
nın yürütülmesi hususu iki kişiye, muhakkike 
bırakılmıştır. Birtakım ihtilâfların görüleceği 
veya mütalâaların serd edileceği hususlar bahis 
konusudur. Bu itibarla, aded olarak iki kişi ol
duğu takdirde, birinin diğeri ile ihtilâf halinde 
bulunması veya birinin diğerinin fikrine işti
rak etmemesi halinde, üçüncü bir kişinin bir ne
vi hakem durumunda olması veya ekseriyetle 
bir rapor tanzim etmeleri bakımından muhak
kik adedinin iki kişi olarak değil de, üç kişi ol
masında fayda mülâhaza ediyorum. Bunun bu 
şekilde tashih edilmesi lüzumludur kanaatinde
yim. Bunu arz ederim efendim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt bir önerge veri
yor musunuz? 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Müsaade 
ederseniz vereceğim efendim. 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz yerimde bir hususu ifa
de etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Efendim, mad

denin son satırında «Danıştay Genel Kurulunca 
incelenerek son karara bağlanır» ibaresi var
dır. Hukukta «son karar» diye bir deyim yok
tur, «kesin karar» vardır. Bu bakımdan bu tâ
birin «kesin karar» şeklinde tashihini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt önergenizi gön
dermekte acele etmenizi rica ediyorum. 

Evet, Sayın Sarıgöz bir hukuk deyimi ola
rak «son karar deyimi yoktur, kesin karar de
yimi vardır» şeklinde ifade buyurdular. Buna 
karşı komisyon ne demektedir? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ ERO-
ĞAN (İstanbul) — Doğrudur, bu şekilde dü
zeltilmesi gerekir Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Sangöz'ün ifade ettiği 
şekilde düzeltilmesini siz de tasvibediyorsunuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ILHAMÎ ERTEM 
(Edirne) — Sayın Şenyurt'un önergesi gelin
ceye kadar tekliflerine cevap vermek istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yerinizde 
ifade edebilirsiniz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Edirne) — Bu bir tahkikattır ve bir fezleke
dir. Sayın Şenyurt'un belirttiği hakemliği ya
pacak olan Danıştaydır. Binaenaleyh, bu tarz
daki muhakkik heyetinin çoğaltılmasına lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt önergenizde ıs
rar ediyor musunuz? 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle muhakkik 

adedinin 3 olarak tesbitini arz ederim. 
Erzurum 

Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon iştirak ediyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ ERO-
ĞAN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yalnız, yazılı olmamakla beraber Sayın İs
mail Sangöz'ün yerinde ifade etmiş oldukları 
şekil dâhilinde 33 ncü maddede «Danıştay Ge
nel Kurulunca incelenerek son karara bağlanır» 
ifadesi «Danıştay Genel Kurulunca incelenerek 
kesin karara bağlanır» şeklinde düzeltilmiştir. 
Maddeyi şimdi bu değişik ifade ile oyunuza su
nuyorum. 33 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde bu şekilde kabul edil
miştir. 

Madde 34. — Akademi öğretim üyeleri, bu 
kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında gö
revlerinden çıkarılamazlar, akademik unvanla
rından yoksun edilemezler. Başka bir işe geç
me veya çekilme yolu ile görevlerinden ayrılan
lar akademik unvanlarını taşırlar. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Bölüm 
Malî Hükümler 

Madde 35. — Akademilerin bilim ve sanatla 
ilgili yayın işleri ile, atelye ve lâboratuvarla-
rında yapılacak sanat eserlerini değerlendir
mek, halkımızın sanat zevk ve kültürünün ge
lişmesine hizmet etmek üzere, Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine konulacak ödenekten akade
miye, akademinin her bölümü için 100 000 er 
liraya kadar döner sermaye verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Döner sermayenin bölüm, ens
titü ve kurumlar arasında dağıtılması veya bi
rinden ötekine aktarılması, Akademi Yönetim 
Kurulu kararı ile yapılır ve Maliye Bakanlığı
na bildirilir. Akademi ve sermayeyi ken,di çalış
ma ve faaliyet alanlarına paralel olarak kurabi
leceği döner sermaye işletmelerinin yönetimin
de ve bu işletmelerle ilgili âlet, makina, mal
zeme, hammadde, v.s. satmalmmasmda ve bun
ların bakım, kullanma ve onarımında kullanır. 
Döner sermayeden imal veya istihsal olunan 
maddeler dışında her hangi bir madde ve mal
zeme, bedeli karşılığında da olsa, akademiye 
devredilemez. Döner sermayenin hesap yılı, ma
lî yıldır. Bu sermayenin muameleleri 2490 sayı
lı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümleri
ne tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Döner sermayenin işletilmesi; 
alım, satım, sarf ve hesap işlemleri Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından müştere
ken hazırlanacak yönetmelik esasları dairesin
de yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 38. — Döner sermaye ile yapılan ya
yınların, meydana getirilen sanat eserlerinin 
maliyet bedelleri ile satış bedelleri arasındaki 
fark, döner sermayenin kârını teşkil eder. 

Bu sermaye 250 000 liraya baliğ oluncaya 
kadar yukarda yazılı esaslar dâhilinde işletil
mesinden elde edilen kâr, döner sermayeye ek
lenir. Döner sermaye 250 000 liraya baliğ oldu
ğunda elde edilen kâr, yıllık bilançolarla Hazi
neye irat kaydedilir. 

Döner sermayenin idare hesabı her malî yı
lın sonundan itibaren dört ay zarfında bilanço
su ile gelir ve gider belgeleri ve kayıtlan Sa
yıştay'ın denetimine sunulur. 

Bilanço ve eklerinin bir örneği, aynı süre 
içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Döner 
sermaye işlemleri akademinin aylıklı veya üc
retli personeli arasından tâyin olunacak eleman
lar tarafından yürütülür. Döner sermayenin so
rumlu saymanı Maliye Bakanlığınca tâyin olu
nur. 

Döner sermayenin demirbaş eşya, malzeme 
ve sair ayniyatı, Devlet Ayniyat Yönetmeliği 
hükümlerine göre kayıt ve işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 39. — Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Kuruluş kadroları ile Merkez Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki 58 sayılı Kanunda 
(Özlük işleri Genel Mülürlüğü) başlığı al
tında 2 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen kad
rolardan ; 

a) (Güzel Sanatlar Akademileri) başlığı 
altında yazılı olup, bu kanuna ekli III ve IV 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar, 

b) 2 sayılı cetvelin (Millî Eğitim Bakan
lığı Öğretim Daireleri ve Kurumları Memur 
kadroları) başlıklı kısmındaki kadrolardan 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisince kullanı
lan ve bu kanuna ekli V sayılı cetvelde gösteri
len kadrolar, 

Kaldırılmış yerlerine, bu kanuna bağlı I ve 
II sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konul
muştur. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz isti-
yenler.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. . 

Yedinci Bölüm 

Çeşitli hükümler 

Madde 40. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demilerinin öğretim üyelerini; bilim, sanat 
ve meslek çalışmalarının memleket içinde ve 
dışında gerektirdiği inceleme gezilerini yap
mak, çalışma ve araştırmalar için belli yer
lerde incelemelerde bulunmak; belli bir işi doğ
rudan doğruya yapmak veya yapılmasını yö
netmek; yerli veya yabancı sergi ve kongre
lere katılmak gibi bilim, sanat ve meslek hiz
metleri için, bölüm profesörler kurulu ka
rarı ile, bağlı oldukları akademi dışında geçici 
olarak görevlendirmeye akademi başkanları
nın teklifleri üzerine Millî Eğitim Bakanı yet
kilidir. Bu yolda görevlendirilenler, aylıkla
rını kendi akademilerinden almakla beraber, 
başka yerlere gönderilmiş iseler geçici görev 
yollukları, akademi hesabına gönderildikleri 
takdirde, kendi akademilerinden, başka daire 
ve idarelerce istenmişlerse o daire veya idare
lerden alırlar. Akademi hesabına memleket dı
şına gönderilmeleri halinde kendilerine verile
cek yolluklar, hakiki yol masrafları ödenmek 
ve gündelikleri memleket içi gündeliklerin üç 
katını aşmamak üzere Akademi Temsilciler Ku
rulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlı
ğınca belirtilir. Çalışma masraflarının gerektir
diği her çeşit idari ve teknik harcamalar ilgili 
bulunduğu bütçeden ödenir. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere 
katılmak üzere, akademi hesabına dış mem
leketlere gönderilecek öğretim üyelerinin gön
derilme şartları, usulleri ve sırası Akademi 
Temsilciler Kurulunca bir yönetmelikle düzen
lenir. 

Bu yönetmeliğe 4489 sayılı Kanuna göre 
dış memleketlere gönderilecek öğretim üye ve 
yardımcıları hakkında da aynı surette hüküm
ler konur. Akademi öğretim üyelerinden her 
hangi birini ilgili Bölüm Profesörler Kurulla
rının teklif ve kararı ile bağlı bulunduğu aka
demi dışındaki Devlet Güzel Sanatlar Akade
milerinin veya üniversitelerin öğretim hizmet-
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lerinde en çok iki yılı aşmamak üzere kendi 
kadroları ile nakledilmek suretiyle görevlen
dirmeye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi öğretim üyeleri ve yardımcıları her tür
lü protokol işlerinde üniversite öğretim üyeleri 
ve yardımcıları için uygulanan usullere bağlı
dırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 41 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — Akademi öğretim üyeleri ve 
yardımcılariyle akademi memur ve hizmetlile
rinin izinleri, ilgili bölüm başkanlarının da mü
talâaları göz önünde tutularak, akademi baş
kanınca ; başkanların izinleri ise, Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Organ ve unvanlarla ilgili se
çimler gizli oyla yapılır, diğer oylamaların giz
li veya açık oyla yapılacağı, oylamayı yapan 
kurullarca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 44. — Öğrencilerin akademi öğretim 
ve yönetim organları ile olan ilgi ve münase
betleri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 45. — Bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra faaliyete geçirilecek yeni akade
milerin müstakillen çalışabilecek hale gelmele
rine kadar himayesi, Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından mevcut akademilerden birine verile
bilir. Bu gibi yeni akademilerin müstakil çalış
maya başlamaları ancak her bölümden en az 
üç profesörün bulunması ve Devlet Güzel Sa
natlar Akademilerarası Kurulun bu hususu ka-
rarlaştırmasiyle olur. Bu görev akademilerara

sı kurul teşekkül edinciye kadar İstanbul Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Ku
rulu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 46. — Bu kanunda hüküm bulun-
mıyan durumlarda genel hükümlere uyulur. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamalarda 
oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen ace
le oylarını kullansınlar. 

27 nci madde üzerinde bir değişiklik önerge
si verileceği bahis konusu edilmişti. Lütfen gön
deriniz. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 nci maddeyi, bi
raz önce okutmuş durumdayım. 27 nci madde 
komisyon tarafından şimdi okutacağım şekil
de bir değişikliğe tabi tutulmak istenmekte
dir. önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin 3 ncü fıkrasında (her ay) 

ibaresi ile başlayıp devam eden 4 ncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

(Her ay 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu 
ile ek ve tadillerinde yer alan hükümler daire
sinde tazminat verilir. 

Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulan
maz. üniversite ve Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi öğretim üyeleri ile, Devlet Güzel Sa
natlar Akademisinde öğretim yapacak nitelik
leri haiz olup, 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesine göre Akademide görev alacak olan
ların bu görevlerinden dolayı aylık veya ücret 
almaları esas görevlerine ait tazminatlarına 
halel getirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü 
ek ve değişiklikleriyle birlikte aynen Akademi 
mensupları hakkında da uygulanır. 

Bu maddede sözü geçen organlardan üni
versite senatosu yerine Devlet Güzel Sanatlar 
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Akademisi Genel Kurulu, fakülte profesörler 
kurulu yerine Devlet Güzel Sanatlar Temsilci
ler Kurulu, fakülte dekanı yerine bölüm baş
kam aynı görevleri yaparlar. Bu husus ile il
gili tahsisat akademi bütçesine konulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim 
üye ve yardımcılarının personel rejimi 4936 sa
yılı Kanun ve ek ve tadilleri hükümleri daire
sinde yürütülür.) 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Değişiklik 
önergesinde birçok kanun maddeleri var. Ko
misyon Başkam izah etsin. 

BAŞKAN — Peki efendim. 27 noi madde 
komisyon yetkilisi tarafından şimdi okutulmuş 
pekliyle değişikliğe tabi tutulmak istenmiştir. 
Sayın Boz, bu verilmiş bulunan değişiklik 
önergesinin izahım talebederler. Buyurunuz 
Sayın Nuri Eroğıan. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NURİ ERO-
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
şüphe yok ki, üniversitemizle aynı seviyede 
memlekete hizmet eden bir teşekküldür. 

Burada vazife gören Öğretim üyesi ve yar
dımcılarının üniversite öğretim üyesi ve yar-
dımcılariyle malî yönden aynı seviyede tutul
ması arzu edilmiştir. Bu sebeple bu tadil öner
gesi verilmiştir. Burada geçen kanun madde
leri 115 sayılı Üniversite Kanunu ve diğeri de 
gelecek Devlet Memurları kanunlariyle alâkalı 
kanun maddeleridir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi dikkat nazara 
alınmak kaydiyle kabul edilmiştir. 

Önerge Komisyon Başkanı yetkilisi tarafın
dan verilmiş olduğu cihetle, Komisyon tarafın
dan filhal kabulü de mutazamımm bulunmak
tadır. Bu sebeple 27 nci maddeyi okutulmuş 
bulunan önerge şeklinde oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 27 nci 
madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler faslmdaki maddeleri oku
tuyorum : 

Sekizinci Bölüm 

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanat

lar Akademisinde öğretmen veya asistan ola
rak çalışmakta bulunanlardan, akademideki 
görevlerine devamları gerekli görülmiyenler, 
bu kanunun yayımından önceki son akademi 
temsilciler kurulu üyelerinin Millî Eğitim Ba
kanının Başkanlığında yapacakları toplantıda 
gizli oyla üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu 
ile verecekleri karar üzerine akademi dışında 
bırakılırlar. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca kadro 
maaşı ile başka görevlere naklen tâyin olu
nurlar. 1 nci fıkra mucibince akademi dışın
da bırakılan asaleti tasdik edilmemiş asistan
ların görevlerine son verilir. Bu işlemler, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç 4 ay içinde yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 noi made üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Mddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan ar
kadaşımız var mı? Yok. 1 - 2 - 3 - 4 numaralı 
açık oylama kupalarında oy verme muamelesi 
sona ermiştir. Kupalar kaldırılsın. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

a) En az 18 yıldan beri İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim mesle
kinde bulunup, en az 10 yıldan beri bağım
sız ders okutan ve eserleriyle üstün başarısı 
sıabit olmuş öğretmenler; 

b) En az 15 yıldan beri istanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim mesle
kinde bulunan ve halen bağımsız ders okut
makta olan, yüksek öğrenimini yapmış, bilim 
veya sanat eseri vermiş, Devletçe veya aka
demice yapılmış yabancı dil imtihanını başa
rı ile vermiş bulunan öğretmenler; 

Almakta oldukları aylıkları ile Akademi 
Başkanının teklifi üzerine Millî Eğitim Ba
kanınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi pro
fesörlüğüne tâyin edilirler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Geçici 2 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte en az 5 yıldan beri istan
bul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde esas 
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görevle eğitim meslekinde bulunanlardan, 
(bağımsız olarak ders okutan, yüksek öğreni
mini yapmış, bilim veya sanat eseri vermiş 
veya her hangi bir dış memlekette mesleki ile 
ilgili en üstün öğrenimini elde etmiş öğretmen
lerden, Devletçe veya akademice yapılmış ya
bancı dil imtihanını başarı ile vermiş bulunan
lar, almakta oldukları aylakları ile akademi 
başkanının teklifi üzerine, Millî Eğitim Ba
kanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
doçentliğine tâyin edilirler, (üniversitede aka
demik kariyerde iken asıl vazifesi akademiye 
nakledilerek müstakil ders okutmakla görev
lendirilen, ilim, sanat, eser ve lisan yönünden 
bu kanundaki şartları taşıyanlar için bu 5 yıl
lık süre, üniversitede göreve başladıkları ta
rihten itibaren hesaplanır.) 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz isitiyen?.. Yok. Geçici 3 ncü maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul estmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Maded 4. — Geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde söz konusu üstün başarıları : 

a) Bilim dalında öğretim yapan öğretim 
üyeleri için Millî Eğitim Bakanının Başkanlı
ğında, üniversitelerin ilgili bölüm dalına men
sup iki üye ile akademi başkanından kurulu 
4 kişilik jüri, 

b) Mimarî, plâstik ve dekoratif sanatlar 
dallarında meslekî öğretim yapan öğretim üye
leri için de Millî Eğitim Bakanının Başkanlı
ğında Millî Eğitim Bakanı tarafından akade
minin bu meslek dallarına mensup öğretim 
üyeleri arasından seçeceği 2 üye ile akademi 
başkanının katılacağı 4 kişilik bir jüri tara
fından tesbiit edilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. ? 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Akademi bölümlerinde en 
az 4 yıldan beri asistanlık yapanlar, ilk açıla
cak doçentlik imtihanına girebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok.. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte durumu geçici 3'ncü maddede

ki şartlara uymakla beraber 5 yıllık süreyi 
doldurmadığı için öğretim görevlisi olarak 
intibakı yapılan istanbul Devlet Güzel Sa
natlar Akademisi öğretmenleri, bu süreyi dol
durdukları zaman doçent unvanını alırlar. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok.. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanat
lar Akademisi bölümlerinde bağımsız olarak 
ders okutanlardan durumları geçici bir, İM, 
üç ve dördüncü maddelere uymıyan öğret
menler, almakta oldukları aylıkları ile, aka
demi başkanının teklifi üzerine, Millî Eği
tim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi öğretim görevlisi, yabancı dil öğret
menleri de okutman olarak tâyin edilirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile yapı
lacak intibak neticelerine, ilgililer, kendileri
ne yazı ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde, Millî Eğitim Bakanlığına itirazda bu
lunabilirler. Bakanlık, bu itirazları en geç iki 
ay içinde kesin karara bağlar. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan asistan ve me
murların bu kanunla alınan kadrolara, almak
ta oldukları aylıkları ile tâyinleri, Akademi 
Başkanının teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığın
ca yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 9. — Bu kanunun geçici 3 ncü 
maddesi gereğince Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi doçentliğine tâyin edilenlerin profe
sörlüğe geçirilmelerine 19 ncu maddede yazılı 
5 veya 7 yıllık süreler bunların bağımsız ola
rak ders okutmaya başladıkları tarihten he
saplanır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncu madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi Yüce Meclisin 
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oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde müdür veya bölüm başkanı ola
rak vazife görmekte bulunan öğretmenler, 
Akademi Başkanı ve bölüm başkanları seçi
linceye kadar, Akademi Başkanlığı ve bölüm 
başkanlığı görevlerini bu unvan ve yetki
lerle yaparlar. Genel Sekreter ve bölüm sek
reterleri tâyin edilinceye kadar, müdür mu
avinleri bu görevleri aynı unvan ve yetkiler
le yürütürler. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerin
de söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun 14 ncü 
maddesinde yazılı «Akademilerarası Kurul» ku
ruluncaya kadar, bu kurula ait görevler, Millî 
Eğitim Bakanının Başkanlığında ve Kültür 
Müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başka
nı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürünün iş
tirakleriyle toplanacak olan «İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kuru
lu» tarafından ifa edilir. 

BAŞKAN — Geçici 11 nci madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 12. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sa
natlar Akademisinde görevli bulunan öğret
menlere, geçicıi 2, 3, 4 ve 5 nci maddelere göre 
tanınan unvanlar kadroya bakılmaksızın kul
lanılır. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Oeoioi Madde 13. — Bu kanunun personel 
istihkakları ile ilgili hükümleri yerine, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
lerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 
sayılı Kanuna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 13 ncü madde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Geçici 13 ncü maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 14. — istanbul Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisi bu kanunun yürürlüğe 
girmesi ile «istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi» olarak yeniden teşkilâtlandırılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 14 üzerinde söz 
istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Bu kanunun kadrolara dair 
hükümleri, kanunun yayımlandığı malî yılın 
sonuncu günü, malî hükümleri yayımını taM-
beden malî yıl başından itibaren, diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz is
tiyenler?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz isti
yenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde bugün
kü gündemimizde Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri kanunu tasarısı ile istanbul Millet-v 

vekili Muhiddin Güven ve 10 arkadaşının Gü
zel Sanatlar Akademisi kanunu teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
nın yapılan müzakeresi madde, madde ve tü
mü itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya ta
bidir. Açık oylama da içtüzüğün maddei mah
susuna istinadederek oyunun rengini veciz bir 
surette belirtmek üzere Adalet Partisi Grupu 
adına lehte oy kullanacağını ifade eden 
Sayın Muhiddin Güven'e söz veriyorum. Bu
yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜ
VEN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, bütün parti gruplarının çok güzel 
anlayışlariyle kabul ettiğiniz bu kanun tasa
rısı güzel sanatlar sahasında istenilen en gü
zel zemini hazırlıyacak ve bunun üzerine en 
büyük temeller atılacaktır. Atılan bu temeller 
üzarine de geleceğe ait, Türkiye'nin gelece
ğine ait güzel sanatlarının yükselmesi, en iyi 
şekilde ortaya çıkabilmesi hususundaki en 
güzel inşa yine sanatkârlar tarafından yapı
lacaktır. Bu husustaki hislerimi bu şekilde 
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ifade eder Türk mimar? arı, heykeltraşları, res
samları ve güzel sanatlar mensupları adına min
net ve şükranlarımı ifade eder, saygı ile selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 86 yıldır gerçek bir sanat ve 
ilim müessesesi olarak çalışan bu güzide mües
sesemiz, yıllardır büyük bir arzu ile bekle
diği ileri statüye yüksek tasviplerinizle şu 
andan itibaren kavuşmuş bulunmaktadır. 

Güzel Sanatlar Akademisi mensupları adı
na ve Millî Eğitim Bakanı olarak Yüksek He
yetinize sonsuz şükranlarımı arz ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı tümü itiba
riyle açık oylamaya tabidir. Bu maksadı hal 
için kupalar sıralar arasında, müsaade ederse
niz, dolaştırılacaktır. Kupalar dolaştırılsın. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Tümü 
üzerinde grup adına söz söyliyebilir miyiz? 

BAŞKAN — Bir lehte, bir aleyhte tümü 
üzerinde konuşulur, aleyhte konuşmıyacağınıza 
göre mümkün değildir. Bu bakımdan usulen 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün açık oyla
ması yapılmış bulunan Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke-
sinlhesabına ait kanun tasarısının yapılacak 
açık oylamasına 169 sayın milletvekili katıl
mış 155 kabul, 10 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. 
Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle, 
açık oylama işlemi gelecek birleşim tekrar edi
lecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 163 sayın millet
vekili katılmış ve 150 kabul, 9 ret, 4 çekinser 
oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağlana-
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madiği cihetle açık oylama işlemi gelecek bir
leşim tekrar edilecektir. 

3 Mayıs 1967 tarihinde Montecarlo'da Millet
lerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşme
nin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 162 sayın milletve
kili katılmış ve 158 kalbul, 1 ret, 3 çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı gerekli oy çoğunluğu sağ-
lıyamadığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık 
oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 
yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk 
asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk 
Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç 
etmeleri hakkında Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 153 sayın milletve
kili katılmıştır. 148 kabul, 2 ret, 3 çekinser oy 
çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı 
cihetle tasarı gelecek birleşim tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Güzel Sa
natlar Akademileri kanun tasarısmnı açık oy 
işlemine katılmıyan arkadaşımız var mı?... Yok. 
Açık oy muamelesi sona ermiştir. Kupayı kal
dırınız. 

Şu anda yapılan Devlet Güzel Sanatlar 
Akademileri kanun tasarısının açık oylama
sına 22 sayın milletvekili arkadaşımız katıl
mış ve 22 kabul oyu çıkmıştır. Tasarı gerekli 
oy çoğunluğunu sağlıyamadığı cihetle gele
cek birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Normal zaman hitama ermiş bulunmakta
dır. 19 Mart 1969 Çarşamba günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı var
dır. Bu sebeple 19 Mart 1969 Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanacak olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısından sonra top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

.+„ 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Suriye'den yurdumuza sığman Türklerin iskâ
nına dair sorusu İçişleri Bakanı Faruk Sükân 
ve Köy İğleri Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı 
cevapları (7/731) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri ve Köy İşleri 

(bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

6 Mayıs 1968 
Hatay Milletvekili 

Hüsnü Özkan 

Arap - İsrail savaşı sırasında Hükümetimi
zin muvafakatiyle Suriye'nin Bayırhucak böl
gesinde oturmkta olan Türklerden, Yayla-
dağı ve Altınözü hudut kapılan açılarak 350 
aile yurda alnımıştır. Almışları sırasında ken
dilerine, Türkiye'de her türlü maddi yardımın 
yapılacağı ve hemen Türk vatandaşlığına alı
nacakları teminat olarak verildiğini, Hatay'
da kendileriyle yaptığım temasda öğrenmiş 
bulunuyorum. Haziran - Ağustos 1967 arasında 
Amik ovasının çeşitli bölgelerine gelmiş olma-
lanna rağmen, bugüne kadar her hangi bir 
maddi yardım görmedikleri gibi, vatandaş
lığa alınmaları üzerinde de bir işlem yapılma
mıştır. Bu durumda : 

1. işısiz, sefil Ve yakın bir zamanda açlığa 
dahi mahkûm olacak bu mülteciler hakkında 
Hükümetimiz ne düşünmektedir? 

2. Kendileri için vatandaşlığa alınma mua
meleleri ne zaman yapılacaktır? 

3. İmar ve İskân Bakanlığınca bu vatan
daşlarımıza iskân haMa tanınma hususunda 
yürütülen işlem nedir? 

4. Aynı şartlarla yurda kabul edilen bu 
mültecilere hangi selbep ve düşünce ile, bir kıs
mına serbest mülteci, bir kısmına iskânlı mül
teci vesikası verilmiştir. 

T. O. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1. 

Şube : 7. B. 71819-329/1 
Konu : Bir soru önergesi hk. 

17 Ocak 1969 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 
10 . 6 . 1968 tarih ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 6505/40177-7/731 sayılı yazıla
rına. 

Hatay Milletvekili Sayın Hüsnü Özkan tara
fından verilen ve Dışişleri ile İmar ve iskân Ba
kanlıklarınca cevaplandırılması talebedilen, Su
riye'den Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu şa
hıslarla ilgili yazılı soru önergesi tetkik olun
muş ve önergenin Bakanlığımızı ilgilendiren 
kısımlan aşağıda kaydedildiği şekilde cevap
landırılmıştır. 

Arap - israil Savaşının başlaması üzerine Su
riye'den vukubulan ilticalar ırk ve milliyet far
kı gözetilmeksizin Milletlerarası kurallara ve 
mevzuata uygun şekilde kabul edilmiştir. Bu 
mülteciler arasında Suriye'nin Bayır - Bucak 
Türkleri de bulunmaktadır. Savaş hali dolayı-
siyle meydana gelen ilticalar sırasında, bir kı
sım mülteciler, kendilerine her türlü yardımın 
yapılacağı ve hemen Türk vatandaşlığına alına
c a k t a yolunda her hangi bir teminat veril
memiştir. 

ilticayı mütaakıp; Türkiye'de akrabalan bu
lunanlar akrabalannın yanına gönderilmiş, di
ğerlerinin de Kızılay ve Köy işleri Bakanlığı
mızca iaşe ve ibateleri sağlanmıştır. 

Bu mülteciler hakkında mevzuat ve tatbika
tımıza uygun olarak aşağıdaki işlemler uygulan
maktadır : 

— 111 — 



M. Meclisi B : 65 17 . 3 . 1969 O : 1 

a) Türkiye'de kalmaları arzulanmıyanlar 
ile mültecilerde aranan vasıfları haiz bulunmı-
yanlar geldikleri yere iade edilmektedir. 

b) Sakıncalı durumları tesbit edilmiyen-
lere de «İlticaları tetkik olunan Suriyeli» sıfa-
tiyle ikâmet tezkeresi verilmektedir. 

Bu suretle ikâmet tezkeresi alan mültecilere 
belli illerimiz dâhilinde iş temini cihetine gi
dilmekte ve iş bulunan illerimize gidenlerin il
tica talepleri kabul edilmektedir. 

İltica talepleri kabul edilenlerden; 2510 sa
yılı Kanuna göre usulüne uygun şekilde müra
caat edenlerin serbest veya iskânlı olmaları 
mümkün olduğu gibi umumi hükümlere göre 
Türk vatandaşı olmak istiyenler için de 403 sa
yılı Vatandaşlık Kanunu mucibince muamele 
yapılmaktadır. 

Yukarıda arz olunduğu gibi bu mülteciler 
hakkında ayrı ayrı muamele uygulanmamakta, 
ancak ilgililer, durumlarına ve müracaat şekille
rine göre muameleye tabi tutulmaktadırlar. 

Soru önergesinin, Köy İşleri Bakanlığını il
gilendiren kısımlarının cevaplandırılması için 
mezkûr Bakanlığa keyfiyet bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 10 . 2 .1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 565 

Sayı : 565/01803 

Konu : Hatay Milletvekili Hüsnü 
Özkan'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1. 2 . 10 . 1968 tarih ve 3408 sayılı 
yazımız. 

2. İçişleri Bk. Em. G. Md. 17 . 1 . 1969 ta
rih ve 7. B. 71819 - 329/1 - 7270 sayılı yazıları. 

Arap - israil savaşı sırasında Suriye'den yur
dumuza sığınan şahısların durumları ile ilgili 
olarak Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan tarafın
dan verilen ve ilgi 2 yazı ile içişleri Bakanlığın
ca, Başkanlığınıza gönderilen önerge cevap ya
zısında, ilgili görülen kısımlarının Bakanlığımız
ca cevaplandırılmasına işaret edildiğinden, konu 

tekrar incelenmiş ve hazırlanan cevap ilişik ola
rak sunulmuştur. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

Arap - israil savaşı sırasında Suriye'den yur
dumuza sığınan şâhısların durumları hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Hatay Milletvekili Hüs
nü Özkan tarafından, Dışişleri ve tmar ve iskân 
bakanlıklarına yöneltilip, ilgisi itibariyle içişleri 
Bakanlığınca cevaplandırılan ve ilgili görülen 
kısımlarının da Köy işleri Bakanlığınca cevap
landırılması istenen yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

1. Hatay Valiliği ve içişleri Bakanlığının 
isteği üzerine, bahsi geçen mültecilere yardım 
yapılmak maksadiyle Hatay Valiliği emrine, 
Toprak - iskân işleri Genel Müdürlüğü Bütçe
sinden Kızılay eliyle harcanmak üzere 25 000 Tl. 
gönderilmiştir. 

2. Vatandaşlığımıza geçmek istiyen bu mül
tecilerden ilticaları, içişleri Bakanlığınca kabul 
edilip haklarında 2510 sayılı iskân Kanununa 
göre işlem yapılmak üzere, henüz Bakanlığımıza 
intikal ettirilmiş dosya bulunmamaktadır. 

2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
in, Türk Havayolları İdare Meclisi üyeleri ile 
murakıplarının görev gezilerine dair sorusu ve 
Maline Bakanı Cihat Bilgehan ve Ulaştırma Ba
kanı Sadettin Bilgiç'in yazılı cevapları (7/804) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın 
Ulaştırma Bakanı ve Sayın Maliye bakanları ta
rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Türk Havayolları son zamanlarda keşmekeş 
idarenin tipik bir çiftliği haline gelmiştir. Or
taklık, meslekle zerre kadar alâkası olmıyan ida
re meclisi üyelerinin çıkarlarına ve partizan he
veslerine göre idare edilmekte ve her geçen gün
le biraz daha karışmaktadır. Ceplerinden 5 ku
ruş harcarken düşünen bu vatan kurtaranlar 
Devlet kesesinden binleri onbinlerî harcarken 
zerre kadar tereddüdetmemektedirler. Emelleri
ne uygun olarak getirdikleri yeni umum müdür 
bile zaman zaman isyan edecek durumlara gel
mekte ise de, nankörlük etmemek için çareyi iç 
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ve dış seyahatlere gitmek ve gözden kaybolmak
ta bulmaktadır. Bilhassa dış bürolardaki tâyin 
yetkisi ve tasarruflar tamamen idare meclisinde 
toplanmıştır. Yurt içi tâyinler ise yine idare 
meclisinin işaret ve tavsiyeleri üzerine yapıl
makta olup, müessese sadece bir yârân kayırma 
politikası ile idare edilmektedir. 

idare Meclisi üyeleri sık sık yurt dışı gezile
rine çıkmakta, güya tetkik gezisi yapıyoruz diye 
memleketin binlerce dolar dövizini keyiflerine 
göre harcamaktadırlar. Aynı üyelerin pek azı, 
belki de hiçbiri, Türk Havayollarının Anadolu'
daki Van, Erzurum, Diyarbakır, Elâzığ v. s. gibi 
bürolarım tetkik etmek zahmetine katlanmış
lardır. Halbuki yurt içi büroların ve hattâ bu 
büroların çevre şehir ve kasabalarının yılda en 
az birkaç defa tetkiki gerekmektedir. Hal böyle 
iken gezilerin daha çok yurt dışına yapılması, 
ortaklığın büyük mikyasta döviz harcamalarına 
sebebolmaktadır. Ekmek ve istikbal endişesinde 
olan personel, bu alenî «sefam olsun...» furyası
nı içleri yana yana seyretmekte ve maalesef 
ağızlarını açmamaktadırlar. Yurt içi ve yurt dışı 
bürolarında muhtelif yolsuzluklar ve usulsüzlük
ler olduğu dedikodusu yayılmaktadır. 

Sayın Ulaştırma ve Maliye bakanlarının du
ruma el koyması ve bu çılgınca gidişe müdahale 
etmeleri artık bir zaruret haline gelmiştir. Aksi 
halde dedikoduları ayyuka çıkmış olayları teker 
teker açıklamak zorunda kalacağız. 

Bu izahatımın ışığı altında aşağıdaki sorula
rımın cevaplandırılmasını rica ederim; 

1. Türk Havayolları tdare Meclisi üyeleri 
ve murakıpları kimlerdir? Tahsil, meslek ve ihti
sasları nedir? 

2. Ne kadar aylık ve ücret alırlar? 

3. Seçildikleri günden bu yana 1967 ve 1968 
yıllarında, ne maksatla, kaçar gün süre ile yurt 
dışında hangi memleketlere ve hangi şehirlere 
gitmişlerdir? 

4. Bu maksatla ne kadar döviz (ve karşılığı 
Türk lirası) almışlardır? Ayrıca gittikleri yer
lerde muhtelif maksatla Türk Havayolları büro
larından ne kadar döviz sarfına sebebolmuşlar-
dır? (Taksi, özel araba kiralamak, otel, yemek 
v. s. gibi...) 

5. Bu seyahatlerin hangilerinde eşlerini de 
beraber götürmüşlerdir? 

6. Bu seyahatlarin sonunda, gidiş maksat-
lariyle ilgili verdikleri rapor var mıdır? Ve or
taklığa ne gibi faydalar sağlamışlardır? 

7. Aynı kişilerin, aynı suretlerde Türk Ha
vayolları yurt içi istasyonlarına yaptıkları tet
kik gezilerinin aded, süre ve yolluk tutarı ne
dir? 

8. 1968 yılı başından beri ortaklıktan işten 
ayrılan personel sayısı ve ayrılış sebepleri ne
dir? Yine bu süre içinde ne kadar yeni personel, 
hangi esaslara istinaden ve ne kadar ücretle işe 
alınmıştır? Bunlardan başka kadro içinden han
gi sebeplerle ne kadar nakil ve tâyin yapılmış
tır? 

9. Bu konularda Ulaştırma ve Maliye ba
kanlıklarının her hangi bir müdahalesi ve kont
rolü olmuş mudur? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 9 . 12 . 1968 

Hafine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi İşbirliği 

Teşkilâtı 
iktisadi Devlet Teş. Şb. 

Bayı : 52875/56610 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 30 . 9 . 1968 tarih ve 6848/42874-7/804 

sayılı yazıları. 
Türk Havayolları idare Meclisi Üyeleri ile 

murakıplarının görev gezilerine dalir Çankırı 
Milletvekili Mehmet Ali Arsan tarafından veri
len yazılı soru önergesi hakkımda Türk Hava
yolları A. O. ndan alınan cevaplar aşağılda su
nulmuştur. 

1. Türk Havayolları İdare Meclisi üyeleri 
ve murakıplar : 

idare Meclisi : 
Sayın Dr. Muharrem Tuncay (Reis) 
Sayın Ziya Aîtmoğlu (Reisvekili) 
Sayın Nuri Togay (Üye) 
Sayın Tevfik Tığlı (Üye) 
Sayın Gilbert Uee (BOAC yi temsilen) (Üye) 
Murakıplar : 
Sayın Suat Yurtkoru 
Sayın Süleyman Bilgen 
Sayın Bere Turan (1968 hissedarlar Âdi 

Umumi Heyet Toplantısına kadar vazife ifa 
etmiştir) 

Sayın Şebabettin Orhon (1968 hissedarlar 
Âdi Umumi Heyet toplantısında seçilmiştir.) 
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Tahsil, meslek ve ihtisasları : 
Sayın Dr. Muharrem Tuncay (Mütehassıs 

'doktor, eski Balıkesir Milletvekili) 
Sayın Ziya Altmoğlu ('Serbest Meslek sahi

bi, eski istanbul Milletvekili) 
Sayın Nuri Togay (Eğitimci, eski Çanakka

le Milletvekili) 
Sayın Tevfi'k Tığlı (Eğitimci, eski İsparta 

Milletvekili) 
Sayın Suat Yurtıkoru (Diş doktoru, eski 

Afyon Karahisar Milletvekili) 
Sayın Süleyman Bilgen (Avukat, eski Edir

ne Milletvekili) 
iSaym Berç Turan (Yüksek Mühendis, eski 

İstanbul Senatörü) 
Sayın Şehabettin Orhan (Yüksek Mimar, 

eski istanbul Milletvekili) 
2. Türk Havayolları idare Meclisi üyeleri 

ve murakıpların ücretleri : 
idare Meclisi Reisi (Ayda brüt : 4 500 Tl.) 
İdare Meclisi Üyeleri (Ayda brüt: 3 250 Tl.) 
Murakıplar (Ayda brüt : 1 500 Tl.) 

3. Türk Havayolları İdare Meclisi üyeleri 
Ve murakıpların 1967 ve 1968 yılı Eylül ayı so
nu itibariyle yurt dışı seyahatleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Sayın Dr. Muharrem Tuncay, davetli olarak 
yaktığı bir seyahatte, Los Angeles, Washing
ton, Montreal, New - York ve Münih'e, yurt dı
şı bölge satış müdürlükleri ve acentelerinde in-
celemlelerde bulunmak üzere yaptığı bir seya
hatte Roma, Zürih, Brüksel, Paris, Londra.. 
Amsterdam, Frankfurt, Viyana, Münih, Stut-
gard'a diğer bir seyahatte de Tel - Aviv, Lef
koşe, Atina, Zürih, Frankfurt ve Münih'e git
miştir. 

Yurt dışı seyahatleri toplamı, yol dâhil 
(59) gündür. 

Sayın Ziya Altmoğlu, davetli olarak yaptığı 
Mr seyahatte Los Angeles, Washington, Mont
real, New - York, Münih'e, yurt dışı bölge satış 
müdürlükleri ve acentelerinde incelemelerde bu
lunmak üzere yaptığı bir seyahatte Viyana, 
Frankfurt, Amsterdam, Brüksel, Londra, Roma 
ve Münih'e, diğer bir seyahatte de Cidde, Bey
rut, Tel - Aviv, Lefkoşe ve Atina'ya ve THY 
Satış bürolarının açılışı münasebetiyle Zürih, 
Amsterdam, Münih, Frankfurt, Brüksel, Lond
ra ve Roma'ya gitmiştir. 

Yurt dışı seyahatleri toplamı, yol dâhil 
(66) gündür. 

Sayın Nuri Togay, daveti olarak yaptığı 
bir seyahatte, Los Angeles, Washington, Mont
real ve New - York'a, yurt dışı bölge satış mü
dürlükleri ve acentelerinde incelemelerde bu
lunmak üzere yaptığı bir seyahatte Viyana, 
Frankfurt, Amsterdam, Brüksel, Londra, Ro
ma ve Münih'e gitmiştir. 

Yurt dışı seyahatleri toplamı, yol dâhil (28) 
gündür. 

Sayın Tevfik Tığlı, davetli olarak yaptığı 
bir seyahatte, Los Angeles, Washington, Mont
real, New - York ve Münih'e, yurt dışı bölge 
satış müdürlükleri ve acentelerinde incelemeler
de bulunmak üzere yaptığı bir seyahatte Roma, 
Zürih, Brüksel, Amsterdam, Frankfurt, Münih, 
Viyana ve Atina'ya gitmiştir. 

Yurt dışı seyahatleri toplamı, yol dâhil 
(37) gündür. 

Sayın Suald Yurdkoru, yurt dışı seyahati 
yapmamıştır. 

Sayın Süleyman Bilgen, davetli olarak yap
tığı bir seyahatte, Los Angeles, Washington, 
Montreal, New - Yort ve Frankfurt'a, yurt dı
şı bölge satış müdürlükleri ve acentelerinde in
celemelerde bulunmak üzere yaptığı bir seya
hatte Atina ve Tel - Aviv'e gitmiştir. 

Seyahatleri toplamı, yol dâhil (22) gündür. 

Sayın Berç Turan, davetli olarak yaptığı 
bir seyahatte Los Angeles, Washington, Mont
real, New - York ve Frankfurt'a, yurt dışı böl
ge satış müdürlükleri ve acentelerinde inceleme
lerde bulunmak üzere yaptığı bir seyahatte Ati
na, Tel - Aviv'e, bir seyahatte Viyana, Frank
furt, Brüksel'e, diğer bir seyahatte Viyana'ya 
ve diğer bir seyahatte de Münih, Brüksel ve 
Beyrut'a gitmiştir. 

Yurt dışı seyahetleri toplamı, yol dâhil 
(64) gündür. 

Sayın Şehabettin Orhon, THY satış bürola
rının açılışı münasebetiyle Zürih, Amsterdam, 
Münih, Frankfurt, Brüksel, Londra ve Roma'-
ya gitmiştir. 

Seyahatleri toplamı, yol dâhil (16) gündür. 
4. Yurt dışı seyahatleri için alman döviz 

miktarı : 
Sayın Dr. Muharrem Tuncay 15 077.50 Tl. 

harcırah almıştır. Bu miktarın 10 656 Tl. dö
viz mukabilidir. 
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Sayın Ziya Altınoğlu, lı5 077,80 Tl. harcırah 
almıştır. Bu miktarın 13.200 Tl. döviz muka-
bMir . 

Sayın Nuri Tbg'ay, 6 905,80 Tl. harcırah al
mıştır. Bu miktarın 6 000 Tl. döviz mukabilidir, 

Sayın Tevfik Tığlı, 8 346 Tl. harcırah al
mıştır. Bu miktarın 6 000 Tl. döviz mukabilidir. 

Sayın Suat Yurtkoru yurt dışı seyahat yap
mamıştır. 

Sayın Süleyman Bilgen, 5 348,80 Tl. harcı
rah almıştır. Bu miktarın 4 800 Tl. döviz mu
kabilidir. 

Sayın Berç Turan, 15 670 Tl. harcırah al
mıştır. Bu miktarın 14 600 Tl. döviz mukabi
lidir. 

Sayın Sahabettin Orhon, 3 957,50 Tl. har
cırah almıştır. Bu miktarın 3 600 Tl. döviz 
mukabilidir. 

5. Türk Havayolları idare Meclisi üyeleri 
ve murakıpların eşleri ile yaptıkları seyahatler: 

Sayın Dr. Muharrem Tuncay, THY ve di
ğer havayollarına ait uçaklarda Pas ile seya
hat imkânını bahşeden THY Pas Talimatnamesi 
hükümlerinden istifade ederek ve dövizi şah
san ödenmek suretiyle eşini bir defa yurt dışına 
birlikte götürmüştür. 

ıSayın Ziya Altınoğlu, THY ve diğer hava
yollarına ait uçaklarda Pas ile seyahat imkânı
nı bahşeden THY Pas Talimatnamesi hükümle
rinden istifade ederek, dövizi şahsan ödenmek 
suretiyle, eşini üç yıl içinde iki defa yurt dışı
na birlikte götürmüştür. 

ıSayın Nuri Togay, THY ve diğer havayol
larına ait uçaklarda Pas ile seyahat imkânını 
bahşeden THY Pas Talimatnamesi hükümle
rinden istifade ederek ve dövizi şahsan öden
mek suretiyle eşini bir defa yurt dışına birlikte 
götürmüştür. 

Sayın Tevfik Tığlı, eşini yurt dışına götür
memiştir. 

iSaym ıSuat Yurtkoru, yurt dışı seyahat yap
mamıştır. 

Sayın Süleyman Bilgen, eşini yurt dışına 
götürmemiştir. 

Sayın Berç Turan, halen THY den ayrılmış 
(bulunmaktadır. 

iSayın Sahabettin Orhon, THY ve diğer ha
vayollarına ait uçaklarda Pas ile seyahat im
kânını bahşeden THY Pas Talimatnamesi hü-
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kümlerinden istifade ederek, dövizi şahsan 
ödenmek suretiyle eşini bir defa yurt dışına 
birlikte götürmüştür. 

6. Seyahatleri sonunda gidiş maksatları ile 
ilgili rapor : 

Yurt dışı seyahatleri hitamında, bir kısım 
üyeler rapor tanzim etmişler, diğer bir kısım 
üyeler de İdare Meclisi toplantılarında izahat 
vermişlerdir. 

7. 1967 ve 1968 yılı Eylül ayı sonu itiba
riyle yurt içi seyahatler : 

Sayın Dr. Muharrem Tuncay, muhtelif ta
rihlerde, tetkiklerde bulunmak üzere Bursa, 
tzmir, Ankara, Malatya, Diyarbakır, Samsun, 
Bandırma, Balıkesir ve Antalya'ya seyahat et
miştir. Seyahat süresi toplamı (50) gündür 
ve 3 902,67 Tl. harcırah ödenmiştir. 

Sayın Ziya Altınoğlu, muhtelif tarihlerde, 
tetkiklerde bulunmak üzere, Ankara, Kayseri, 
İzmir'e seyahat etmiştir. Seyahat süresi topla
mı (65) gündür ve 4 914,67 Tl. harcırah öden
miştir. 

Sayın Nuri Toigay, muhtelif tarihlerde, tet
kiklerde bulunmak üzere, Ankara'ya gitmiş
tir. ıSeyahat süresi toplamı (12) gündür ve 
866,34 Tl. harcırah ödenmiştir. 

Sayın Tevfik Tığlı, muhtelif tarihlerde, tet
kiklerde bulunmak üzere, İzmir, Bursa, Adana, 
Samsun, Antalya, Afyon, Diyarbakır, Erzu
rum, Sivas Kayseri ve Trabzon'a gitmiştir. Se
yahat süresi toplamı (32) gündür ve 2 593,93 Tl. 
harcırah ödenmiştir. 

Sayın Suad Yurdkoru, yurtiçi seyahat yap
mamıştır. 

Sayın Süleyman Bilgen, yuriçi seyahat yap
mamıştır. 

Sayın Berç Turan, muhtelif tarihlerde, tet
kiklerde bulunmak üzere, Ankara ve İzmir'e git
miştir. Seyahat süresi toplamı (27) gündür ve 
2 052 Tl. harcırah ödenmiştir. (1968 yılında 
T. H. dan ayrılmıştır.) 

Sayın Şebabettin Orhon, tetkiklerde bulun
mak üzere iki gün süre ile Ankara'ya gitmiştir 
ve-152 Tl. harcırah ödenmiştir.f 

8. a) 1 . 1 . 1968 ilâ 1 . 10 . 1968 tarihi 
itibariyle işten ayrılan personel : 

İstifa edenler 63 
Emekliye ayrılanlar 1 
Vefat edenler 5 
İşine son verilenler 18 
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(İşine son verilen 18 personelden, 4 ü ortak
lık yaş haddi, 4 ü kadrolarının lâğvedilmesi, 3 ü 
genellikle vazife ifasının tatmin edici olmaması 
1 i sık sık hasta olması, 1 i devamsızlık, 1 i mah
kûmiyet ve 4 ü de dış bürolarımızda çalışmak
ta iken devamsızlık ve kifayetsizlik sebepleriy
le mahallî kanunlara göre tazminatları veril
mek suretiyle Ortaklıktan ayrılmışlardır.) 

b) Yeniden alman personel ve ücretleri : 
Pilotlar (31) 1 929 Tl. 
Kabin memurları (36) 905 Tl. 
Teknik elemanlar (15) 748 Tl. ilâ 1 008 Tl. 
Dış büro personeli (19) 1 875 Tl. ilâ 2 500 Tl. 
Diğer personel 179 565 Tl. ilâ 2 415 Tl. 

. Ortaklığa tâyin edilen pilotlar İCAO tali
matı esaisları dâhilinde, kalbin memurları ve 
teknik elemanlar sınavla, diğer personel de sı
navla alınıp esas kadrolarına geçirilmek üziere 
üç aylık eğitime tabi tutulmaktadır. 

c) Nakledilenler : 
Türk Havayolları A. O. nda şahsi talep, iş 

akımı, çalışma şartları, kadro icabı olarak (70) 
personel muhtelif görevlere nakledilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanı 25 . 2 . 1969 

özel Kalem Müdürlüğü 
1545 -1 

Konu: THY idare Meclisi üye
leri ve murakıpları Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
30 . 9 . 1968 tarih ve 7/804 - 6848/42874 sayılı 
yazı. 

Türk Havayolları idare Meclisi üyeleri ile 
murakıplarının görev gezilerine dair Çankırı 
Milletvekili Mehmet Ali Ansan tarafından veri
len yazılı sioru önergesi cevabidir. 

1 - Türk Havayolları idare Meclisi Üyeleri ve 
murakıplar : 

idare Meclisi : 
Dr. Muharrem Tuncay (Reis) 
Ziya Altınoğlu (Reisvekili) 
Nuri Togay (Üye) 
Tevfik Tığlı (Üye) 
'Grilfîert Lee (BOAC yi temsilen) (Üye) 
Murakıplar : 

Suad Yurdkoru 
Süleyman Bilgen 
Berç Turan 
Sahabettin Orhon 
Tahsil, meslek ve ihtisasları : 
Dr. Muharrem Tuncay - Mütehassıs Doktor, 

eski Balıkesir Milletvekili. 
Ziya Altınoğlu - Serbest meslek sahibi, eski 

istanbul Milletvekili. 
Nuri. Togay - Eğitimci, eski Çanakkale Mil

letvekili. 
Tevfik Tığlı - Eğitimci, eski İsparta Millet

vekili. 
Suad Yurdkoru - Diş Doktoru, eski Afyon 

Milletvekili. 
Süleyman Bilgen - Avukat, eski Edirne Mil

letvekili. 
Berç Turan - Yüksek Mühendis, eski istanbul 

Senatörü. 
Sahabettin Orhon - Yüksek mimar, eski is

tanbul Milletvekili. 
2. Türk Havayolları idare Meclisi üyeleri 

vo murakıpların ücretleri : 
İdare Meclisi Reisi - Ayda bürüt 4 500 Tl. 
İdare Meclisi üyeleri - Ayda brüt 3 250 Tl. 
Murakıplar - Ayda brüt 1 500 Tl. 
3. Türk Havayolları idare Meclisi üyeleri 

ve murakıpların 1967 ve 1968 yılı Eylül ayı so
nu itibariyle yurtdışı seyahatleri aşağıda gös
terilmiştir : 

Dr. Muharrem Tuncay, davetli olarak yaptı
ğı bir seyahatte Los Angeles, WaJshmgton, Mon
treal, New - York ve Münih'e, yurtdışı bölge sa
tış müdürlükleri ve acentalannda incelemelerde 
'bulunmak üzere yaptıkları bir seyahatte Roma, 
Zürih, Brüksel, Paris, Londra, Amsterdam, 
Frankfurt, Viyana, Münih, Stutgard'a diğer bir 
ösyahatte de Tel-Aviv, Nicosia, Atina, Zürih, 
Frankfurt ve Münih'e gitmişlerdir. 

Yurt dışı seyahat toplamı, yol dâhil (59) 
gündür. 

Ziya Altınoğlu, davetli olarak yaptıkları bir 
seyahaito Los Angeles, Washington, Montreal, 
Ne w - York, Münih'e, yurtdışı bölge satış mü
dürlükleri ve aoentalarınida imicelemelerde bulun
mak üzere yaptıkları bir seyahatte Viyana, 
Frankfurt, Amasterdam, Brüksel, Londra ve Ro
ma, Münih'e diğer bir seyahatte de Cidde, Beyrut, 
Tel - Aviv, Nioosia ve Atina'ya ve THY satış bü
rolarının açılışı münasebetiyle Zürih, Amaster-
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dam, Münih, Frankfurt, Brüksel, Londra ve Ro- j 
ma'ya gitmişlerdir. 

Yurtdışı seyahatleri toplamı, yol dâhil (66) 
gündür. 

Nuri Togay, davetli olarak yaptıkları bir 
seyahatte, Lon Angeles, Waishington, Montreal 
ve New - York'a, yurtdışı bölge satış müdürlük
leri ve acentalıklarda incelemelerde bulunmak 
üzere yaptıkları bir seyahatte Viyana, Frank
furt, Amasterdam, Brüksel, Londra, Roma ve 
Münih'e gitmişlerdir. 

Yurt dışı seyahatleri toplamı, yol dâhil (28) 
gündür. 

Tevfik Tığlı, davetli olarak yaptıkları bir 
seyahatte, Los Angeles, Washington, Montreal, 
New - York ve Münih'e yurtdışı bölge satış mü
dürlükleri ve acentalarında incelemelerde bulun
mak üzere yaptıkları bir seyahatte Roma, Zü-
rih, Brüksel, Amasterdam, Frankfurt, Münih, 
Viyana ve Atina'ya gitmişlerdir. 

Yurtdışı seyahatleri toplamı, yol dâhil (37) 
gündür. 

Suad Yurdkoru, yurtdışı seyahat yapmamış
lardır. 

Süleyman Bilgen, davetli olarak yaptıkları 
bir seyahatte, Los Angeles, Waıshimgton, Mont
real, New-York ve Frankfurt'a yurtdışı bölge 
satış müdürlükleri ve acentalarında incelemeler
de bulunmak üzere yaptıkları bir seyahatte Ati
na ve Tel - Aviv'e gitmişlerdir. 

Seyahatleri toplamı, yol dâhil (22) gündür. 

Berç Turan, davetli olarak yaptıkları bir se
yahatte Los Angeles Wa*himgton, Montreal, 
New - York ve Frankfurt'a, yurtdışı bölge satış 
müdürlüklerinde incelemelerde bulunmak üzere 
yaptıkları bir seyahatte Atina, Tel - Aviv, diğer 
bir seyahatte, Viyana, Frankfurt, Brüksel'e, bir 
seyahatte Viyana'ya ve diğer bir seyahatte de 
Münih, Brüksel ve Beyrut'a gitmişlerdir. 

Seyahatleri toplamı, yol dâhil (64) gündür. 

Sahabettin Orhon, THY satış bürolarının açı
lışı münasebetiyle, Zürih, Amasterdam, Münih, 
Frankfurt, Brüksel, Londra ve Roma'ya gitmiş
lerdir. 

Seyahatleri toplamı, yol dâhil (16) gün sür
müştür. 

4. Yurtdışı seyahatleri için alman döviz 
miktarı : 

Dr. Muharrem Tuncay, 15 077,50 Tl. harcı
rah almıştır. Bu miktarın 10 656,00 Tl. döviz 
mukabilidir. 

Ziya Altınoğlu, 15 358,80 Tl. harcırah almış
tır. Bu miktarın 13 200,00 Tl. döviz mukabili
dir. 

Nuri Togay, 6 905,80 Tl. harcırah almıştır. 
Bu miktarın 6 000,00 Tl. döviz mukabilidir. 

Tevfik Tığlı, 8 346,00 Tl. harcırah almıştır. 
Bu miktarın 6 000,00 Tl. döviz mukabilidir. 

Suad Yurdkoru, yurtdışı seyahat yapmamış
tır. 

Süleyman Bilgen, 5 348,80 Tl. harcırah almış
tır. Bu miktarın 4 800,00 Tl. döviz mukabili
dir. 

Berç Turan, 15 670,00 Tl. harcırah almıştır. 
Bu miktarın 14 600,00 Tl. döviz mukabilidir. 

Sahabettin Orhon, 3 957,50 Tl. harcırah al
mıştır. Bu miktarın 3 600,00 Tl. döviz mukabi
lidir. 

5. Türk Havayolları İdare Meclisi üyeleri 
ve murakıpların eşleri ile yaptıkları seyahat
ler : 

Dr. Muharrem Tuncay, THY ve diğer hava
yollarına ait uçaklarda Pas ile seyahat imkânı
nı bahşeden THY Pas Talimatnamesi hükümle
rinden istifade ederek ve dövizi şahsan öden
mek suretiyle eşini bir defa yurtdışına birlikte 
götürmüştür. 

Ziya Altmloğlu, THY ve diğer havayollarına 
ait uçaklarda Pas ile seyahat imkânını bahse
den THY Pas Talimatnamesi hükümlerinden is
tifade ederek, dövizi şahsan ödenmek suretiyle 
eşini üç yıl içinde iki defa yurtdışına birlikte 
götürmüştür. 

Nuri Togay, THY ve diğer havayollarına ait 
uçaklarda Pas ile seyahat imkânını bahşeden 
THY Pas Talimatnamesi hükümlerinden istifa
de ederek ve dövizi şahsan ödenmek suretiyle 
eşini bir defa yurt dışına birlikte götürmüştür. 

Tevfik Tığlı eşini yurtdışına götürmemiş
tir. 

Suad Yurdkoru, yurt dışı seyahat yapmamış
tır. 

Süleyman Bilgen eşini yurt dışına görütme-
miştir. 

Berç Turan, halen THY dan ayrılmış bulun
maktadır. 

- 1 1 7 -



M. Meclisi E : 65 17 . 3 . 1969 O : 1 

Sahabettin Orhon, THY ve diğer havayolla- I 
rina ait uçaklarda Pas ile seyahat imkânını bah
şeden THY Pas Talimatnamesi hükümlerinden 
istifade ederek ve dövizi şahsan ödenmek sure
tiyle eşini bir defa yurtdışına birlikte götürmüş
tür. 

6. Yurtdışı seyahatleri hitamında, ekli ola
rak takdim edilen : 

İdare Meclisi görüşünde açıklandığı üzere, 
bir kısım üyeler rapor tanzim etmişler, diğer 
bir kısmı üyeler idare Meclisi toplantılarımda 
feahat vermişlerdir. 

7. 1967 ve 1968 yılı Eylül ayı sonu itiba
riyle, yurtiçi seyahatler : 

Dr. Muharrem Tuncay, muhtelif tarihlerde, 
tetkiklerde bulunmak üzere, Bursa, izmir, An
kara, Malatya, Diyarbakır, Samsun, Bandırma, 
Balıkesir ve Antalya'ya seyahat etmiştir. Seya
hat süresi toplamı (50) gündür ve 3 902,67 Tl. 
harcırah ödenmiştir. 

Ziya Altmoğlu, muhtelif tarihlerde, tetkik
lerde bulunmak üzere, Ankara, Kayseri, izmir'e 
seyahat etmişlerdir. Seyahat süresi toplamı (65) 
gündür ve 4 914,67 Tl. harcırah ödenmiştir. 

Nuri Togay, muhtelif tarihlerde, tetkiklerde 
bulunmak üze^e, Ankara'ya gitmişlerdir. Seya
hat süresi toplamı (12) gündür. Ve 866,34 Tl. 
'harcırah ödenmiştir. 

Tevfik Tığlı, muhtelif tarihlerde, tetkikler
de bulunmak üzere izmir, Bursa, Adana, Sam
sun, Antalya, Afyon, Diyarbakır, Erzurum, Si
vas, Kayseri ve Trabzon'a gitmişlerdir. Seyahat 
süresi toplamı (32) gündür ve 2 052 Tl. harcı
rah almıştır. (1968 yılında THY dan ayrılmış
lardır.) 

Sahabettin Orhon, tetkiklerde bulunmak üze
re iM gün süre ile Ankara'ca gitmişlerdir. Ve 
152 Tl. harcırah ödenmiştir. 

8. a) 1 . 1 1968 ilâ 1 . 10 . 1968 tarihi 
itibariyle işten ayrılan personel : 

İstifa edenler 63 
Emekliye ayrılanlar 1 
Vefat edenler 5 
İşine son verilenler 18 
(İşine son verilen 18 personelden, 4 ü ortak

lık yaş haddi, 4 ü kadrolarının lâğvedilmesi, 3 ü 
ıgenell'ikle vazife ifasının tatmin edici olmaması, 
1 i sık sık hasta olması, 1 i devamsızlık, 1 i mah
kûmiyet ve 4 ü de dış bürolarımızda çalışmakta 
iken devamsızlık ye kifayetsizlik sebepleriyle | 

I mahallî kanunlara göre tazminatları verilmek 
suretiyle ortaklıktan ayrılmışlardır.) 

b) Yeni alman personel ve ücretleri : 
Plotlar (31) 1 929 Tl. 
Kabin memurları (36) 966 Tl. 
Teknik elemanlar (15) 748 Tl. ile 1 008 Tl. 
Dış büro personeli (19) 1 875 Tl. ile 2 500 Tl. 
Diğer personel (179) 565 Tl. ile 2 415 Tl. 
Ortaklığa tâyin edilen pilotlar üyesi bulun

duğumuz Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtın
ca kabul edilen standartlara göre kabin memur
ları ve teknik elemanlarla diğer personel itere sı
navla alınıp esas kadrolarınla geçirilmek üzere 
üç aylık eğitime tabi tutulmaktadır. 

c) Nakledilenler : 
Ortaklıkta şahsi sebep, iş akımı, çalışma şart

ları, kadro icabı olarak (70) personel muhtelif 
görevlere nakledilmişlerdir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
I Konya Ereğlisindeki Sümerbank Dokuma Fab-
I likasından çıkarılan işçilere dair sorusu ve Ça

lışma Bakam Ali Naili Erdem ve Sanayi Bakam 
Mehmet Turgut'un yazılı cevaplan (7/890) 

30 . 9 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Çalışma 
Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Konya Ereğlisinde Sümerbank Dokuma 
Fabrikasında Hanım İşçi Zelha Terziler halen 
6 ay istirahatli bulunduğu halde işine son veril
miştir; bunun sebebi nedir? . 

2. Gene Sendika İdare Heyetinde ibrahim 
Üstüner, Ahmet Kanat, işçi temsilcisi Seyyar 
Aksıoyul ve Cemil Baskıl'mın işlerine son veril
miştir. Bu işçilerin haksız olarak çalışma hak
kından mahrum edilmesinin sebebi nedir? 

3. Bâzısı 25 senelik bâzısı 10 - 15 senelik 
işçi olan bu kimselerin böyle hodbehod çıkarıl
masına mevzuat uygun olmadığı halde, kanun
ları çiğniyerelk partizanlık yapanlar hakkında 

I bir işlem yapılmış mıdır 
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4. iSösyal Sigortalar ve Çalışma Bakanlığı I 
bu işçilerin haklarını korumak için ne yapmış
tır? 

6. Ereğlildeki Fabrika idaresi. Sendika se
çimlerine hâkim olmak ve partizanlık karıştır
mak için gösterdikleri gayret netice vermeyin
ce, kanunsuz yollara başvurmaya başlamıştır. 
Bu hususta çok önce Sanayi Bakanına sözlü so
ru da verdim. Muhtelif işçilerin çıkarılması, 
nakledilmesi sebebi ile müracaatlar da olmuş
tur. Böylece ortada bulunan huzursuzluğu gi
dermek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 7 . 11 . 1968 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı: 1014-6 
Konu: 13202 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
İlgi: 3 . 10 . 1968 gün ve 7198/45685/7/890 

sayılı yazıları : 
Konya Ereğlisindeki Sümerbank Dokuma 

Fabrikasından çıkarılan işçilere dair Konya Mil
letvekili Nazif Kurucu tarafından verilen yazılı I 
soru önergesi üzerine işyerinlde yapılan tahkikat 
neticesi tesbit edilen hususlar aşağıda arz edil
miştir. I 

1. Zeliha Terziler'in 3 . 6 . 1942 tarihinde 
işyerine takıma olarak girdiği, 1 . 1 . 1949 ta
rihinde lâboratuvara geçirildiği, orada arkadaş- I 
lan ile kavga etmesi sebebiyle telefon santralli-
ğine alındığı, burada telefonları dinlediği anla
şıldığından 15 . 12 . 1967 tarihimde kartını bas
madan işyerini terk etmesi sebebiyle 25 .1.1968 
tarihinde Disiplin Kurulu tarafından kendisine 
ihtar cezası verilerek işyerinde aynı kademe ve 
ücretle fitil kısmına nakledildiği fakat aidi geçen 
işçinin işbaşı yapmıyarak 6 ay devamlı istirahat 
aldığı 15 . 7 . 1968 tarihinde müessese Müdürü I 
Salih Yükael'e nezaket ve terbiye kaideleri ile 
telif edilemiyecek şekilde hakaret etmesi üzeri
ne 17 . 7 . 1968 tarihinde toplu iş sözleşmesi
nin (68/14) ncü malddesi ve 931 sayılı İş Ka
nununun 17 nci maddesi 2 nci fıkrası (b) ben
dine istinaden iş aktinin feshedildiği, 

2. ibrahim Üstüner, Ahmet Kanat, Seyyar 
Aksoylu, Cemil Başsülün, Müessese Müdürü Sa
lih Yüksel'e hakaret etmeleri üzerine 22.6.1968 
tarihinde iş akitlerinin 931 sayılı iş Kanununun 
17 nci maddesi (2/b) bendi hükmüne göre fe-
feahedildiği, ancak adı geçen işçilerin Müesse- ) 
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se Müdürü Salih Yüksel'den özür dilemeleri 
üzerine tekrar işyerine alındıkları ve halen iş
yerinde çalıştıkları, 

3. işverenin sendika seçimlerimde seçime 
müessir olmak ve partizan bir zihniyetle hare
ket ettikleri hususunda ise de yapılan tahkikat
ta böyle bir halin varidolmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Çalışma Bakanı 

T. O. 5 . 3 . 1969 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/152 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 3 . 10 . 1968 ta
rih ve 7/890 - 7198 - 45685 sayılı yazıları : 

Konya Ereğlisindeki Sümerbank Dokuma 
fabrikasından çıkarılan işçilere dair Konya 
Milletvekili Nazif Kurucu tarafından verilen 
yazılı soru önergesine cevabımız ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 
Konya Milletvekili. Nazif Kurucu'nun yazılı 
soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır. 

Cevap 1. — a) Ereğli Pamuklu Sanayii 
Müesisesesince 3 . 6 . 1942 tarihinde takıma ola
rak işe alman ve 1 . 1 . 1949 tarihinde lâboratu
vara geçirilen Zeliha Terzilerin lâboratuvarda 
arkadaşları ile kavga etmesi sonunda telefon 
santralına verilmiş olup, 

b) Telefon santralındaki vazifesi esnasın
da ise telefon görüşmelerini dinlediği ve 
15 . 12 . 1967 tarihine kartına basmadan işye
rini terk ettiği tedbit olunduğundan 25,1.1968 
tarihinde disiplin kuruluna verilerek bir ihtar 
cezası ile tecziye edikjiği ve ayrıca işyeri de
ğiştirilerek aynı kademe ve aynı ücretle fitil 
kısmına nakledildiği, ancak iplik şubesine bağ
lı olan fitil kısmında işbaşı yapmadan devamlı 
olarak isfcirahatli kaldığı. 

c) 15 . 7 . 1968 tarihinde tesadüfen çarşı 
yolunda karşılaştığı müessese müdürüne sözle 
hakaret eden adı geçenin bu hareketlerine is
tinaden 17 . 7 . 1968 tarihinde Toplu İş Söz-
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leşmesinin 68/14 maddesi ve 931 sayılı İş Ka
nununun 17 nci maddesinin II nci fıkrası (b) 
bendine göre iş akdi feshedilmiştir. 

Cevap 2. — a) İbrahim ülstüner, Ahmet 
Kanat, ve işçi temsilcisi Seyyar Aksoylu adın
daki işçilerin ise, 22 . 6 . 1968 Cumartesi günü 
saat 13,30 sıralannda, Enerji Şefi Nuri Tavus, 
Plânlama Mühendisi Kanat Bilge ile beraber 
işletmeden çıkan müessese Müdürü Salih Yük-
serin önüne geçerek, Seyyar Aksoylu'nun işlet
me nizamlarına 'aykırı hareketlerinden dolayı 
bekçiler tarafından işletme kapısından içeri 
alınmamasını bahane ederek «Siz, Seyyar Ak-
soylu'yu nasıl içeri almazsınız, almaya mec
bursunuz, bize yazılı kâğıt vereceksiniz» şek
linde konuştukları, buna karşılık müdürün Sey
yar Aksoylu'nun nizamlara aykırı hareket edi
şinden dolayı içeri sokulamıyacağını ve her 
hanigi bir kâğıt verilemeyeceğini söylemesi üze
rine her üç işçinin birden «Siz kim oluyorsu
nuz, kanunların üstümüsünüz, vermeye mec
bursunuz, vermeden bir yere gidemezsiniz» di
yerek el kol hareketleri yaparsak müdüriyet 
'kapısı önüne kadar bu şekilde devam ettikle
rinden adı geçen üç işçinin iş akitlerinin 931 
sayılı iş Kanununun 17 nci maddesinin II nci 
fıkrası (ç) bendine göre, 

c) Cemil Başsüllü'nün ise, yukarda açık
landığı gibi sendika yöneticilerinden ibrahim 
Üstüner, Ahmet Kanat ve Sendika işyeri baş 
temsilcisi Seyyar Aksoylu'nun müessese müdü
rüne hakaret ettikleri esnada hâdise mahallin
de bulunmadığı halde, adlî tahkikat sırasında 
şahidolarak verdiği ifadede, şeref ve haysiyet 
kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğun
dan onunda iş akdinin aynı şekilde 931 sayılı 
iş Kanununun 17 nci maddesinin II nci fıkra
sının (d) bendine göre feshedilmiştir. 

Cevap 3. — işlerine son verilen İbrahim 
üstüner, Ahmet Kanat, Seyyar Aksoylu ve Ce
mil Başsüllü'nün iki ay boş gezdikten sonra 
yaptıklarına piışiman olarak müessese müdürü 
Salih Yüksel'den özür dilemeleri üzerine 
24 . 8 . 1968 günü aynı iş şartları ile yeniden 
işe alınmışlardır. 

Cevap 4. — Müessese idarecileri tarafından 
sendika seçimlerine hâkim olmak ve partizan
lık yapmak diye bir durum mevcut değildir. 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Ceyhan, Yumurtalık ve 

Saimbeyli ilçelerine bağlı bâzı köylerin yol, 
su ve elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması 
ile sel baskmlannd.au kurtarılmasına dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı Salâhattin Kılıç'ın 
yazılı cevabı (7/894) 

Millc'L Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Köy işleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasına de
lâletlerinizi saygiyle arz ederim. 

4 . 10 . 1968 
Adana Milletvekili 
Mahmut Btozdoğan 

1. Ceyhan ilçesine bağlı Yenikent, Eski-
kent ve Günlüce köylerini biribirlne bağlıyan 
yollar çok bozuktur. Kış mevsiminin çok yak
laşmış bulunduğu cihetle, kış gelmeden önce adı 
geçen köy yollarının yapılması düşünülmekte 
ııiidir? 

2. Yenikent, Eskikent, Kösreli, Celiluşağı, 
Irmaklı, Kayıkcılı, Dikilitaş, Almagölü, Cebre, 
Mercin ve inceyer gibi köylerle bu civardaki 
diğer köylere ait 70 000 dekardan fazla arazi 
kış ve ilkbahar mevsimlerinde sular altında kal
makta ve ürünleri mahvolmaktadır. Eskiikent 
köyü civarındaki şeddin tamiri ile adı geçen 
köylerdeki su baskınlarını önliyecök bir dranaj 
kanalı yapılması düşünülmek midir? 

3. Elektrik getireceğiz va'di ile Adana 
köylerinden, köylülerin takati üzerinde kaba
rık meblâğlar istendiği yolunda iddialar ileri 
sürtünıeJktedir. Köylülerin vermesi gereken pa
raların, hangi ölçülerle tahsil edileceğine dair 
bir usul konmuş mudur? Köylüleri sıkmadan 
bu ışık nimetine kavuşturmak için Bakanlık için 
belli bir formül ve prensip var mıdır? 

4. Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü köyü
nün içmesuyu yeterli bulunmadığı gibi, aynı 
köy civarındaki Herekli karşısındaki Murt-
lu Keli'den Akdeniz'e kadar olan 10 Km. İlk 
dere temizlenmediği için. bu yere toplanan seller, 
'büyük bir göl meydana getirmekte ve köylü
nün ürünü hara/j olmaktadır. 10 Km. tulünde 
olan bu derönin temizlenmesi için Bakanlığın 
bir çabası mevcut mudur? 

5. Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmenciuşağı 
Köyünün Kala ve Susuz mahallelerinde içme
suyu yoktur. Adı geçen yerlere 7 Km. mesafe
de bulunan Gökoluk mevkiinden su getirmek 
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mümkündür. Bakanlığın, bu mahalleleri suya 
kavuşturması için bir plânı var mıdır? 

Aynı ilçeye bağlı Ayvacık' ve Kapaklıkuyu 
köylerinin de içmesuyu bulunmamaktadır. 
Akarca suyunun bu köylere getirilmesi için ne 
gibi bir hazırlık m'evcuttur? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 11 . 3 . 1969 
Sayı : 789/17-02766 

Konu : Adana Milletvekili Mah
mut Bozdoğan'ın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 10 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7243/45873 - 7/894 sayılı yazıya. 

Adana'nm Ceyhan, Yumurtalık ve Saimbey
li ilçelerine bağlı kâzı köylerin yol, su ve 
elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması ile 
sel baskınlarından kurtarılmasına dair Adana 
Milletvekili Mahmut Bozdoğan tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak 
gönderilmiştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Adana'mn Ceyhan, Yumurtalık ve Saimbeyli 
ilçelerin bağlı köylerin yol, su ve elektrik ener
jisi ihtiyacının karşılanması ile sel baskınların
dan kurtarılmasına dair Adana Milletvekili Mah
mut Bozdoğan tarafından Köy işleri Bakanlığı
na yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Ceyhan ilçesine bağlı Yenikent, Eskikent 
ve Güllüce köylerini birbirine bağlayan köy yo
luna bir ekip gönderilerek bakım ve onarımı ya
pılmıştır. 

2. Adana, Ceyhan, Yenikent, Eskikent, 
Celiluşağı, îrmaklı, Kayıkçılı, Dikilitaş, 
Almagölü, Cebre, Mercin ve İnceyer gi
bi köylerle bu civardaki diğer köylere 
ait 70 000 dekardan fazla ara?i kış ve 
ilkbahar mevsimlerinde sular altında kalarak 
ürünleri mahvolduğundan, Eskikent köyü civa
rındaki şeddin tamiri ile adıgeçen köylerdeki su 
baskınlarını önliyecek bir drenaj kanalı yapıl
masına dair soru, 7457 sayılı Kanun hükümleri
ne göre Topraksu çalışmaları dışında kaldığın
dan, bu hususta çalışmalar yapan Enerji ve Tabiî 

17 . 3 . 1969 O : 1 

Kaynaklar Bakanlığından (DSİ. Gn. Md.) bilgi 
istenmiştir. Alman bilgiye göre; 

Adana, Seyhan, Yenikent, Eskikent, Celilu
şağı, İrmaklı, Kayıkçılı köyleri ve arazilerini 
Ceyhan nehri taşkınlarından korumak üzere ev
velce bir şedde inşa edilmiştir. 

Köylerin Ceyhan ırmağına çok yakın olma
sı sebebiyle şedde, nehrin hemen kıyısından geç
mektedir. Bu sebeple feyezan anında şedde yer 
yer kıyı erozyonuna uğramakta ve dolayısiyle 
adı geçen köyleri taşkına mâruz bırakmaktadır. 

Nitekim, Mart 1968 tarihinde meydana gelen 
fazla yağışlardan dolayı 200 bin dekar bir saha
ya sular yayılmıştır. Ancak bu arazilerin bü
yük bir kısmı pamuk ekimi sahası olarak boş 
olduğundan, taşkından sadece 20 bin dekarı bu
lan buğday ekili kısımlar zarar görmüştür. 

Bu arada, Mahmudiye köyü civarında yıkı
lan şedde köylülerce müştereken onarılmış ise 
de, şeddenin onarılması anında lüzumlu malze
menin alınması veya şeddenin güzergâhının de
ğiştirilmesi için ayrıca istimlâk yapılması gerek
miş, ancak köylüler - buna yanaşmamışlardır. 
Gerekli yardım ve müzaharet gösterildiği tak
dirde şeddenin bâzı yerleri kıyıdan içeriye alı
narak yeniden inşa edilecektir. 

Ceyhan nehrinin tevlidetmiş olduğu taşkın
lar üzerine gerekli tedbirlerin alınmasına çalı
şılmakta ise de, taşkınların tamamen halledilme
si, ırmak üzerinde düşünülen barajların tahak
kuku ile mümkün olabilecektir. 

Bunlardan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali II nci 5 Yıllık Plâna teklif edilen pro
jeler arasında olmasına rağmen ödenek kifayet
sizliğinden dolayı 1969 yılı program tasarısına 
ithal edilememiştir. 

Soru önergesinde, ayrıca bir drenaj kanalı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediği sorul
maktadır. 

Ceyhtan nehrinin fezeyan hali sona erdikten 
sonra dahi araziye yayılan sular hemen çekilme-
mekte ve toprağın ıslaklığı devam etmektedir. 

Nehrin su seviyesinin yükselmesi ile yakın 
bir ilgisi bulunan bu durumda, çukur arazilerde-
ki suların tahliyesi için mansap şartı olmadığın
dan, tahliye kanalları açılamamaktadır ve bu sa* 
halarm korunması dahi geç olmaktadır. 

Aslantaş barajının tahakkuku ile Ceyhan 
nehri su seviyesi kontrol altına alınacak ve bu-
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nu mütaakıp sulama işlerine paralel olarak ova
daki drenaj problemi de halledilmiş olacaktır. 

3. Elektrik getireceğiz va'di ile Adana köy
lerinden, köylülerin takati üstünde kabarık bir 
meblâğ* istendiği iddiaları mesnetsizdir. 

13 . 2 . 1967 T. ve 12477 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan ve 11 . 2 . 1967 T. ve 6/7684 
sayılı Kararnameye bağlı «1967 yılı programı 
projeleri» ne göre; köy elektrifikasyonu için, 
keşif bedelinin 1/3 oranındaki miktarının köylü 
tarafından iştirak payı olarak ödenmesi gerek
mektedir. Köylülerce ödenmesi gereken bu 
orandaki iştirak payının ancak % 10 unu Adana 
İl özel İdaresince köylere yardım olarak karşı
lanmıştır. 

1/3 oranında iştirak payını ödeyen karataş 
ilçesinde 39; Ceyhan ilçesinde 9, Yumurtalık 
ilçesinde 7 ve Merkez ilçede 1 köyün elektrifi
kasyon ihaleleri yapılmış bulunmaktadır. 

4. Yumurtalık - Sugözü köyüne daha evvel 
içme suyu getirilmiştir. Ancak su bugünkü ih
tiyaca kâfi gelmediğinden köy civarında açılan 
sondaj kuyusundan içme suyu verilmesi için 
etüd çalışmaları yapılmaktadır. 

Aynı köy civarında Herekli karşısındaki 
Murtlu Keli'den Akdenize kadar olan 10 Km. 
derenin temizleme isine gelince; soru Önergesin
de bahsedilen dere, Kızlar suyu deresi olup; Nar-
lıköy arazilerinin taşkından korunması konusu 
meyanmda evvelce etüd edilmiş ve bu etüd ne
ticesine göre de, 1968 yılında Kızlar suyu dere
sinin kolları olan Karaosman, Takım, Hacıkevik 
ve Nergiz derelerinde toplam olarak 5.25 Km. 
uzunluğunda yatak ıslahı yapılmıştır. 

Bu derelerin birleştiği Kızlar suyu deresi ise, 
halen ıslahını ekonomik kılacak çapta bir taşkın 
tevlidetmediğinden, ele alınması lüzumlu müta
lâa edilmemiştir. 

Bununla beraber; Yumurtalık ovasının su
lanması projesi meyanmda ele alınacak olan 
mevzuubahis derenin ıslahı konusu, yatırım be
deli ve rantabilite katsayısı göz önünde bulundu
rularak, DSİ inşaat programlarının tanzimi sı
rasında nazarı itibara alınacaktır. 

5. Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmen Kuşa
ğı, Kale ve Susuz mahalleleriyle Ayvacık, Ka-
paklıkuyu köylerinin içme suyu etüdlerinin yapıl
dığı ve 1969 yılında proje programlarına teklif 
edileceği anlaşılmıştır. 

5. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, İz
mit Merkez ilcesine bağlı Uzuvlarla köyünün iç
me suyu ve elektrik tesislerinin düzeltilmesine da
ir sorusu ve Köy İşleri Bakam Halâhattin Kıhc'-
m yazdı cevabı (7/896) 

5 . 10 . 1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Koy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Koceli Milletvekili 
Nihat Erim 

Soru : 
1. izmit Merkez ilçesinin Uzuntarla köyü

nün içmesuyu tesisleri yedi yıl önce yapıldığı 
halde, yeraltı boruları sık sık patlamakta, plâs
tik boruları tahribedilmekte ve YSE'ye köy 
muhtarının yaptığı müracaatlar neticesiz kal
maktadır. 

Bu durumun düzeltilmesi için ne düşünül
mektedir? 

2. Aynı köyün elektrik tesislerinde gerekli 
teknik ihtiyat tedbiri alınmadığı için iki defa 
yıdırım düşmüştür. 

Bu durumun düzeltilmesi için ne düşünül
mektedir? 

T..C. 
Köy işledi Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 792-02760 

Konu : Kocaeli Milletvekili-
Nihat Erim'in önergesi. 

11 . 3 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 10 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7/896 - 7247/45945 sayılı yazıya. 

izmit Merkez ilçesine bağlı Uzuntarla köyü
nün içme suyu ve elektrik tesislerinin düzel
tilmesine dair Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 
tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak gönderilmiştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

İzmit merkez ilçesine bağlı Uzuntarla kö
yünün içme suyu ve elektrik tesislerinin düzel
tilmesine dair Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 
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tarafından Köy işleri Bakanlığınca cevaplandı
rılmak üzere verilen yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

1. Kocaeli - Merkez - Uzuntarla köyü 
içme suyu işi; Ketenciler köyü ile birlikte 1968 
yılı içinde ikmâl edilerek köy sıhhi ve bol içme 
suyuna kavuşturulmuştur,. 

2. Soru önergesi üzerinde Uzuntarla köyü 
elektrik tesisinin durumu tekrar mahallinde 
tetkik ettirilmiş ve bu konuda Kocaeli Valili
ğinden alınan yazıdan; Uzuntarla köyü elektrik 
şebekesinin besleme noktasındaki seksiyonerin 
arızasının, daha arızanın vukuubulduğu anda 
giderilmiş olduğu ve köyün elektrik şebekesi
nin halen emniyetle çalışmaya devam ettiği an
laşılmış bulunmaktadır. 

6. — Samsun Milletvekili Yaşar Akalın'ın, 
Ziraat Bankasının Akis fabrikası hisse senetle
rini satınalmasına dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet TürkeVin yazılı cevabı. (7/911) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ti

caret Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

Uzun bir süreden beri basınımızda Ziraat 
Bankası ile ilgili önemli bir haber yer almakta
dır. 

Bu haberlerde: Akis iplik Dokuma ve Çir-
çir Fabrikasının Ziraat Bankası, Akbank ve İş 
Bankasına 30 milyon borcu olduğu bu sebeple 
iflâs halinde bulunduğu ve Hükümetten yardım 
istediği bu istek üzerine (Ziraat Bankasının bu 
firmanın hisse senetlerini 1 lira değer üzerin
den alıp durumunu düzelttikten sonra yine bir 
lira değer üzerinden sahiplerine iade edeceği, 
bu işlemi kabul etmiyen 3 genel müdür yardım
cısının işine bu sebeple son verildiği) bildiril
mektedir. 

Şimdi: 
1. Gerçekten Ziraat Bankasınca bu firma 

için bu türlü bir muameleye geçilmiş midir? 
2. Görevlerinden alınmış bulunan 3 genel 

müdür yardımcısının bu görevlerinden alınma 
sebebi, gazetelerde anlatıldığı gibi ÂKİŞ hisse
darlarına yapılan işlem midir? 

3. Bu işlem doğru ise üretici Ziraat Banka
sından muhtacolduğu krediyi dahi alamazken 
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bir firmaya milyonlarca lira verilmesi uygun 
mudur? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : B. 4895 - (140.2) - 4/2715 

Konu : Samsun Milletvekili 
Yaşar Akalın'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

10 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 31 . 10 . 1968 gün ve 7/911 - 7382/46900 
say ıh yazınız. 

T. C. Ziraat Bankasının, Antalya'da kurulu 
Pamuk, iplik, Dokuma ve Yağ Sanayii işletme
leri T. O. Ortaklığı (Akis) e ait hisse senetleri
ni satınalmasına dair Samsun Milletvekili Ya
şar Akal tarafından verilen yazılı soru önergesi 
tetkik edildi. 

Söz konusu soru önergesinde mevzuubahse-
dilen hususlara ait cevaplar aşağıda arz edil
miştir. 

Cevap 1. Pamuk, İplik, Dokuma ve Yağ Sa
nayii işletmeleri T. A. Ortaklığı (Akis), 1954 
yılından beri T. C. Ziraat Bankası ile çalışan, 
son zamanlara kadar en iyi müşterileri arasın
da bulunan bir firma idi. 

Fabrika, o bölgenin pamuk mahsulünü de
ğerlendirmek suretiyle müstahsıla faydalı ol
makta idi. 

Ancak, 1966 yılında hissedarlar arasında zu
hur eden ihtilâflar, şirket yönetimine de tesir 
etmiş, neticede şirketin malî güçlük içerisine 
düşmesine sebebolmuştur. 

1968 yılı Ocak ayında, şirkete ait senetlerin 
protesto edilmeye başlaması ve şirketin borç
larını ödemede acze düşmesi üzerine, T. C. Zi
raat Bankası, Türkiye iş Bankası ve Akbank, 
şirketten olan alacaklarının tahsilinin ne şekil
de mümkün olacağını kararlaştırmak üzere 
kendi aralarında toplamışlar ve karar verme
den önce şirketin malî durumu ile fabrikanın 
iktisadi durumunun, Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankasına tetkik ettirilmesini uygun görmüş
lerdir. 

Adı geçen Bankaca yapılan tetkik sonucun
da, şirkete 12 000 000 liralık malî imkân yatı
rıldığı takdirde, işletmenin kâr sağlıyabileceği 
ve borçlarını ödiyebileceği belirtilmiştir. 
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Bankalar, 12 000 000 liranın şirkete kredi 
olarak verilmesini prensibolarak benimsemiş
ler, ancak, yöneticilerin başarısızlığı sebebiyle 
bu kredinin, bankaların şirket yönetimine hâ
kim olması halinde kullandırılmasının zaruri, 
olduğuna kanaat getirmişlerdir. 

Yapılan tetkiklerde, üç bankanın yönetime 
iştirakinin ancak hisse senetlerinin devri ile 
mümkün olacağı anlatıldığından hisse senetleri
nin, beherinin, bir lira bedelle alınması ve ala
cakların tahsilini mütaakıp iktisabedeceği cari 
değer üzerinden şimdiki sahiplerine veya miras
çılarına muayyen bir müddet zarfında almaları 
şartiyle devri kararlaştırılmıştır. 

Şirket hissedarları başlangıçta, iadenin de 
bir lira bedelle yapılmasını istemelerine rağmen 
kararda İsrar edilmiştir. Halen cüzi hisseyi tem
sil eden bir ortak hariç, diğer hissedarların ta
mamı bankalarca alman karara muvafakat et
miş bulunmaktadırlar, 

Cevap 2. — T. C. Ziraat Bankası Yönetim 
Kurulunca alman karar ortaklarca da tasvibe-
dilmiş bulunduğuna göre Akis Firması ile ilgili 
kararın, Genel Müdür muavinlerinin görevden 
alınmaları tasarrufu ile bir ilişiği yoktur. Şir
ket hakkında mezkûr Banka Yönetim Kurulun
ca alınan karar, 440 sayılı Kanun gereğince Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiştir. Esasen göre
vinden alınan Genel Müdür muavinlerinden bi
risi de Yönetim Kurulu üyesi olmadığı gibi, ti
cari kredilerle de ilgili bulunmamakta idi. 

Cevap 3, — Firmaya yukarda da izah edil
diği gibi ilk kredi 1954 yılında açılmıştır. Fir
ma zirai mahsul ve maddelerin islenmesini te
min eden ve Ziraat Bankası Kanununa göre ön
celikle ticari kredi açılması gereken bir işlet
medir. 

İşletmenin faal halde bulunması, bölge müs
tahsilinin malının değerlendirilmesi bakımından 
da gereklidir. Firmaya bu amaçla kredi açılmış
tır. Şirket iki yıl öncesine kadar, bölgenin en 
muteber firması olarak bilinmekte idi, 

Fabrikanın kuruluş yeri, hammadde piyasa
sına yakınlığı, imalâtının kolaylıkla satışının 
kabil olması gibi müspet faktörler nazara alına
rak işletmenin kısa bir müddet sonra kâr sağlı-
yacağma, bölgenin iktisadi hayatına faydalı 
olacağına inanılmaktadır. 

Firmaya açılan krediler, bankanın zirai ik
raza müsaidolmıyan fonları ile Türkiye Cum

huriyet Merkez Bankasının sanayicilere tanıdı
ğı imkânlardan faydalanılarak kullandırılmış
tır. Bu durumda, üreticinin kredi imkânlarının 
daraltılmasının bahis konusu olmıyacağı tabiî
dir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

7. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Midye bucağının 
kalkındırılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı İlhamı Ertem, Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür şad ile Köy İşleri 
Bakanı Salâhattin Kılıç'in yazılı cevapları 
(7/934) 

23 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri, Bayındırlık, 

Turizm, Ticaret ve Millî Eğitim bakanları tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

Kırklareli ilinin Vize ilçesinin Karadeniz 
kıyısında Midye bucağı denizi ve manzarası ba
kımından çok güzel bir yerdir. Memleketimizde 
iç turizmde hızlı bir gelişme mevcuttur. Yıllar
dan beri ihmal edilmiş, bu güzel kıyı bucağımı
za turizm bakımından kalkınabilmesi için Ba
kanlık olarak ne düşünmektesiniz? 

1. Midye bucağımıza ne gibi yardımlar 
yapmayı düşünüyorsunuz ? 

2. Midye halkı fakirdir. Bir kısmı balıkçı
lıkla geçinmektedir. Buraya bir balıkçı barına
ğı yapılması düşünülüyor mu?. Düşünülüyorsa, 
hangi yılda yapılacaktır? 

3. Midye ile Saray ilçesi arasındaki yolun 
asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 

4. Midye'deki balıkçılarımız için Ziraat 
Bankasından daha fennî surette balıkçılık ya
pabilmeleri için bir kredi verilmesi düşünülüyor 
mu? Bugüne kadar Ziraat Bankasından balık
çılık fonundan Midye'li kaç vatandaş kredi al
mıştır? 

5. Yol bakımından Midye bucağı Saray il
çesinden geçmeden ne zaman Vize ilçesine bağ
lanacaktır? Midye'yi Vize'ye bağlıyacak yol ne 
zaman başlıyacak? Ne zaman bitecektir? 
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6. Midye bucağına ne zaman elektrik veri
lecektir? 

7. Bakanlığınız Midye'nin kalkınması için, 
Midye'de yaşıyan insanların, geçimini sağlama
sı için, neler düşünmektedir? 

8. Midye bucağımıza 1969 yılında ortaokul 
açmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1.12 .1968 

Özel 
1101 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 .11.1968 gün ve 7864/48443 - 7/934 
sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, Kırklareli'ne bağlı Midye bucağının kalkın
dırılmasına dair verdiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

İlhamı Ertem 

Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tahsin 
Uzun'un, 23 . 11 . 1968 tarihli yazılı soru öner

gesinin Bakanlığımızı ilgilendiren 8 nci 
maddesine verilen cevabımız. 

Köy ve kasabalarımızı ortaokula kavuştur
ma işi «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta de
receli okulların açılma esasları hakkındaki Yö
netmelik» hükümlerine uygun olarak bir prog
ram dâhilinde ve Öncelik sırasına göre yürütül
mektedir, 

Kırklareli ili Vize ilçesi Kıyıköy (Midye) 
bucağında ortaokul açılması hususu 1969 - 1970 
öğretim yılı okul açılma programımız içinde in
celenecek ve değerlendirilecektir. 

T. C. 10 . 1 . 1969 
Ticaret Bakanlığı 

içticaret Oenel Müdürlüğü 
Şube renizi ve No. S/l 

(420. 1) 4/427 
Mevzuat ve Plân 

Konu : Yazılı soru 
önerigesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 27 . 11 . 1968 tarih ve 7/934 - 7864/ 
48443 sayılı yazınız. 

Kırklareli'ne bağlı Midye Bucağının kalkın
dırılmasına dair Kırklareli Milletvekili HaSan 
Tahsin Uzun tarafından verilen yazılı soru 
önergesi tetkik edildi. 

Midye'ye İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
çerçevesinde balıkçı barınağı konulmaanıştır. 

Halen aynı il dâhilinde olup Midye'ye ya
kın bulunan iğne ada "da büyük bir balıkçı ba
rınağı inşa edilmektedir. 

imkân elverdiği takdirde, ileriki plân dev
resinde Midye'ye de bir barınak inşası bahis 
konusu olabilecektir. 

Diğer taraftan, T. 0. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden alman 27 . 12 . 1968 tarihli ve 
3341 sayılı cevabi yazıda; Midye Bucağı, su 
mahsulleri müs'tahsıllarına ait taleplerin ban
ka mevzuatına göre tetkiMyle, tahakkuk eden 
ihtiyaçlar için gerekli kredilerin açılması husu
sunda Vize şubelerine talimat verildiği, 

Bu konuda vize şubesinden alınan yazıda; 
a) Midye Bucağı su mahsulleri müsltahısıl-

larma, bankalarınca şimdiye kadar kredi açıl
mamış olduğu, 

b) Yapılan istihbarata göre bu bucakta 15 
kadar balıkçı bulunduğu, bunların küçük tek
nelerle ve ağ kullanarak istihsal yaptıkları, 
ancak hiçbirinin buigüne kadar kredi almak 
için müracaat ötmediği, 

c) Kredi için müraclaat ettiklerine, ihti
yaçlarının mevzuatlarına göre inceleneceği, 

Bildirilmiştir. 
'Bilgilerine arz olunur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

T. 0. 3 . 2 . 1969 
Bayındırlık Bakanlığı 

Başimüşaıvirliği 
Sayı : 713/127 - 3307 

Konu : Yazılı soru 
önergesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 . 11 . 1968 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7864/48443 - 7/934 'sayılı yazınız. 

Kırklareli'ne bağlı Midye Bucağının kalkın
dırılmasına dair Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun tarafından verilen 23 . 11 . 1968 
tarihli yazılı soru önergesinde cevaplandırıl
ması istenilen hususlardan bakanlığımızı ilgi-
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lendiren konular incelenmiş /ve sonuçları aynı 
sıra numarasiyle ekli listede arz olunmuştur. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

Kırklareli'ne bağlı Midye Bucağının kalkındı
rılmasına dair Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un 23 . 11 . 1968 tarihli yazılı so
ru önergesinde Bayındırlık Bakanlığını ilgilen

diren konulara ait oevap listesi. 
2. — Balıkçı barınaklarının yapılacağı 

yerler yıllık programlara göre bakanlığımızda 
eltüdedilmekbedir. Midye'ye de bir balıkçı ba
rınağının inşası, evvelce yapılan etüt neticesi
ne göre uygun görülmüştür. 

Adı geçen balıkçı barınağının proje ve ke
şif evrakı programdaki sıraya göre hazırlana
rak; inşaatı ileride ele alınmak üzere; Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına intikal etti
rilecektir. 

3. — Midye ile saray arasındaki yol, pro
gramdaki sıraya göre onarıldıktan sonra, ile
ride asfaltlanacaktır. 

'5. — Midye - Vize yolunun inşaatı, pro
gramdaki sıraya göre ileride ele alınacaktır. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 3.2.1969 

Bakanlık Sözcülüğü 
Sayı : 20 - 1547 

Konu : Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun tarafından verilen 
önergeye cevap hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 27 . 11 . 1968 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/934 - 7864/4843 sa-
yıllı yazıları cevabıdır. 

Kırklareli'ne bağlı Midye bucağının kalkın
dırılmasına dair Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun tarafından verilen yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Saygiyle arz olunur. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Midye bucağının bağlı olduğu Kırklareli ili 
1967 Milletlerarası Turizm Yılı Kutlama Tedbir
leri Kitabındaki öncelik listesinde birinci dere
cede öncelik taşıyan Marmara bölgesine dâhil
dir. Adı geçen liste tesis yatırımları yapacak 
olanlara bir kolaylık sağflamak üzere Bakanlığı

mızca hazırlanmışitır. Mezkûr bölgeden gelecek 
yatırım ve altyapı isteklerinin gereği Bakanlığı
mızca yapılmaktadır. 

Ancak Bakanlığımız Fiziksel Plânlama Dai
resi tarafından hazırlanan Batı - Türkiye Fizik
sel Turizm Gelişme Etüdü adlı kitapta da Batı -
Türkiye çok genel olarak ele alınmıştır. Çalış
malar detaya indiği zaman Kırklareli ilinin Mid
ye bucağının durumu da vuzuha kavuşacaktır. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 10. 2 .1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 563/01801 

Konu : Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun'un önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 27 . 11 . 1968 tarih ve Gn. S. Ka. Md. 
7/934 - 7864/48443 sayılı yazıya. 

Kırklareli'ne bağlı Midye bucağının kalkın
dırılmasına dair Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımı ilgilendiren kısımlarının ce
vabı ilişik olarak gönderilmiştir. Arz ederim. 

iSalâhat'tin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Kırklareli'ne bağlı Midye bucağının kalkın
dırılmasına dair Kırklareli Milletvekili Hasan 
Uzun tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
Köy İşleri Bakanlığını ilgilendiren kısımlarının 
cevabıdır. 

1. Kırklareli - Vize - Midye bucağı il yolu 
üzerinde bulunduğundan mezkûr yollun bakımı 
Karayolları Genel Müdürlüğü görevlerine dâhil 
bulunmaktadır, 

Aynı köyün elektrik işi ise 1968 bütçe yılı 
program tekliflerinde bulunmamaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, illerin tatbikat 
programları mevzuata göre, il genel meclisi ve 
11 daimî encümeninden geçirilerek öncelik dere
cesi de belirtilmek suretiyle Valilikçe tanzim ve 
teklif edilmektedir. 

Bu itibarla, adı geçen köyün elektrik talebi
nin 1969 yılı programlarının tanzimi sırasında 
nazarı dikkate alınarak Bakanlığımıza teklifte 
bulunulması hususu Kırklareli Valiliğine yazıl
mıştır. 

2. 1969 yılında Midye bucağı hudutları için
de kalan toprakların ilmî esaslara göre karak
terinin tesbiti ve ihtiva ettikleri problemlerin 
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halledilmesi için toprakların fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik karaJkterleri tetkik edilecek, çeşitli 
özellik gösteren topraklar belli bir sistem içe
risinde sınıflandırılacak, farklı toprakların ya
yıldıkları sahalar bir harita üzerinde tespit edi
lecek, her çeşit toprağa ait değişik sürüm, ekim, 
dikim, gübreleme, sulama ve toprak muhafaza 
işlerinin nasıl yapılacağının ortaya konması için 
gerekli toprak etütleri yapılacaktır. 

3. Bakanlığımızca kullanılmakta olan top
lum kalkınması fonundan usulüne uygun olarak 
başvurulduğu takdirde, 16 Temmuz 1968 tarih 
ve 12951 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yö
netmelik esaslarına göre yardım yapılabilecek
tir. 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, 
Bursa'ya yeni bir kava alam yapılmasına dair 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç/in, 
yazılı cevabı (7/938) 

25 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı 
olunmasını saygı ile rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : Bursa, üçyüzfoine yaklaşan nüfusu ile 
Türkiye'nin beşinci foüyük şehri ve ticaret, sa
nayi ve turizm imkânları ile hareketli bir bölge
sidir. 

Bursa Hava Manı, ilin gelişmesine cevap ve
rebilecek bir durumda değildir. Alanın yetersiz
liği sebebiyle çoğu zaman uçak seferleri iptal 
edilmektedir. Bu seheple Bursa iş hayatı hissedi
lir derecede müteessir olmaktadır. 

Bursa'ya yeni bir hava alanı yapılması için 
uzun bir süredir hazırlıklar yapılmakta olduğu 
söylenmektedir. 

Böyüe bir hazırlık var mıdır? Varsa, hava 
alanı inşasına ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25 . 2 .1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2076 - 1 

Konu : Bursa'ya hava alanı yapıl
ması hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 29 . 11 . 1968 tarih ve 7/938 - 7880/48509 sa-
yıllı yazı. 

17 . 3 . 1969 O : 1 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn Bur
sa'ya yeni bir hava alanı yapılmasına dair yazılı 
soru önergesi cevabıdır : 

Bursa Hava Alanı, coğrafik durumu icabı 
âlet alçalmasına müsait değildir. Yalnız görerek 
(VFR) uçuş yapılabilmektedir. Uçak seferleri
nin bazan iptalli de, meteorolojik şartların, göre
rek uçuşa elverişsiz bulunması seflbebine dayan
makta olup, hava alanının yetersizliği ile ilgili 
'bulunmamaktadır. Esasen, Bursa Hava Alanı
nın fiziki kapasitesi göz önünde tutularak sefer
ler, bu meydana inmeye müsait F, 27 uçakları ile 
icra olunmaktadır. 

Hem Bursa ilinin ihtiyaçları, hem de İstanbul 
için yedek bir meydan ollacağı düşüncesiyle, âlet 
yaklaşmasına uygun bir sahada bütün uçakların 
kullanabilecekleri kapasitede bir yeni meydan 
inşası faydalı bulunmakta ise de, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı, bu hususta her hangi bir ka
yıt ihtiva etmemektedir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 

9. —• Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli ile ilçeler arası irtibat yolunun yapılma
sına dair sorusu ve Köy İsleri Bakanı Selâhati-
tin Kıhç'ın yazılı cevabı (7/943) 

24 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

'Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

Karacasu ilçemize bağlı, llmeligöl, Bingeç, 
Tepecik, Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Teke
liler, Oircivan, ören köylerini içine alan Yay-
kın bölgesi ekonomik ve sosyal bakımdan geri 
kalmış ve kalkındırılması için özel tedbirlere 
ihtiyaç bulunan bir havzamızdır. 

Bakanlığınızca : 
1. Bu bölgeyi en kısa yoldan Kemer Bara

jına, dolayısiyle Nazilli'ye bağlıyacak olan ve 
llmeligöl'den 5 km. mesafedeki Kemer köyüne, 
yahut 15 km. den Akseki köyüne bağlanması 
mümkün olan ilçelerarası irtibat yolu ne za
man yapılacaktır? 
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2. Bölgenin mahsullerini değerlendirmek, 
ekonomik kalkşnmayı çabuklaştırmak için bu
rada bir kalkınma kooperatifi kurulması düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 10.2.1969 
Sayı : 561 

Konu : Aydın Milletvekili M. 
Şükrü Koç'un önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 12 . 1968 tarih ve Gn. S. Ka. Md. 

7/943-7891/48619 sayılı yazıları. 
Nazilli ile ilçelerarası irtibat yolunun ya

pılmasına ve kalkınma kooperatifi kurulmasına 
dair Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik 
olarak gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Köy işleri Bakanı 

Nazilli ile ilçelerarası irtibat yolunun yapıl
ması ve kalkınma kooperatifi kurulmasına dair 
Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç tarafından 
verilen yazılı soru önergesi cevabıdır : 

1. Aydın - Karacasu - Yaykm ve Bingeç 
köylerinin yol işi, 1968 bütçe yılı bakım pro
gramında olup, mezkûr köy yollarının bakımı 
program meyanında ikmal edilerek normal ula
şım sağlanmıştır. 

Aynı ilçeye bağlı Tepecik köyü yol işi ise, 
1988 bütçe yılı asfalt sathı kaplama yapım 
programına alınmıştı. Ancak mütâahhidin kap
lama mıcırını zamanında temin edememesi se
bebiyle, bakanlığımızın 26 . 12 . 1968 gün ve 
11627 sayılı oluru ile mukavele feshedilmiş 
olup, işin yapımı fesih muamelesi ikmal edil
dikten sonra tekrar ele alınacaktır. 

Aydın - Karacasu - Nargedik, Yolüstü ve 
Tekeliler köylerinin yol işi 1968 bütçe yılı ba
kım programında bulunmaktadır. 

Aynı ilçeye bağlı İlmeliköy, Yoaltı, Circivan 
ve ören köylerinin yol işi ise 1968 bütçe yılı 
icraat programında bulunmamaktadır. 

Malûmları olduğu üzere illerin tatbikat 
programları mevcut yönetmeliğe göre il genel 
meclisi ve il daimî encümeninden geçirilerek 
öncelik dereceleri de belirtilmek suretiyle vi
lâyetçe tanzim ve teklif edilmektedir. 

Bu itibarla, mezkûr köylerin yol talebinin 
1969 bütçe yılı icraat programlarının tanzimi 
sırasında nazarı dikkate alınarak bakanlığımı
za teklifte bulunulması ve 1968 bütçe yılı bakım 
programında bulunan Nargedik, Yolüstü ve 
Tekeliler köy yolları bakımının program meya
nında ikmal edilerek normal ulaşım sağlanması 
hususu 8 . 1 . 1969 gün ve 0337 sayı ile Aydın 
Valiliğine yazılmıştır. 
2. Bölge mahsullerini değerlendirmek, eko

nomik kalkınmayı çabuklaştırmak bakımından 
bir kalkınma kooperatifi kurulması teşebbüsü
nün mahallinden gelmesi ve kooparetifin kurul
ması yolunda faaliyete geçilmesi halinde; mev
zuatın elverdiği ölçüde yardım yapılabilecek
tir. Ayrıca bu bölgede kooperatifçilik konusun
da gereken teşvik ve eğitimsel faaliyete de geçi
lecektir. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioglu'-
nıın, Sivas'ın Kutlukaya halkının topraldandınl-
masına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Selâ-
hattin Kılıç'in yazılı cevabı (7/949) 

27 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Köy işleri Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebioğlu 

Tekirdağ Milletvekili 
Sorular : 
1. Sivas ili, Ulaş bucağına bağlı Kutluka

ya köyü halkının topraklandırılması hususun
da her hangi bir çalışma var mıdır? 

2. Varsa bu çalışmalar ne merkezdedir? 
3. Bu köy halkının ne şekilde topraklandı

rılması düşünülmektedir? 
4. Bu köy halkına toprak tevzii mevzuu-

bahis değilse sebebi nedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 10 . 2 . 1969 

• Müsteşarlık 
Sayı : 568/01806 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Kemal 
Nebioğlu'nun önergesi hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 . 12 . 1968 T. ve Gn, Ka. Ptfd. 
7922/48659 - 7/949 sayılı yazıya. 
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Sivas ili Merkez ilçe - Ulaş bucağına bağlı 
Kutlukaya halkının topraklandırılmasına dair 
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak gönderil
miştir. 

Arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 

Sivas ili Merkez ilçe - Ulaş bucağına bağlı 
Kutlukaya halkının, topraklandırılmasına dair 
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nefbioğlu'nun Köy 
İşleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru öner
gesi cevaJbıdır. 

Sivas ili Merkez ilçe - Ulaş bucağına bağlı 
Kutlukaya köyünde Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu, 1960 yılında 22 No. lu Toprak Komis
yonu tarafından uygulanmıştır. 

Uygulamanın yapıldığı bu köyde 1960 yı
lı tespitlerine göre 2 227 dönüm Hazine ara
zisi olduğu görülmüş ve bu arazi 89 aileye da
ğıtılmıştır. Halen dağıtılması baihiö konusu 
olan Hazine arazisi mevcut değildir. 

11. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklar eli'nin Üsküp bucağında yapı
lan el sanatlarının ^azarlanmasına dair so
rusu Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem, Köy 
İşleri Bakanı Selâhattin Kılıç ile Gümrük ve 
Tekel Bakanı Nakit Menteşe'nin yazık cevap
ları (7/955) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri, Millî Eği
tim ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut bu-
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

1. Kırklareli ilimizin Üsküp bucağında 
halk çavdar saplarından çanta, şapka ve bu
na benzer çeşitli malzemeler yapmaktadır. Bu
nunla ilgili bir kooperatif kurmuştur. 

a) Bakanlığınız bu konu ile ilgilenmiş 
midir? 

!b) ilgilenmişse bu iş için kurulmuş koo
peratife çıkardıkları mallan kolayca satma
ları, değerinde satmaları için pazar bulmuş 
mudur? Bulduğu pazar varsa hangi şehirde 
dir? 

2. Bakanlığınız bu işle ilgili kurulmuş bu
lunan kooperatife ne kadar kredi sağlamıştır? 

3. Bakanlığınızın sağladığı krediden kaç 
ortak faydalanmıştır? Kaçar lira almışlardır? 

4. Bakanlığınız bu kooperatife kredi sağ
lamadı ise, bu kooperatifin çıkardığı mallara 
pazar bulamadı ise sebepleri nelerdir? 

5. 1969 yılı içersinde Üsküp kasabamıza 
'bir ortaokul acımayı Bakanlık olarak düşünü
yor musunuz? 

6. üsküp kasabamıza hangi yıl içersinde 
kaç dersanelik bir ortaokul binası yapılacaktır. 

7. Üsküp. kaJsaJbamız halkının bir çoğu 
Tbağcılık yapmaktadır. Bunlardan yetiştirdik
leri üzümleri değerinde satamadıkları için, bağ
cılık gün geçtikçe azalmaktadır. Bakanlık bu
nun için ne düşünmektedir? 

T . C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Ö3Sİ 
14 . 1 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.12.1908 tarih ve 79İİ/48744-7/955 
sayılı yazınıza. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'
un, Kırklareli'nin Ünküp bucağında yapılan el 
sanatlarının pazarlaşmasına dair 29 . 11 . 1988 
tarihli yazılı soru önergesinde, Bakanlığımızı il
gilendiren kısma ait cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli 'nin Üsküp bucağında ya
pılan el sanatlarının pazarlanma'sma dair 
29 . 11 . 1963 tarihli yazılı soru önergesine 

cevabımız. 
5. Köy ve kasabalarımızı ortaokula kavuş

turma programımız «Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı orta dereceli okulların açılma esasları hak
kında Yönetmelik» hükümleri dâhilinde yürü
tülmekte ve bu maksat için sağlanacak malî im
kânlara göre öncelik sırası tâkibedilmekfcedir. 

Bu sebeple Kırklareli Üsküp kasabasının du
rumu 1969 - 1970 öğretim yılı okul açılma 
programı içinde incelenip değerlendirileceğin-

n den, bu merkezde bir ortaokulun ne zaman fa-
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aliyete geçeceğinin şimdiden bilinmesi mümkün 
değildir. 

6. Beşinci maddede belirtildiği şekilde ya
pılacak inceleme ve değerlendirme sonunda Ün-
küp kasabası, bir ortaokul açılması için gerekli 
şartlara sahip bulunduğu taktirde ve sırası gel
diğinde bu merkezde 12 derslikli bir ortaokul 
binası yaptırılacaktır. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 10 . 2 . 1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 562 

01800 
Konu : Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun'un önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4 . 12 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/955-7944/48744 sayılı yazıları. 
Kırklareli'nin Üsküp bucağında yapılan el 

sanatlarının pazarlanmasma dair Kırklareli Mil
letvekili Hasan Tahsin Uzun tarafından verilen 
yazılı soru önergesinin, Bakanlığımla ilgili gö
rülen kısımlarına ait cevap ilişik olarak gönde
rilmiştir. 

Arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Köy işleri Bakanı 

Kırklareli'nin Üsküp bucağında yapılan el sanat
larının pazarlanmasma dair Kırklareli Millet
vekili Hasan Tahsin Uzun tarafından Millî Eği
tim, Gümrük ve Tekel bakanlıklariyle, Bakan
lığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin, Köy 
İşleri Bakanlığı ile ilgili görülen l/a, b, 2, 3, 

4 ve 7 noi maddelerinin cevabıdır 

1-a) Konu ile ilgili olarak 1965 yılında 
Kırklareli'nde, çevre köylerin ihtiyaçlan düşü
nülerek bölgede hasır - ıerit imalâtının gelişti
rilmesini sağlamak üzere 20 köyü içerisine alan 
20 gün süreli, yetişkin kadm ve kızların eğiti
mini öngören bir kurs açılmıştır. 

1-b) Hasır - şerit imalâtının sürümünü te
min için hasır - şerit ticareti ile ilgili alıcı mer
kezler köylüye tanıtılmış ve adresleri kendile
rine verilmiştir. 

2. Bu işle ilgili olarak kurulmuş olan koo
peratife her hangi bir kredi sağlanmamıştır. 

3. Kooperatife kredi sağlanmadığına gere 
ortaklan da krediden faydalanamamıştır. 

4, Kooperatif, yardım konusunda yakında 
Bakanlığımıza müracaatta bulunmuştur. 

Müracatı ile ilgili tetkik ve araştırmalar ya
pılmaktadır. 

7. üzüm ve. bağcılık konusundaki yardım 
talebi de tetkik edilerek imkân ölçüsünde ele 
alınacaktır. 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17 . 2 . 1969 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
984 

Konu : Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun'un yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 4 . 12 . 1968 tarih ve 7/955-7944-48744 sa
yılı yazınız. 

Kırk! ar eli'nin Üsküp bucağında yetişen üzüm
ler hakkında, bu yer Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un 29 . 11 . 1968 tarihli yazılı soru 
önergesi cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Kırklareli'nin Üsküp bucağında yetiştirilen 
üzümlerin değerinde satılamadığına ve bağcılı
ğın gün geçtikçe azaldığına ve bu hususta Ba
kanlığımızın, düşüncelerinin bildirilmesine dair, 
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un 
29 . 11 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ceva

bıdır 
Tekel Genel Müdürlüğü, Şarap imalâthane

leri için bu tesislerin kapasitelerine ve elde et
tiği şarapların kalitelerine göre mmtakaların-
dan üzüm satmalmaktadır. 

İlk madde olarak kullanılacak miktarın üs
tünde ve şarap fabrikalarının ihtiyacının 
dışında destekleme mahiyetinde üzüm mu
bayaası mevzuubahis olmadığı gibi müm
kün de değildir. Bu bakımdan Üsküp bu
cağında yetişen üzümlerden ihtiyaç duyulduk
ça Tekel idaresi tarafından mubayaalar yapıl
maktadır. Bunun haricinde başka her hangi 
işlem, yapılmasına imkân görülememektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Gümrük ve Tekel Bakanı 



M. Meclisi B : 65 17 . 3 . 1969 O : 1 

12. — Konya Milletvekili S. Faruk önder'in, 
tapulu ve imar parselli arsaların gecekonducular 
tarafından işgal edilmesinin önlenmesine dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevapları (7/962) 

6 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri ve İmar ve İs
kân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan-
dırılmasına delâletlerinizi arz ©derim. 

IS. Faruk önder 
Konya Milletvekili 

Ankara^a birçok tapulu ve imar parselli 
arsaların gecekonducular tarafımdan işgal edil
mekte olduğuna dair haberler almaktayım. 
Mülkiyet nakkma tecavüz , sayılan bu kabîl 
hareketleri önlemek ve mal ve can emniyetini 
korumak Hükümetin belli başlı vazifelerinden 
birisidir. Bu itibarla işin önemi izahtan vares
tedir. 

325 ortağı bulunan Esentepe Yapı Kooperati
finin Kongre Başkanı Ömer özen imzasiyle al
dığım bir telgraf, bu Kooperatife ait Yenima
halle'deki tapulu ve imar parselli arsaların da 
gecekonducular tarafından yağma ©dilmekte 
olduğunu bildirmekte ve mütaddit müracaat
lara rağmen ilgililerin 775 sayılı Kanunu uy
gulamamakta inadettiklerinden şikâyet olun
maktadır. 

1. Bu durum doğru mudur, mahallen bir 
inceleme yapılmış mıdır. 

2. Müracaat sahiplerine bugüne kadar müs
pet veya menfi bir cevap verilıneyişinin sebebi 
nedir? 

3. Gecekonducuların tecavüzlerinden tapu
lu arsalar ne zaman önlenecektir? 

T. 0. 
İmar ve İskân Bakanlığı 22 . 1 . 1969 
özel Kalem Müdürlüğü 

ISayı : 15/173 
Konu : S. Faruk önder'in yazılı 
sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 .12 . 1968 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7-962-8074-49221 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili S. Faruk önder'in tapu
lu ve imar parselli arsaların gecekonducular 
tarafından işgal edilmesine dair yazılı soru 
önergesi cevabı 2 nüsha olarak ilişkte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve İskân Bakanı 

775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 nci 
maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra kamuya ait arazi ve arsalar üzerinde ya
pılacak gecekonduların derhal yıkılmasını, ay
nı maddenin son fıkrası ise özel mülkiyetteki 
yerler üzerinde yapılacak olanlar hakkında tat
bik edilecek muameleyi hükme bağlamış bulun
maktadır. 

Kanunun tatbikiyle görevli belediyeye vali
lik kanaliyle bu konuda gerekli talimat veril
miş ve ilgililere gereken cevabın verilmesi de 
istenmiş bulunmaktadır. 

T. O. 
içişleri Bakanlığı 25.2.1969 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Rs. Mua. 
621.2. (68).302.15/6664 

Konu : Milletvekili S. Faruk 
önder'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 12 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/962-8074/49221 sa
yılı yazılan. 

Ankara'da birçok tapulu ve imar parselli 
arsaların gecekonducular tarafından işgal edil
diği; bu arada 325 ortağı bulunan Esentepe 
(aslı Şentepe) Yapı Kooperatifinin Yenimahal-
ledeki arsalarının da gecekonducular eliyle 
yağma edildiği ve bu durum ilgili mercilere 
birçok müracaatlarla duyurulduğu halde 775 
sayılı Gecekondu Kanununun bir türlü uygulan
madığı hakkında Sayın Konya Milletvekili 
S. Faruk önder tarafından verilen yazılı soru 
önergesi incelendi : 

Konu 775 sayılı Gecekondu Kanununun tat
bikatına taallûk etmekte olup bu tatbikata ait 
işlemler imar ve iskân Bakanlığınca tedvir 
edilmekte bulunduğundan ilgililerin bakanlığı
mıza vâki müracaatları zamanında söz konusu 
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bakanlığa intikal ettirilmiş ve gereğine teves
sül edildiği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

13. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Sosyal Sigortalar Kurumundan istenen fer
dî mesken kredisine dair sorusu ve Çalışma Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/963) 

2 . 12 . 1968 
[Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Soru 1. — 1967 yılında yapılan Sosyal Si
gortalar Kurumu Genel Kurulunda ferdî kredi-
konusunda Sayın Bakanın vaitleri vardı. Bu 
konuda bugüne kadar kaç kişi ferdî mesken 
kredisi için kooperatiflere müracaat etmiştir? 

— Bu rakam bilinmekte midir? 
— Bilinmemekte ise kooperatiflerden ferdî 

mesken kredisi için Sosyal Sigortalar Kurumu
na yapılan müracaat adedi nedir? 

Sora 2. — Sayın Bakanın bu va'di üzerine 
işçilerin aldıkları arsa miktarı bilinmekte mi
dir? 

— Bilinmekte ise miktarı nedir? 
Soru 3. — Bunlardan kaçma ferdî mesken 

kredisi verilmiştir? 
Soru 4. — Bugüne kadar ferdî mesken kre

disi verilmemiş ise sebebi nedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 25.1.1969 

işçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-25/2967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 1 . 1969 gün ve 7/963-8075/49233 
sayılı yazınız. 

ilgi : 10 .12 .1968 gün ve 7/963-8075/49233 
sayılı yazınız. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan istenen fer
dî mesken kredisine dair Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nebioğlu tarafından verilen 2.12.1968 I 

tarihli yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet in
celendi : 

Malûmları olduğu veçhile; 
Kurumca verilen mesken kredileri; 
a) 31 . 3 . 1962 tarihine kadar kooperatif 

ortaklan sigortalılara, banka aracılığı ile, 
b) 1 . 4 . 1962 den itibaren de yine koope

ratif ortakları sigortalılara, kurum, koopera
tif ve mütaahhit arasında akdedilen üçlü mu
kavele esasları dâhilinde, 

Kullandırılmaktadır. 
2. Ferdî kredi : 
Ferdî kredi kooperatiflerin aradan çıkması

nı gerektirecek ve sigortalılara Kurumdan doğ
rudan doğruya kredi talebetmeleri imkânını 
sağlıyacaktır. Kurum, bugünkü durumu ile 
bu gibi taleplere cevap verecek kapasitede ol
madığı gibi ayrı bir teşkilâtın kurulması halin
de mesken kredisinin çok daha faydalı olacağı 
görüşünü muhafaza etmektedir. 

Bu görüş sebebiyle de teşkilât kanununun 
tadil tasarısına ayrı teşkilâtı gerçekleştirecek 
madde konulmuş bulunmaktadır. 

Bununla beraber : 
a) Kurumun mevcut arsalarının değerlen

dirilmesini ve kooperatiflere dâhil olmak iste-
miyen sigortalıların mesken sahibi olmalarını 
teminen, Kurumca yaptırılan meskenler sigor
talılara devredilmiş ve devredilmektedir. 

b) Kooperatiflere dahil olmak istemiyecek 
olan bir kısım sigortalıların mesken ihtiyacı
nı karşılamak üzere; 

Adana'da 1 500, 
Ankara'da 2 000, 
istanbul'da 500 olmak üzere 

Ceman 4 000 mesken inşa ettirilmesi öngö
rülmüştür. 

inşaatın ikmalinden sonra kendilerine de 
mesken tahsisini talebeden 100 sigortalıya gere
ken cevap verilmiştir. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Turgut Toker 
Çalışma Bakanı 

11. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Kütahya'nın Değirmenözü halkından parti 
kurmak istiyen bir şahsa yapılan baskıya dair 
sorusu ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/987) 
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17 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 
içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Soru 1. — Kütahya'ya bağlı Afyon - Kütah
ya demiryolu üzerindeki Değirmenözü halkın
dan, Türkiye İşçi Partisini kurmak istiyen Mev-
lüt Karakaya ve Seyit Ahmet Akkoç'a Jandar
ma Karakol Komutanı Uzatmalı Çavuş Ahmet 
Çelenk tarafından baskı yapıldığı, köy içinde 
sürüklenerek karakola götürülmek istendiği hu
susunda bilginiz var mıdır? 

Soru 2. — Bu şekildeki davranış karşısında 
Bakanlıkça n*e yapılmaktadır? Bu müşahhas 
olay karşısında Bakanlık olarak ne yapılmak 
düşünülmektedir? 

Soru 3. — Böylesine baskıların yapıldığı 
Millet Meclisinde belirtildiği, gazetelerde hava
disleri sık sık çıktığı halde olaylar devam edip 
gitmektedir. Bu gidişin önlenmesi için Bakan
lık ne düşünmektedir? Bugüne kadar bu gibi 
olayların, baskıların önlenmesi için ne yapıl
mıştır? 

Soru 4. — Bakanlık, bu davranışları Ana
yasadan doğma hakların kullanılmasına müda
hale olarak kabul etmekte midir? 

T, O. 
İçişleri Bakanlığı 17.2.1969 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11 -13/732 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 18 . 12 . 1968 tarihli ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 7/987 - 8195/49757 
sayılı yazı. 

Kütahya merkez ilçesine bağlı Değirmenözü 
köyü sakinlerinden Türkiye işçi Partisini kur
mak istiyen bâzı kimselere o yer karakol komu
tanının baskı yaptığına dair Tekirdağ Milletve
kili Kemal Nebioğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi incelendi: 

Bilindiği üzere 648 sayılı «Siyasi Partiler 
Kanunu» nun 17 nci maddesi siyasi partilerin 
bucaklarda, köy veya mahalle muhtarlık bölge
lerinde her hangi bir ad altında teşkilât kurma
larına imkân vermemektedir. Bu bakımdan Kü
tahya merkez ilçesine bağlı Değirmenözü kö
yünde Mevlût Karakaya ile Seyit Ahmet Ak-
koç'un Türkiye işçi Partisi kurmalarına bu yer 
karakol komutanı Uzman Jandarma Çavuş Ah
met Çelenk'in mümanaat ettiğine dair bir iddia
nın mevzuat muvacehesinde yeri olamıyacağına, 
basya bir deyimle bir görevlinin eğer varit ise 
bu şekilde bir hareketinin gayet tabiî karşılan
ması gerekeceğine şüphe yoktur. 

Mahallen ve ciddî bir şekilde yapılan incele
meler göstermiştir ki, karakol komutanı tara
fından adı geçen bu şahıslara karşı kanuna ay
kırı en ufak bir davranışta bulunulmamıştır. 
Baskı veya birtakım kötü muameleler yapıldığı 
hakkındaki iddialar tamamen hilafı hakikattir. 
Kanuna aykırı bâzı fiil ve hareketlere tam bir 
görev anlayışı içerisinde imkân vermiyen kara
kol komutanının bu yerden başka bir mahalle 
nakledilmesi gayesine matuf olarak adı ge
çenlerin bu kabîl bir müracaatta bulundukları 
anlaşılmaktadır. Nitekim resmî mercilere bu 
konuda intikal etmiş bir hususun olmaması da 
bunun bir delilidir. 

Bu durum muvacehesinde, mevcudolmıyan 
bir olaya karşı Bakanlıkça yapılması düşünüle
bilecek bir hareketin söz konusu edilemiyeceği 
bedihidir. Keza mümasili olayların sık sık cere
yan ettiği hakkındaki görüşe, ortada bir alâmet 
bulunmadığı için, iştirak mümkün görülmemek
le beraber kanunların uygulanmasında zabıta
nın tam bir tarafsızlık içerisinde kaldığını ve 
Bakanlığın murakabe görevlerini en iyi bir şe
kilde yaptığını belirtmekte bilhassa fayda vardır. 
Anayasa'dan doğma hakların kullanılmasına 
her hangi bir müdahale asla varit değildir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sanayi Bakanlığınca hazırlanan tasarı
lara dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yazılı cevabı (7/996) 
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25 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların lütfen Sanayi Bakanı
mız tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 1965 yılından bugüne kadar Bakanlık
ça ne gibi kanun teklifleri yapılmıştır ve bun
lardan hangileri kanunlaşmış ve hangileri Mec
lis Komisyon veya gündemindedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/101 

14 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 3 . 1 . 1969 ta
rih ve 7/996 - 8271/50057 sayılı yazıları : 

, Sanayi Bakanlığınca hazırlanan tasarılara 
dair Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz Zeytin
oğlu tarafından verilen yazılı soru önergesine 
cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Bakanlıkça hazırlanan tasarılara dair Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu 
yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır 

tarafından verilen 

Bakanlıkça hazırlanan kanun tasarıları Bugünkü durumları 

1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

2. — Sümerbank Kuruluş kanunu tasarısı 
3. — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kuruluş kanunu 

tasarısı 
4. — Karabük Demir ve Çelik işletmeleri kuruluş kanunu ta

sarısı 
5. — Selüloz ve Kağıt Sanayii Kurumu kuruluş kanunu ta

sarısı 
6. — Türkiye Azot ve Gübre Sanayii Kurumu kuruluş kanu

nu tasarısı 
7. — Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi kuruluş kanu

nunu tasarısı 
8.''— Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kuruluş ka

nunu tasarısı 
9. — Toprak Sanayii Kurumu kanun tasarısı 

Cumhuriyet 
İktisadi İşler 
Başbakanlığa 

Başbakanlığa 

Başbakanlığa 

Başbakanlığa 

Başbakanlığa 

Başbakanlığa 

Başbakanlığa 
Başbakanlığa 

Senatosu Malî ve 
Komisyonu 
sunulmuştur. 

sunulmuştur. 

sunulmuştur. 

sunulmuştur. 

sunulmuştur. 

sunulmuştur. 

sunulmuştur. 
sunulmuştur. 

16. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl-
maz'm, Söke ilçesine bağlı Güzeltepe köyü yo
lunun inşasına dair sorusu ve Köy îsleri Ba
kanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/1007) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassut buyurulmasmı saygı ile rica ede
rim. 

6 . 1 . 1969 
M. Kemi Yılmaz 

Aydın Milletvekili 

Soru : 
1. Söke, Güzeltepe köylüleri, hisselerine 

düşen parayı da temin ettikleri halde, 1967 
programında bulunan yollarının yapılmaması 
karşısında 1968 yılı Ocak ayında Aydın'a ka
dar bir sessiz yürüyüş yapmışlardır. Haklı. 
bir sebepe dayanan ve kanuni hakları olan bu 
yürüyüşten sonra, Aydm valisi «yürüyüş» ne
deni ile yollarının yapılmıyacağını köylülere 
söyleme cüretini göstermiştir. Buna hakkı ve 
yetkisi var mıdır? 

2. Aydın valisi, köyde muhalefet partile
rinin biraz fazla oy almış olduğunu ima 
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ederek, bu durumun da, yollarının yapıl
mamasının sebebi olduğunu beyandan çekin
memiştir. Demokratik hukuk Devletinde, va
tandaşların siyasi kanaatlerine güre cezalandı
rılması veya mükafatlandınlması diye bir usul 
var mıdır? Valinin bu partizan tutumunu 
tasvübediyor musunuz? 

3, Güzelköy'ün yolu 1968 de de yapıl
mamıştır. Söke A. P. teşkilâtı, «oyunuzu bize 
vermezseniz yolunuz yapılmaz» demek sure
tiyle köylüye kanun dışı baskı yapmaktadır. 
Yolu yapmamak, programı uygulamamak su
retiyle, Köy işleri Bakanı da, yetkisini kötüye 
kullanan Aydın valisi ve partizan mahallî po
litikacılarla suç ortaklığı durumuna düşmü
yor mu? 

4. Bu köyün yolu kesin olarak.ne zaman 
başlıyacak ve ne zaman bitecektir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 11". 3 . 1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 788/A - 02765 

Konu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yümaz'm önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hgi : 9 . 1 . 1969 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/1007 - 83Ş6 /50431 sayılı yazıya. 
Söke ilçesine bağlı Güzeltepe köyü yolunun 

inşasına dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabı ilişik olarak gönderilmiş
tir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Söke ilçesine bağlı Güzeltepe köyü yolunun 
inşaasma dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz tarafından Köy İşleri Bakanlığına yönelti
len yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. «Yürüyüş» nedeniyle yollarının yapıla-
mıyacağı vali tarafından köylülere söylenme
miştir. 

2. Güzeltepe, Karakaya ve Köprüalan köy
leri Söke ilçesinin 49 köyünden yolları yapıl
mamış yeyâne üç köydür, yollarının yapılmama
sı nedeni partizan tutumlanndan değil, tama-
miyle teknik sebeplerden ileri gelmektedir. 
Teknik sebeplerin başında, aynı güzergâhta bu
lunan üç köyün ayrı ayrı görüşüne göre yol is

temeleri gelmektedir, ki teknik ve malî yönden 
ne derecede mahzurlu olduğu izahtan vareste
dir. 

3. Yeniden yaptırılan etüt sonucuna göre, 
üç köy arasında en müsait teknik durum ve 
köylerin muvafakati sağlandığı takdirde bu üç 
köyün 1969 yılısonuna kadar,yola kavuşturul
ması umulmaktadır. 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in kapalı spor salonu ve stad
yum ihtiyacının karşılanmasına dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm yazılı cevabı-
(7/1011) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. Eskişehir kapalı spor salonu başlıyalı 
dört sene olduğu halde niye ikmal edilmiyor? 

2. Bu müddet içinde Eskişehir nüfus bakı
mından çok kalabalıklaştığmdan esasen küçük 
tutulan bu salondan başka daha büyük bir sa
lon inşası düşünülüyor mu? 

3. Eskişehir'de büyük bir stadyoma ihti
yaç vardır ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 3 . 1969 

Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 

Proje : T. 06-29/1280 
Konu : Eskişehir spor salonu ve 
stad Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 1 . 1969 gün 7/1011 sayılı yazıla

rınız. 
Eskişehir-Milletvekili Aziz Zeytinoğlu tara

fından verilen soru önergesi tetkik edilmiş 
olup : 

1. Eskişehir spor salonu inşaatı, Eskişe
hir'deki yer altı suyu ve anormal fezeyan se
bebiyle gerek temel sisteminde gerek oyun sa
lonu zemin katında yapılması zaruri tadilât do-
layısı ile mukavele müddetinde bitirilememiştir. 

Eskişehir spor salonu inşaatı, Bayındırlık 
Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince Be-

— 135 — 



M. Meclisi B : 65 17 . 3 . 1969 O : 1 

den Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından adı 
geçen Bakanlığa devredilecek ve önümüzdeki 
mevsim bitirilecektir. 

2. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1969 yılı yatırım programında Eskişehir'de da
ha fazla seyirci alabilecek bir spor salonu yer 
almamıştır. Bu husus ilerki yıllarda yatırım 
programına alınabilir 

3. — Eskişehir'de yeni stad yeri seçilmiş ol
makla beraber, istimlâk muamelesi hakkında 
Bölge Başkanlığından henüz hiçbir evrak Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne intikal etti
rilmemiştir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 
Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak 

18. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
İsviçreli firmaların yaptıkları yatırımlara dair 
sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bü'gehan'in yazı
lı cevabı (7/1024) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazık olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. Saygılarımla, 

14 Ocak 1969 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 

Yeni sömürgeciliğin en revaçta metodu, az 
gelişmiş ülkeleri ekonomik kontrolları altına 
alarak, bağımlı birer memleket haline getir
mektir. Bu metodu uygularken, gelişmemiş ül
kelerde tüketim ekonomisini teşvik ederek, 
kalkınma çabalarını millî gereklerden sapıt
tırmak, ithalât veya montajcılığa kaydırmak, 
bunları kolaylaştırmak için de yabancı serma
ye akımını sağhyan hukukî gedikler açmak, 
kendi ekonomi sistemlerini empoze etmek gibi 
çeşitli tedbirleri tavsiye ederler. 

Türkiye 1954 ten beri yabancı sermayeyi, bir 
kalkınma simidi gibi göstermek propaganda
sının içinde çalkalanmaktadır. 15 yılda Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile memleketimi
ze gelenden fazla miktarda, dışarıya kâr trans
feri yapılmış olduğu resmî belgelerde yazılmış
tır. 

Beynelmilel sermayenin vatanı, milliyeti, 
dinî ve ideolojisi yoktur. Komünist veya kapita

list menşeli sermaye akımı aynı sömürücü ni
teliğini devam ettirmek üzere, müsait bulduğu 
ortama akmaktadır. 

Bütün bunları ötesinde, kapitalizmin dış 
sömürüsüne katılan birtakım yerli uzantılar da 
vardır. Bunların, memleketimizden Türk hal
kının alınteri ve emeği olan ihraç ürünlerini, 
çeşitli tertip ve oyunlarla dışarıya satmaktan 
dolayı elde ettikleri dövizleri, yabancı ülke
lerde biriktirip, sonra, yabancı sermaye imiş gi
bi, kâr transferi hükümlerinden faydalanmak 
için, tekrar Türkiye'ye aktıkları, yatırım adı 
altında montaj ve ambalajlama işleriyle meş
gul oldukları bilinmektedir. 

Bu bilgilerin ışığı altında: 
1. 1965 ten bu yana, yabancı sermayeyi teş

vik Kanununa göre, isviçre'den ne kadar ser
maye yatırım talebi gelmiş, ne kadarı kabul 
edilmiştir? 

2. tsviçre menşeli firmalar, hangi az geliş
miş ülkelere bu dönem içinde ne miktar ser
maye yatırımı yapmışlardır. 

3. isviçreli firmalar Türkiye'de hangi saha
larda yatırım yapmışlardır. Bunların isimleri ne
lerdir? 

4. 1968 yılı içinde Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu hükümlerine göre memleketimize ne 
kadar yabancı sermaye yatırımı olmuştur ve bu 
yıl içinde ne miktar kâr transferi (Kâr ve gay
ri maddi hak olarak) yapılmıştır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 25 . 2 .1969 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi işbirliği Teşkilâtı 

Yabancı Sermaye Şb. 
Say: 593585-09/10226 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü. 
ilgi: 21 . 1 . 1969 gün ve 8499/51070 - 7/1024 

sayılı yazınız : 
isviçreli firmaların yaptıkları yatıranlara 

dair Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç tarafın
dan verilen yazılı soru önerigesinin cevapları 
aşağıJda gösterilmiştir. 

1. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununun 8 nci maddesin© göre, Komitenin 
Umumi Kâtipliğini Ticaret Bakanlığı iç Ticaret 
Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Ayrıca Kalkın-
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ma Plânının uygulanması esaslarına dair 933 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 6224 sayılı Ka
nunun 8 noi maddesinde yazılı Ya/bancı serma
yeyi Teşvik Komitesinin görevlerini Devlet Plân
lama Merkez Teşkilâtına vermiştir. Bu bakım
dan 6224 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
memleketimizde yatırım yapmak istiyen yaban
cı teşebbüsler, yatırım taleplerini Ticaret Ba
kanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü kanalı ile 
Devlet PlânlaJma Teşkilâtına yapmakta ve ince
leme sonunda kabul Edilen talepler Bakanlar 
Kurulunun onayına sunulmaktadır. 

Bu durumida Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un soru önergesinin 1, 2 ve 3 ncü maddele
rinde yer alan hususların Ticaret Bakanlığından 
sorulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

2. 'Soru önergesinin 4 ncü maddesinde yer 
alan soruya gelince : 

1968 yılı içinde 6224 sayılı Yabancı serma
yeyi Teşvik Kanunu hükümlerine göre memle- j 
ketimize fiilen getirilen yabancı sermaye 
92 856 699 lira, bu yıl içimde transfer edilen 
kâr 54 980 823 lira, gayrimaiddi hak 13 928 795 
liradır. 

Arz 'ederini. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, İstiklâl Madalyası alanlara, maaş bağlan
masından imtina edilip edilmediğine dair soru
su ve Maliye Bakam Cihat Bilgehan'ın yazılı ce
vabı (7/1033) 

25 . 1 . 1969 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Maliye Bakanı
mız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygı ile arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

1. Çıkarılan bir kanunla istiklâl Madalya
sı alacak gazüerimize verilecek maaş için, aded-
lerinin çokluğu dolayısiyle Devlet Şûrasına gi
dildiği, bir kısmına maaş verilmemek istenildi
ği, doğru mudur? | 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 24 . 2 . 1969 

Emekli işleri Müdürlüğü 
Sayı: 61121-8760-4821 

Konu: Yazılı soru öneıigesi 
Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğine 

İlgi: 3 . 2 . 1969 tarih ve 7/1033 - 8666/51735 
sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re verilmiş olan soru önergesinde, çıkarılan bir 
kanunla istiklâl Madalyası alacak gazilerimize 
verilecek maaş için, adedlerinin çokluğu dola
yısiyle Devlet Şûrasına gidildiğinin ve bir kıs
mına maaş verilmemek istenildiğinin doğru olup 
olmadığının açıklanması istenmektedir. 

Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple 
kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Tür!^ vatandaşlarına 300 lira aylık bağlanması 
hakkındaki 1005 sayılı Kanun 1 . 3 . 1968 tari-
hindje yürürlüğe girmiştir. 

Mezkûr kanun gereğince maaş bağlanacak 
vatandaşların adedinin 7 - 8 bin civarında ola
cağı tahmin edilmişken 21 915 müracaat olmuş, 
bunlardan 18 000 i mütecaviz vatandaşın mua
meleleri neticelendirilerek aylıklarının ödenme
si temin edilmiş, kanundan faydalanamıyaeak 
olan 3 200 aded müracaat sahibine gerekli ce
vaplar verilmiş bulunmaktadır. 

Bakiye evrakın noksanlarının ikmali husu
sunda çalışmalar yapılmakta olup noksanları ta
mamlanan evraklara ait tahsis işlemleri de der
hal yapılarak mahallerine gönderilmektedir. 

istiklâl Madalyası ilk defa 29 Teşrinisani 
1336 tarih ve 66 sayılı Kanunla ihdas edilmiş ol
makla beraber bu kanun daha sonra 381, 525, 
607, 869, 956, 977, 2597, 3579 ve 3807 sayılı ka
nunlarla 9 def a tadil görmüştür. 

66 sayılı Anakanunun 1 nci maddesine gö
re istiklâl Maldalyası ilk ihdasında: 

a) Bilfiil kıta başında asarı hamaset ve fe-
dakâri gösteren ordu mensuplarına; 

b) Cephe gerisinde maksadı ulvinin husu
lü için âzami ibrazı mesai edenlere; 

— Her iki halde de, şehidolanlann büyük ev
lâdına veya ailesine. — 

Verilmekte idi. 
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Kanunun ikinci maddesi bu hakkı, «Dâvayı 
muhik ve meşruumuzu ihzar ve bunu müdafaa 
eden Büyük Millet Meclisi azalarına» da teşmil 
eylemişti. 

Daha sonra yürürlüğe konulan 30 Mayıs 1926 
tarih ve 869 sayılı Kanunla 525 sayılı Kanuna 
eklenen 2 nci madde de ise, 525 sayılı Kanunun 
şümulüne giren hak sahiplerinden yalnız ordu 
mensuplarına hasren, «Elyevm müstahdem bu
lunan veyahut tekaüt, istifa veya terhis suret-
leriyle ordudan infikâk etmiş olanlardan şim
diye kadar istiklâl Madalyası almamış bulunan
lara» Madalya verileceği tasrih olunmuştur. 

Ancak, «Elyevm müstahdem bulunan» ordu 
mensuplarmdan bahsedilmiş olması, 525 sayılı 
Kanuna göre cephe gerisinde mesai ibraz etmiş 
olduklarından dolayı Madalyaya müstehak olup 
da 30 Mayıs 1926 tarihine kadar bunu almamış 
bulunanların anılan tarihten sonra artık yeni
den Madalya alamıyacaklarını düşündürmekte
dir. 

Konu ile ilgili 26 Şubat 1927 tarihli ve 977 
ısayılı Kanunda ise, istiklâl Madalyası için yapı
lacak inha, istida ve müracaatların makamatı 
aidesince 2 Teşrinisani 1926 tarihine kadar ka
bul olunacağı açıklanmış bulunmakla; 1005 sa
yılı Kanunun, 1 . 3 . 1968 tarihinden sonra İs
tiklâl Madalyası vesikası almış olanlar hakkm-
uygulanması gerekip gerekmiyeceği hususu 
Bakanlığım Başhukuk Müşavirliği ve Muhake-
mat Genel Müdürlüğüne tetkik ettirilmiştir. 

Bu tetkik neticesinde, Madalya sahiplerine 
maaş bağlanması hakkındaki 1005 sayılı Kanu
nun, bu kanundan sonra Madalya almış olanları 
kapsamasına maddi imkân olmadığı, dolayısiyle 
kanundaki, «Kendilerine Madalya verilmiş bu
lunan vatandaşlar.» ibaresinin ilk bakışta dü
şündürdüğü gibi, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte fiilen Madalya almış olan vatandaş
ları ifade ettiği sonucuna varılmıştır. 

Bununla beraber bu hususta Millî Savunma 
Bakanlığının değişik anlayışı dolayısiyle ken
dilerine istiklâl Madalyası vermeye devam etti
ği vatandaşların 1005 sayılı Kanuna dayanarak 
maaş için Bakanlığıma başvurmakta olmaları 
karşısında yapılacak muamelede tereddüde dü
şüldüğünden bir kere de 521 sayılı Kanunun 
50 nci maddesinin (C) fıkrası dairesinde Danış-
tayın istişari mütalâası alınmak üzere keyfiye
tin anılan Kurul Başkanlığına intikal ettirilme

sine delâletleri Başbakanlık Yüksek Makamına 
arz edilmiştir. 

Yukarda tafsilen arz edildiği üzere Madalya 
alacak vatandaşların adedlerinin çokluğu dola
yısiyle değil, sözü edilen kanunun 1 nci mad
desindeki hükmünün aydınlanması zımnında 
Danıştay Başkanlığına gidilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Cihad BOgehan 
Maliye Bakanı 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eski§ehir depremi dolayısiyle köylerde 
yapılan evlerin bedellerinde, tekrar % 50 indi
rim yapılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1037) 

25 . 1 . 1969 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın imar ve İskân 

Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

1. Eskişehir depremi dolayısiyle köylerde 
yapılan evler boş ve harap durumdadır. Fiyat
ları pahalı olduğundan iki kanunla indirilmiş 
olmasına rağmen beş bin liranın üstündedir. 
Bunların tekrar % 50 indirime tabi tutulması 
lâzımdır. Bu hususta Bakanlığımız ne düşün
mektedir? 

T. 0. 
imar ve iskân Bakanlığı 13 . 2 . 1969 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 15/327 
Konu: Aziz Zeytinoğlu'nun 
yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 3 . 2 . 1969 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/1037-8670-51731 sayılı yazı. 
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

Eskişehir depremi dolayısiyle köylerde yapılan 
evlerin bedellerinde, tekrar % 50 indirim yapıl
masına dair yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
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Eskişehir ve çevresinde meydana gelen dep
remden zarar gören afetzedeler için 6746 sayılı 
Kanuna istinaden yaptırılan konutların maliyet 
bedellerinden ikinoi defa % 50 ye kadar indirim 
yapılmasına imkân veren 1051 sayılı Kanun ve 
ilgili yönetmelik hükümlerindeki esaslar daire
sinde afetzedelerin geçim durumları tesbit edil
miş ve gerekli kararname istihsal edilmek üzere 
teklifte bulunulmuştur. 

21. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Devlet Operasındaki huzursuzluğun giderilmesi
ne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/1039) 

28 . 1 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çantan Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Son günlerde basında Devlet Operası ile il
gili haberler âdeta skandal halinde yayınlan
makta olup buna parelel birçok Opera sanatkâ
rının istifa ederek muhtelif gazinolarda çalıştık
ları görülmektedir. 

Bir memlekette her türlü baskıdan ve adam 
kayırmadan uzak tutulması lâzım olan sanatkâr
lar, birtakım küçük hesaplarla iş başında olan
ların kendi sandalyalarını iktidarda bulunan 
siyasi kişilere dayanarak sanatkâr kıyımına git
mesi o memlekette sanata indirilen en büyük 
darbedir. Bu manzara bugün Türkiye'de görül
mektedir. Opera gibi göz bebeği sanat yuvamız
da istifalar birbirini kovalamakta sebepleri de 
bir türlü açıklanamamaktadır. Bunun ışığında: 

1. Devlet Operasından son altı ay içinde 
kaç sanatkâr istifa etmiştir. 

2. Bu istifaların sebepleri nelerdir? 

3. Almanya'da kaçakçılıktan ve dolandırı
cılıktan ötürü tutuklu bulunan Devlet Operası 
rejisörü Ertuğrul İlgin hakkında Opera İdare
since ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. Güzide bir sanat yuvamızdaki bu huzur
suzluk ne zaman ve ne şekilde önlenecektir? 

I T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 2 \ 1969 

özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.2.1969 tarih ve 7/1039 - 8680/51759 
sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Devlet Operasındaki huzursuzluğun giderilmesi
ne dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
llhami Ertem 

Mülî Eğitim Bakanı 

Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ar
san'ın, Devlet Operasındaki huzursuzluğun gi
derilmesine dair 28 . 1 . 1969 tarihli yazılı so
ru önergesine cevabımız. 

1. Devlet Opera ve Balesinden son altı ay 
içinde istifa ederek ayrılan sanatkâr yalnız Sev
da Aydandır. Bu sanatkâr 1 Kasım 1968 tarihin
de bir dilekçe ile ailevi sebepler dolayısiyle isti
fa etmek zorunda olduğunu bildirmiş, müessese 
bu dileğini kabul etmiştir. 

2. Nevin Pere'nin Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü ile akdetmiş olduğu sözleşme
nin 1 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarını ihlâl 
ettiğinden Yönetim Kurulu karariyle sözleşme
si feshedilmiş ve keyfiyet 4 . 10 . 1968 tarihin
de kendisine tebliğ edilmiştir. 

3. Sanatkâr Perihan Onat ve Doğan Onat 
24 . 5 . 1968 tarihli dilekçeleriyle Orkestra 
Şef Muavini Sabahattin Kalender ise 22.9.1968 
tarihli dilekçe ile 5441 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince bilgi ve görgülerini artırmak 
üzere bir yıl müddetle Avrupa'ya gönderilme
lerini istemişler, Yönetim Kurulu kendilerine 
2 000 er lira yolluk verilmek suretiyle dilek
lerini kabul etmiş Ekim 1968 ayına ait maaşla
rı da döviz olarak transfer edilmiştir. 

Ancak adı geçen sanatkârlar izin verildiğin
den bir ay dahi geçmeden IstaribuPda Taşlık 
Gazinosunda çalışmaya başlamışlardır. Müessese 
kendilerine 2 . 11 . 1968 tarihinde noter voliy
le birer tebligat göndererek derhal görevleri ba
şına dönmelerini ihtar etmişse de cevap alına
mamıştır. 

Bunun üzerine Opera Yönetim Kurulu bu üç 
sanatkârın müessese ile yaptıkları sözleşmenin 

j 1 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına aykırı 
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bu hareketlerinden dolayı her üçünün de mu
kavelesini feshetmiş ve noter vasıtasiyle keyfi
yet kenldilerine tebliğ edilmiştir. Ayrıca veri
len yollukların iadesi için gerekli muameleye te
vessül edilmiştir. 

Bunlardan Sabahattin Kalender 3 . 12 . 1968 
tarihli dilekçesi ile yeniden müesseseye dönme
sini talebetmişise de durumu ineeliyen Opera Yö
netim Kurulu; sözleşme mevsiminin genellikle 
Temmuz ayı bulunduğundan bütçe ve görev du
rumunun o tarihte derinliğine incelenmesi ve 
ilgilinin talebinin Temmuz 1969 tarihinde yeni
den teemmülüne oy birliğiyle karar vermiştir. 

4. (Gazete yayınlarında son olaylarla ilgisi 
bulunduğu bildirilen Rejisör Ertuğrul İlgin'in 
Opera ile olan sözleşmesi feshedilmiş ve göre
vine son verilmiştir. Durum Dışişleri Bakanlığı 
yoliyle kendisine tebliğ edilmiştir. Esasen mües
sese ile değil, doğrudan doğruya şahsı ile ilgili 
olaya Savcılık el koymuş bulunmaktadır. 

22. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydın'a bağlı Köşk bucağının ilk ve ortaokul ih
tiyacının karşılanmasına dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/1046) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağidaki soru önergemin Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı cevaplandırılmasına ta
vassut buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

6 . 2 . 1969 
M. Kemal Yılmaz 

Aydın Milletvekili 
Soru: 
1. Aydın merkez ilçeye bağlı Köşk bucağı

nın ilkokulu 1926 yılında yapılmış olup, halen 
harap durumdadır, çatısı akmaktadır. Binanın 
harabölduğuna dair çeşitli rapiorlar vardır. Bi
nanın ısıtılması mümkün olmamaktadır. Esaslı 
bir tamir ihtiyacı olduğu halde, bir türlü gerekli 
tahsisatın ayrılmaması sebebi nedir? Bu tamir 
işi ne zaman ele alınacaktır? 

2. Merkez nüfusu 3 600 ü aşan Köşk'te ay
rıca ikinci bir ilkokula ihtiyaöolduğu açıktır. 
Bugtünkü okulda ikili öğretim, bazan üçlü öğ
retim yapılmakta olduğuna göre, yeni bir ilko
kul inşası düşünülüyor mu? Bu okul ne zaman 
programa alınacak? 

3. Köşk Ortaokulu halen geçici bir binada 
öğretim yapmaktadır. Binanın olanakları yeter
sizdir. Ayrıca demiryolu ile karayolu arasında 

bulunması bâzı tehlikeler de arz etmektedir. Ge
lecek yıl ihtiyaca kâfi gelmiyeoek olan bu okul 
yerine yeni bir ortaokul yapılması için 1969 büt
çesine ödenek konmuş mudur? Köşk ortakoulu 
inşaatına ne zaman başlanacak ve ne zaman bi
tecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 2 . 1969 

Özel 
81 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 10 . 2 . 1969 tarih ve 7/1046-8758/ 
52151 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'ın, Ay
dm'a bağlı Köşk bucağının ilk ve ortaokul ih
tiyacının karşılanmasına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
m, 6. 2 . 1969 tarihli yazılı soru önergesine 
cevabımız. 

1. Aydın ili Köşk bucağı ilkokulu 1930 yı
lında yapılmış olup 8 dersliklidir. 

Bucağın nüfusu 3 060 olduğuna göre mev
cut 8 derslik ihtiyacı normal olarak karşılıyaima-
maktadır. 

Valiliğin 1969 yılı taslak ilkokul yapım prog-
ramiyle Köşk bucağı ilkokulunun onarımı ve 
yeniden beş derslikli okul yapım isi ele alınmış
tır. Ödenek imkânlarına göre programın tahak
kuk ettirilmesine çalışılacaktır. 

Aydın ilimde okulsuz köy problemi halledil
miş duruma getirildiğinden ilkokul yapımı prog
ramlarında onarım ve ilâve derslikler yapımına 
yer vertUmektedir. 

Bu cümleden olarak, Köşk bucağı ilkokulu 
da onarılacak ve ihtiyacı karşılayacak hale ge
tirilecektir. 

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gere
ğince ve plân dönemi içinde Ayîdın ili Köşk Or
taokuluna 12 derslikli yeni bir bina yaptırıla
caktır. 
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• 23. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Tekirdağ gecekondu önleme bölgesinin 
tevsiine ve bâzı ilçelerinin içme suyu ve elektrik 
enerjisi ihtiyacının karşılanmalına dair sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun yazılı cevabı (7/1064) 

7 . 2 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebioğlu 

Tekirdağ Milletvekili 

Soru: 1. Tekirdağ ili gecekondu önleme böl
gesinin tevsii için istimlâk ödemeği verilmesi dü
şünülmekte mildir? Düşünülmekte ise bunun 
miktarı ne kadar olacaktır? 

Soru: 2. Tekirdağ ili gecekondu ıslah kre
disi olarak verilmesi kararlaştırılan 900 000 li
ranın ne zaman tahsisi düsjümülektedir? , 

Soru: 3. Tekirdağ ili ile bir kusun köy ve 
ilçelerin ihtiyaçlarına cevap vereceği ifade edi
len Misinli grup içme suyunun ne zaman ele 
alınması düşünülmüştür? 

Soru: 4. Çorlu, Çerkezköy, Saray, Malka
ra, Şarköy, Mürefte içme sularının iller Ban
kası eliyle çoğaltılması düşünülmekte midir? 

Soru: 5. Malkara, Muratlı, Şarköy, ilce elek
trik şebekelerinin ıslah ve tevsileri düşünülmek
te midir? 

• * 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 6 . 3 . 1969 

Ankara 
özel Kalem Müdürü 

Sayı: 15/448 
Konu: Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nebioğlu'nun yazılı so
rusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20 . 2 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/1064 - 8855/52706 sayılı yazı. 

Tekirdağ gecekondu bölgesinin tevsiine ve 
bâzı ilçelerinin içmesuyu ve elektrik ihtiyacı
nın karşılanmasına dair Tekirdağ" Milletvekili 
Kemal Nebioğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesi cevabı iki nüsha halimde ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

1. 1969 yılımda yapılacak gecekondu hiz
metleri ve verilecek krediler, ele alınmış bulu
nan detaylı programların ikmalimden sonra ke
sim şeklini alacak ve tatbikat buna göre yapıla
caktır. 

2. Misinli projesi hidrolojik raporu Bakan
lıkça onanmış ve projesinin tanizimine de iller 
Bankasınca başlanmıştır. 

3. Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Malkara ka
sabalarının içmesuyu işleri iller Bankasınca, Mü-
refte'ninfci Köy işleri Bakanlığınca, ŞarköyHm-
kü de belediyesince ele alınmıştır. 

Bunlardan bir kısmı etıüd, bir kısmı proje, 
bir kısmı da inşa veya kabul safhasındadır. 

4. Malkara, Muratlı, Şarköy elektrik şebe
keleri ıslah ve tevsii işi iller Bankası 1969 prog
ramındadır. 

!•» • • 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Kesinhesabına ait kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunlku yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Çetinsoy 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülibâri Akdoğan 
Kasım, Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Muısa Kâzımf Coşkun 
Emin Pafesüt 
Zü'htü Pehlivanla 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıy anlar 

Açık üyelikler 

450 
169 
156 
10 

4 
275 

6 

[Kabul Edenler] 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüceıtürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
IsımlaJi'l Selçuk Çakıroğkı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmpt Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik, Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ceıma! Kül altlı 

ÇANAKKALE 
Ahm,et Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dunsun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Tomjbuş 

DENİZLİ 
Renizi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
îlhamn Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet GiUdloğan 

Kevni Nediimoğlu 
ERZİNCAN 

Adjil Sağıroğlu 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
Ismjail Hakkı Yıldırım, 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
EAuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Kö'seoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhildıd)in Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osmjan özer 

Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdene 
Settar Iksel 
Şinasi O'sma 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âd£l Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşopu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim, 
Şevket Ustaoglu 

KONYA 
Hasan Din cer 
M. Zivaeddin îzerdem, 
Mekki Keskin 
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KÜTAHYA 
Ahmat Can 'Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar, 
tsmıail Hakkı Yıldırım. 

MALATYA 
ismet înönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleymjan Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevfket Raşit Hatipoğlu 
Önol Şaîkar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

AMASYA 
Kâzım, Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
I. iSi'tkı Hatıipoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğıız 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim: Boz 
S. Hakîki Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamtli Mağden 
Arif Hikımjet Onat 

RlZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Musli'hittin Gürer 

Şerafettin Paker 
Sl lRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 
SÎVAS 

Orhan Kabibay 
Kâzım; Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seıyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Tahsin Türkay 
Ilyaıs Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osun/an Hacıbaloğlu 
Bödlretltin Karaerkek 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

ADANA 

[Reddeden] 

DİYARBAKIR 
Tarık Zıiya Efkinöi 

İSTANBUL 
Sadoın Aren 
Hüseyin Ataman 

[ÇekinserlerJ 

KASTAMONU I KAYSERİ 

İZMİR 

CemaA Hakkı Selek 

ORDU 

Ferda Güley 

Kemal Sarıibrah'imoğlu I İsmail Hakkı Yılanlıoğlu! Felhımli Cumalıoğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
AJi Rıza Akbıyıktoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Cahit Karakaş 
Kâmjil Kırıfooğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 

TEKİRDAĞ 

Kental Nebioğlu 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
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Beden Terbiyesi Gtenel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesaibına ait kanuni tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğıunlku yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kem,a'l Çetinsoy 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mu|sıtafa Akalın 
0'sm|a.n Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akidloğan 
Kasam, Küf r evi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Em/m Pak,süt 
Zühtü Pehlivanlı 
Musıtafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Haisam Fehmi Böztepe 

ARTVİN 
Mn|stafa Rona 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgen an 
Ahnııelt İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
163 ,-;' ; 
150 'i 

9 1 
4 • •'• 

281 
6 ' 

[Kabul Edenler] 

Mevlüt Yılmaz 
Mehmjet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Salebi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emiin Günıdoğdu 

BıOLU 
Hailiil İbrahim Cop 
Ahlmıelt Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çeliikbaş 
Paflk Kırlbaşlı 

BURJSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahimelt Nihat Afcay 
Şeflik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Talhir Akmlan 

ÇORUM 
Ihlsan Toımjbuş 

DENİZLİ 
Reımlzli Şenel 

DİYARBAKIR 
Felyzi Kaflifalgil 

EDİRNE 
ilhanım Eritem 
'Türikân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Salmot Güldoğa.n 
Kevnıi Nedilmoğlu 

1 ERZİNCAN 
' Âdili Sagırioğllu 

ERZURUM 
Turbam Bilgin 
Nihat Dilıer 
Ah|m)e't Mustafaoğlu 
Nlihat PalsTmli 
Adnan Şeıniyurtt 
tstmıalil Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrli Başar 
Ertmğrul Gani Sakarya 

GAZİANTEP 
Naş'iıt Saraca 
Hülsıeyiim Yılmıaız 

GÜMÜŞANE 
AlU Ihsian Çeiliikkam 
Salbalhattin Savacı 

HATAY 
Taliât Köseoğflu 
Şeımlseltıtin Munsaloğlu 

İSPARTA 
ADİ İhsan Balım 

İÇEL 
C. Saldık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birig<i)t 
Nuretltin Bulak 
'Tekin Ener 
Nurii Eroğan 
Muihliddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Fuaıd Siirmem 
Aydım Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalıan 
Ali Naili Erd'em 
Settariksel 
Şimali Osmua 

KARS 
Lâtif Aküzmim 
Abbas ADi Çetfin 
Oengiiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şâımiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Saıbni Keskin 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Oen'g'iz ,Naymıan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hiikmett Güncr 
Hasan aThJsıin Uzun 

KIRŞEHİR 
Meımjduh Erdomiir 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Halsiam Dinçar 
M. ZiiyacddÜn îzerdem 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahrruet Cam B'ilgin 
Mchtmelt ÎErBdy 
Keimal Kaıcar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Isımıet İnönü 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyiman Çağlar 
Muannittiler Dirlik 
Miltihlalt Dülge 
Şetvibett Raş'Lt H&tipoğ'kı 
Önbl Sakar 
NaM)t Yenaşehirlioğlıu 

MARAŞ 
Veytsİ Kaldiöğlu 
Enlver Kaplan 

MARDİN 
Nazmli Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aj^aç 
Kâmil ÖzjsarıyıMız 

NEVŞEHİR 
İbralhlim Boz 

AMASYA 
Kâzım Ulfusoy 

ANKARA 
Hüseyfin Ballan 
1. Sıtkı Haftiipoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıiıbrafoilmoğlu 

'S. HaMa E&tftoğlu 
Alii Baran Numanoğlu 

ORDU 
FeriMun Cemal Erkin 
Hıaımdji Mağden 
.Arif Hükmet Onat 

HİZE 
tsm'alil Sarıgöz 
Gevat Yalçın 

SAKARYA 
Esremi Alican 
MulsTiftıMin Gümr 
Şerafeddin Paiker 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Orilıan Kaiblilbay 

Kâzım Kangal 
Tevfiik Korailltan 
Seyfi Kurtibek 
Talhjsiin Türıkay 

TEKtRDAĞ 
Halil Başbl 
Ityıais Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Oaıvdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedreltıtlin Karaerkek 

TRABZON 
Hamdli Orhon 
Alıi Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necımıeltt'in Cevherli 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR ,İZMIR 

Cemal Hakiki Selek 

KOCAELİ 
Niihaıt Erim 

Tartk Ziya Ekinci 

İSTANBUL 

Hüseyin Ataman 

[Çekinserler] 

KAYSERİ 
Eenlmii Cumalıoğlu 

KASTAMONU 
Ifsmfaiil Halkkı Yıldırım 

Cemal GüVen 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emlin Erdinç 
M. Salih Yıl'dız 

YOZGAT 
Turgult Nlizamoğln 
Celâl Sungur 
Neşet Tıanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengfin 
öaihit K&raikaş 
Kâmili Kırnkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

ORDU 

Ferda Güley 

URFA 
Behi'ce Boran (Hatko) 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
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3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 

onaylanması hakkında kanun tasarısına verilen oyların neticesi 
Sözleşmenin 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Çetinsoy 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Attalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Uluısoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Emjin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemıal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüsevin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehrnri Bıoztepe 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat Ö zarda 

BATJKESÎR 
A rinan Akın 
Cihat Bilgehan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 162 

Kabul edenler : ] 
Reddedenler : 

Çekinserler : 

L58 
1 
3 

Oya katılmıyanlar : 282 
Açık üyelikler : 

[Kabul e 

Ahmet İhsan Kırımilı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğ'lu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Abmıcıt Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çeli'kbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Oem,al Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahrnıet Nihat Akay 
Şefik İnan 

OANKTRI 
Dunsun Akîeaoğlu 
Tabir Akman 

DENİZLİ 
Rem/?i Son el 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziva Ekinci 
Feyzi KnlPno-il 

EDİRNE 
İl ha mi Ertem. 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Gül doğan 
Kevni Nedimoğlu 

6 

denler] 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adjnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yılidırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
/Yİ i İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kut!ay 

İSTANBUL 
S^detıtin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Nn.ı-ettin Bulak 
Tekin Erer 
Nu,ri Eroğan 
Mujhidıdin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman. Özer 
Fiildi Sinmen 
t. Hakiki Tckınel 
Osman Nuri Ulusay 
Avdın Yalcın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem 
Settar İksei 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Salbri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif IIiktm,et Gün er 
Hasan Talh'sin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memıduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erimi 
Şevket Ustaıoğlu 

KONYA 
Hasan Din cer 
M. Zivnedrlm İzerdem 
Mckki Keskin 

KttTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmpt Ersoy 
Kemal Kaçar 
tsmja.il Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Ismıöt İnönü 
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MANİSA 
Neriman, Ağaoğlu 
Süleyman, Çağlar 
Muammer/ Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatiploğlu 
Ön-ol Sakar 
Nahit Yeniışehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysel Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahinij Boz 
.Ali Baran Numanoğlu 

lORDU 
Feridun Cemal Erjkin 
Hamdi Mağıden 
Arif Hikm,et Onat 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
E(krem| Alican 
Muslihidjdin Gürer 
Şerafettin Paker 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Naısujh Nazif Aralan 
Orhan Kabilbay 
Kâzını Kangal 
Tevfik Koraltan 

Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Deınir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osıman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamjdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Ha,tkso (Boran) 
Necmjetıtin Cevheri 

[Reddeden] 

İSTANBUL 

Hüseyin Atanman 

[Çehinserler] 

ADANA | KAYSERİ 
Kemal ISarıibrahiımöğhı | Fehnş Cumalıoğlu' 

Cemal Güven, 
Hüsamettin Koran 

' UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
Cajhit Karafcaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan, Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yılına 
kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Haük Cumhuri
yetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Çetinsoy 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Att'îlâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdjülbâri Akdoğan 
Kasım; Küfrevi 

AMASYA, 
Nevzat Şener 
AH Celâletıtin Topala 
Kâzım/ Ulusoy 

ANKARA 
Mxi|Sa Kâzım, Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehm^i Boztepe 

ARTVİN 
Mustafa Rcma 

AYDIN 
Reşat. Özard,a 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : <• 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler, : 

Oya katılmayanlar : \ 
Açık üyelikler : 

Mevlüt Yılmaz 
Mehrniet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin GündoğdUi 
Şefik; inan 

BOLU 
Halil îbrajhim Cop 
Ahîmet Çakjmıak; 

BURDUR 
Fethi Çelilkbaş 

BURSA 
Ceım âl Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ah|met Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akm,an 

DENİZLİ 
Remjzil Şenel 

DİYARBAKIR 
' Tarıik1 Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfajgil 

EDİRNE 
llıhatm^ Ertem 
Türk,ân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıeoğlu 
•Sa>m,e(t GüKdloğan 
Keyni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

— u 
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Nihat Diler 
Ahnnet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
Ismıail Hakkı Yıldırım, 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım, 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osmjapı Özer 
Fu,ad Sirmen 
I. Hakkı Tekine! 
Osm,an Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehim.et Yardımcı 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem 
Seittar, îksel 
Şinaısi Oısmıa 
Cenijal Hakkı Selek 

KARS 
Lâjtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahım'jet Şevket Bohça 
Saibri Keskin 
Adil Tonozlu 
Isanail Hakkı Yılanlıoğlu^ 

KAYSERİ 
Fchmji Cunnalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mefmjdnh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim, 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan D ine er 
M. Ziyaeddin îzerdem* 
Mekkj Keskin 

KÜTAHYA 
Ahm,et Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
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Kemal Kaçar 
î. Hakka Yıldırım, 

MALATYA 
tsonjet İnönü 

MANİSA 
Süleynijan Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Düılge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı o pıiı 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazırı^ Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

Kâmil özsarıyılıdız 
NEVŞEHİR 

İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ha(m(di Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem] Alican 
Muıslmittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

Kâzım; Kangal 
Tevfik Koraltan 
;Seyfi Kıırtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ham/di Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Reddedenler] 

BALIKESİR I İSTANBUL 
Süreyya Koç Hüseyin Ataman 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıktoğlu 

VAN 
Mehmjet Emjin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizam-oğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
Cahit KaraJkaş 
Kandil Kırıkoğlıı 
S. Tekin Müftüoğlu 

ADANA I 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[ÇeMnserler] 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
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Devlet Güzel Sanatlar akademileri kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunlukî yoktur.) 

ADANA 
Tahin Yücefkök 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llham|i Eriteni, 
Türjkân Seçkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 22; 

Kabul edenler : 22 
Reddedenler : û 
Çekinserler : 0; 

Oya katılmıyanlar : 422 
Açık üyelikler : ı& 

[Kabul Edenler] 

ERZURUM 
Adinan Şenyurt 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mııjhiddin Güven 

KARS 
Muzaffer Şâmtiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmjet Şevket Bohça 
Âdiü Töközlü 

KOCAELİ 
Şevket Ustaıoğlu 

KOT AİT YA 
M,oh,ra.!.c,t Ersoy 

NEVŞEHİR 
İbrahim, Btoz 

ORDU 
Hamda* Mağden 

SAKARYA 
Şerafetıtin Paker 

'SÎYAS 
Tevfikj Koraltan 

Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

URFA 
Hüsamettin Koran 

YOZGAT 
Neşet Tanrıidağ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 NCI BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1939 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik
lere seçim 

2. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

B - ÎKÎNCı DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA tVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. —• Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril

mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril-



meşine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu rapora (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık 'tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi .- 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/568) (ıS. Sayısı : 693 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba-
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kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu rapora (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 

. Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Gcnol Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu rapora (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi . 1 3 . 1 . 1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde. 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta-

I rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasıızoğlu'-
rmn, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu rapora (M. Meclisi 2/258; Cum-



huriyet Senatosu 2/217) (S.. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

X 24. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri -Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/947, 1/325) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 12.2.1969) 

X 25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 
1/248) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 
12.2.1969) 

26. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Halk Cumhuriyetince millileştirilmi^ bulunan 
mal, hak ve ımcnfaatlerin tasfiyesi hakkında ka
nun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/386; Cum
huriyet Senatosu 1/904) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 701 e 2 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
1161) 

27. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Aralık 1967 ve Ocak, Şubat 1968 
ayları hesabı hakkımda Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/42) (S. Sayısı : 717 ve 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1969) 

'28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 ayları 
hesaibı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/43) (S. Sayısı : 718 ve 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 3 .1969) 

29. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 
aylarına ait Hesapları İnceleme Komisyonu ra-
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I poru (5/46) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1969) 

30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına 
ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/45) 
(S. Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 7.3.1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nei ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 

I değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 

L ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa-
I rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların-
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dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis- I 
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek- I 
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon- I 
larmdan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon I 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri I 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. I 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade- I 
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me- I 
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân I 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge- I 
cici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, | 

Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, imar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 eır üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı Iskan Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — Aydın Milletvekili R/eşalt Özarda'mım, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kamum tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

17. — (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kamuıuum 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyon/u ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Uouzal'm, 931 sayılı I§ Kamumunum 
79 ncu maddesine bir fıkra eklemmesi hakkımda-



kanuni teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 19. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'ıün, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

20. — lUmiumi Hıfzısıhha Kamımumın bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 21. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 22. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 23. — Toprak ve su Kaynaklarının Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

24. —r Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

25. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

5 — 

Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

X 27. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e l ' ne i ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 28. — 4 . 1 . 1961 (tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 29. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

30. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
num 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X '31. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. iSayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 02. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 



33. — 'Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 34. •— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar v« 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

36. — #530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

37. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

38. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 19G8) 
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| 39. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka-
ı nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 

değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

40. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

41. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

42. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

43. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven ve 10 arkaJdaşmm, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 

I ve Plân komisyonlhrı raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

44. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12.1968] 

X 45. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

46. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
[ ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 



Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu ('2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

47. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

48. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsımail Hakkı Yıldı
rımdın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 49. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki (Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair Ikanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen ö er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 .1969) 

X 50. — Emniyet 'Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

51. — Anayasa nizamını, millî tgüvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Sakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

X l52. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
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j sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/600) ('S. 
Sayısı : 790) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1969) 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

54. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

55. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

56. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 

I (S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
. 5 . 2 . 1969) 

57. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

58. •— Asayişe müessir bâzı fiillerin İnlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

59. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Güımiş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetincr ve Zühtü Pehlivanlı'-
nm, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek-

; lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla-



randan seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko- ı 
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

€0. — 23 Haziran 1965 toriilh ve 634. sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(ıS. Sayısı : 797) (Dağıtma-tarihi : 6 . 2 . 1969) 

61. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı ana'd-
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyon] ann'dan 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komıisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 62. —• Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (İ/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 

•63. — Istanlbnl Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kineFin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhalsânoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1969) 

X 64. —• Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adallett ve Plân komisyonlarımdan seçi
len 3 ı&v üyeden (kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtana tarihi: 
15. 2 . 1969) 

65. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
paıla'nm, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra efklenımcısd hakkımda kanun teklifi ile 
Kütahya MilleitvekiM Himımıet Erdoğmuş ve 6 | 

arkadaşının, 5434 sayıllı T. C. Emekli Sandığı 
Kanuncunun 32 nci maddesine diki bend ve bu ka
nuna geçici madde efclleınm'GSli hakkımda kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçdilıen 6 şiar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (ıS. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarlihi: 15 . 2 . 1969) 

X 66. —• Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli MiiHeitvekiilli Hüdai Oraıl ve 
24 arkaıdıaşınaın teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaırelt, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, içişleri, Maliye, Tanım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 ©r üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarfithi: 15 . 2 . 1969) 

67. — İzmdır Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ifbe Sinop Milletvekilli Mustafa Kaptaın'ın 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin -(a), (c) 
fık raflarının değiştirilımesft hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyanlla-
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da-
ğıitma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 68. — Türkiye Cumhuriyetti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında yakım akraba
ları 1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıMlı Boıllgaır vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cuım huriye timden Türkiye Cumhuriyetime 
göç etmeleri hakkında Anlaşjmanm onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/522) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 
20 . 2 . 1969) 

X 69. — Deniz Kuvvetlerine yabancı .memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (,S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 1.2 . 3 . 1969) 

X 70. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 



71. — İstanlbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) 
(S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 12 . 3 . 1969) 

72. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

73. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 . 3 . 1969) 

74. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . ö . 1969) 

(Millet Meclisi : 65 nci Birleşim) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olarak aktedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin 
feshi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 

Plân komisyonları raporları (1/392) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 . 6 . 1967 
Tetkik Daire$i 

Sayı-: 71/560 - 3827 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara 
Bakanlar Kurulunca 21 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege,Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mü
teallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik, edilen mukavelenin feshi hakkındaki ka
nun tasarısı ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını, rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında akdedilen Demirköprü Hid
ro -. Elektrik tesislerinin devrine ait mukaveİ3nin tasfiyesi hakkında kanun gerekçesi 

Manisa - Salihli Demirköprü Hidro - Elektrik Santrallinde enerji üretilmesi ve tüketim merkez
lerine nakli ile toptan satışı imtiyazı Bakanlar Kurulunun 25 . 8 . 1955 tarih ve 5805 sayılı ka
rarı ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine verilmiştir. 

Mezkûr imtiyaz mukavelesinin 2 nci maddesinde Demirköprü santralinin adı geçen ortaklığa 
devri öngörüldüğünden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Nafıa Vekâleti adına Devlet" Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ile mezkûr ortaklık arasında 23 . 5 . 1956 tarihinde devir sözleşmesi imzalan
mış ve bu sözleşme 1 . 9 . 1956 tarihinde kabul edilen 6844 sayılı Kanunla tasdlik edilmişti. 

Bahis konusu sözleşmenin 3 ncü maddesine göre ortaklık 1954 yılından itibaren devredilecek 
tesislerin bedeline mahsuben yılda 5 000 000 lira olmak üzere santralin inşa süresi içinde avans 
olarak DSİ ye 20 000 000 Tl. ödiyecekti. 4 ncü maddeye göre ise inşaatın sonunda inşaat bedeli 
ile avans olarak ödenmiş meblâğ arasındaki farkın ödenmesi için şirket sermayesini artırarak 
çıkaracağı 24 000 000 liralık (B) hisse senedini DSİ ye verecekti. Yine 4 ncü maddeye göre dev
redilecek tesisler bedellinin 20 000 000 + 24 000 000 = 44 000 000 liradan fazla olması halinde 
bu fazlalık yılda 1 000 000 lık taksitlerle faizsiz olarak DSİ ye ödenecekti. 

Demirköprü Hidro - Elektrik tesisleri inşaatın ikmalini mütaakıp Mayıs 1960 da işletmeye açıl
mıştır. Ege Elektrik 'T. A. tŞ. ise 1961 yılma kadar yukarıda şükredilen 20 000 000 liralık nakit 
ödeme mükellefiyetinden ancak 10 750 000 lirasını DSİ ye ödemiş, 24 000 000 liralık (B) hisse 
senetlerini çıkartıp DlSt ye verememiştir. 
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Diğer taraftan devir sözleşmesinin imzası sırasında devredilecek tesislerin 44 000 000 lira tah

min edilen değeri inşaat sonunda iş hacmi artışları vq 4 . 8 . 1958 tarihli döviz kurlariyle ilgili 
fiyat yükselişleri dolayısiyle 104 000 000 lirayı bulmuştur. 

Ege Elektrik T. A. Ş. nin taahhütlerini yerine getirmemesinde ödenecek meblâğın 
44 000 000 dan 104 000 000 liiraya çıkmasının ve TEK kanunu tasarısında enerji işletmelerinin 
tek bir elden idaresinin öngörülmüş olması etkili görülmektedir. 

Ortaklık 20 000 000 lirayı ödemiş, 24 000 000 liralık (B) hisse senedini vermiş ve 44 000 000 
liranın üstündeki bedel fazlalığı (için her yıl 1 000 000 lira ödemiş dahi olsaydı 49 yıllık im
tiyaz süresinin 1960 yılından sonra geri kalan 44 yıl içinde bunların toplamı 88 000 000 lirayı 
bulacak ve böylece 104 000 000 liranın tamamen ödenmesi yine mümkün olmıyacaktı. 

Diğer taraftan büyük bir yatırımla tamamlanmış tesisin üretimde bulunması ve artan enerji 
isteklerinin karşılanması zorunlulukları dolayısiyle devir ve imtiyaz sözleşmelerinin uygulanma
sındaki gecikmeler karşısında Demıirköprü santrali enerjisinin toptan nakli! ve satış işinin Eti-
bankça yapılması gerekmiştir. 

Yukarıdaki sebeplerle Ege Elektrik T. A. Ş. imtiyaz ve Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerini 
devralma sözleşmeleri 10 yıldan beri uygulanamamıış ve muallâkta kalmıştır. 

Tesisin işletmeye açılmasını mütaakıp 1961 - 1966 arasında önce devilr sözleşmesinin feshi, son
ra sözleşmenin değiştirilmesi ve bunu takiben sözleşmenin ne suretle feshedileceği durumları 
incelenmiştir. 

Halihazırda Demirköprü Hi'dro - Elektrik Santralinden enerji üretimi DSİ ve bunun İzmir ve 
Manisa illerindeki toptancı müşterilere nakli ve satışı Etibank tarafından uygun bir şekilde ya
pılmakta olduğundan bu iki kuruluşun yapmakta olduğu işlerin bir kısmını yapması düşünüle
bilecek Ege Elektrik T. A. 'Ş. gibi üçüncü bir kuruluşun lüzumu, bugün için, hiçbir yönden 
gerekli bulunmamaktadır. 

Bu itibarla bağıtlandığı tarihten beri uygulanamamış ve bundan sonra da uygulanması 
mümkün ve uygun bulunmıyan Ege Elektrik T. A. Ş. ile DSİ arasındaki sözleşmenin tasfiye
si icabetmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere sözleşmenin uygu! anamanıa sebepleri tek bir tarafa izafe edilc-
miyeceğinden her hangi bir ceza tatbiki ve yatırılmış paranın faizi veya benzeri tazminat öden
mesi gibi düşünceler haklı görülmemektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununun (Kanun No. 837 kabul tarihi 21 . 2 ; 1967) 
7 ndi maddesi ıBütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin( Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümü ile 31.310 ncu (mukavelenin feshi münasebetiyle Ege Elektrik 'Türk Anonim Şirketine 
ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir şeklinde olup buna göre 
10 750 000 liranın Ege Elektrik 'T. A. Ş. ne 1967 malî yılında ödenmesi mümkün olabilecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 681) 

9 



— 3 — 

Maliye Komisyonu raporu 

Mill&t Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/392 
Karar No. : 20 

21 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 
Hidro - Elektrik tesislerinin devıüne mütaallik ola ".Tak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen 
mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin liştirakiyle, komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, tasarı 2 ncii 
maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonuna tevdi edilmek üzede Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Çankırı Burdur Aydın Çorum 

Tahir Akman Faik Kırbaşlı Nahit Mente§e Hilmi İncesulu 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Gaziantep 
Nasit Sanca 

Manisa 
Mithat Dülge 

Tekirdağ 
Hfolil Başol 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 

Esas No: 1/392 
Karar No: 6 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 1 .1968 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen Muka
velenin feshi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere (edildi. 

Müzakerelere esas olarak alman Maliye Komisyonu raporu, Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.' 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

K&mal D. Sungun 

İstanbul 
MuhaMiım 

Reşit Ülker 

Sözcü 
Kütahya 

Ahmet C. Bilgin 

İzmir 
M. Ali Aytaş 

Amasya 
A. Celâlettin Topala 

Kars 
Cengiz Ekinci 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

Si'vıas 
Gevad Odyakmaz 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 681) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/392 
Karar No. : 133 

26 . 3 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki! hususu Komisyonumuza havale buyuru lam (Tüi'kiye Cumhuriyeti 'Hükümeti ile Ege 
Elektrik Türk Amonıim Şirketi arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaal-
lilk olarak akdedileni ve 6844 sayılı Kanunla tasdilk edil'en mukavelenin feshi hakkında kanunata
sarısı) ile, Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar kom'isyontla'rınica tasarı hakkında düzen.fen.'e'n -raı-
porlar, ilgili Hükümet temsil'eilerindn; de katıldıkları topkin'tıda görüşüldü : 

Manisa - Salihli Demirköprü Hidro - Elektrik Santralinde enerji üretilmesi ve tüketim mer
kezlerine nakli ile toptan satışı imtiyazı Bakanlar Kurulunun 25 . 8 . 1955 tarih ve 5809-sayılı 
Kararı il'e Ege El'ektriJk Türk Anonim Şirketinle verilmişti. imtiyaz mukavelesine göre adı -geçen 
Santral1 Ortaklığı deveredileceğinden DSİ ile ortaklık arasında 22 . 5 . • 1956 tarihimde devir söz
leşmesi itozalanimış ve bu Sözleşme 1 . 9 . 1956 tarihinde kabul edilen 6844 sayılı Kanun ile tas
dik edilmiştir. Sözleşmeye göre tesisin bedeli olarak 20 000 000 T. L. DSl ye ödenecektir. Tesis
ler bedeli 44 milyondan fazla olursa faızlalık yılda 1 000,000 T..L. İlk taksitlerle faizsiz DSl ye 
ödenecekti .Tesis Mayıs 1960 ta1 işletmeye açılmıştır. Ege Elektrik T. A. Ş. 1961 yılınla kadar an
cak 10 750 000 lira ödemiş1 gerisi içim de çıkaracağı B hisse senetlerini DSÎ ye verememiştir. Di
ğer taraftan büyük bir yatırımla meydana gelen tesisin üretimde bulunması ve artan enerji m-
teklerinini karşılanlması zorunlukl'arı dolayısiyte devir v6 imtiyaz sözleşmesinin uygulamada vâki 
gecikmeleri karşısında santralin enerjisinin toptan nakli ve satış irinlin Etibamkça yapılması ge
rekmiştir. Halen; bu hizmet E'tibank tarafından yapılmakta olduğumdan Ege Eltektrik T. A. Ş. ine 
hiçbir yönden lüzum kalmamıştır. Bunun için sözleşjme tarihînden beri uygulanamamış ve bundan 
sonıra da uygulanması mümkün görülmiyen sözleşmenin tasfiyesinin daha isabetli olacağı düşün'ce-
siyle hazırlanan tasarı, tü'm olaırak müspet mütal'âa olunarak maddelerin görüşüimesin'e geçilmişe 
tilr. 

1, 3, 4 ve 5 nici maddeler taşandaki şekliyl'e aynen, 
2 nci madde, madde sonundaki «ödenir» keli mesi yerine (geri verilir) ibaresi konulmak su

retiyle Maliye Komisyonunca ve yine aynı maddede geçen (1967 malî yılında) ibaresi de, 1967 malî 
yılının kapanmış olması dolayısiyl'e komisyonumuzca metinden çıkarılmak ve ödeme imkânlarını 
zorlamamak amaciyle de her hangi bir tarih könrJmamaık suretiyle yapılan de'ğişiklifcTerle kabul 
olunmuştur. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun! tasvibinle arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. önder 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıikesür 
F. îslimyeli 

Elskişehir 
/. Angı 

Kâtip 
Bolu 

H. î. Cop 

Burdur 
/ . H. Boyacıoğlu 

Güimüşan© 
S. Savacı 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 681) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköp-
rü Hidf o - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik 

edilen Mukavelenin feshi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Eıge Elektrik Türk Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik 
tesislerinin devrine mütaallik olarak 23.5.1956 
târihinde akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tas
dik olunan Mukavele f eshedümiştir. 

MADDE 2. — 6844 sayılı Kanuna ekli 
23 . 5 . 1956 tarihli Mukavele hükümleri gere
ğince Ege Elektrik T. A. Ş. tarafından Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğüne ödenmiş bulunan 
10 750 000 (on milyon yediyüz ellibin) lira 1967 
nualî yıllında DSt'ce adı .gieçıen şirkete ödendir. 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilen 25 . 8 . 1955 tarihli ve 5805 sayılı imti
yaz Mukavelesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu 
ye ile Enerji ve Tabiî 
rütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bıaikanoj V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Ertem 

kanun hükümlerini Mali-
Kaynaklar bakanları yü-

21 . 6 . 1967 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliliye Balkanı 

G. Bilgehan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÜŞTliUŞI 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme#il& Efee Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 
Hidro - Elektrik tesislerinin de^vrınâ mütaallik 
olarak akdedilen V6 6844 sayılı Kanunla tasdik 

edilen mukavelenin feshi hakkında Kanun. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Ege Elektrik Türık Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik 
tesislerinin devrine mütaallik olarak 23.5.1956 
tarihinde aktedileın ve 6844 sayılı Kamunla tas
dik okınan mukavele feshedilmiştir. 

MADDE 2. — 6844 sayılı Kamuna ekli 
23 . 5 . 1956 tarihli mukavele hükümleri gere
ğince Ege Elektrik 'T. A. <Ş. tarafından Devlet 
ıSaı işleri Genel Müdürlüğüme ödenmiş bukınan 
10 750 000 (on milyon yediyüzelli bin) lira 1967 
malî yılında DSİ ce adı geçen şirkete geri ve
rilir. 

MADDE 3. — Bakanlar Kurtulunca tasdik 
edilen 25 . 8 . 1955 tarihli ve 5805 sayılı imti
yaz mukavelesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Baı kanun hükümlerini Mali
ye ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yü
rütür. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür§ad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Toker 

Millet M'eçlişi ('S. Sayısı ; 681) 
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ENERJİ V(E TABİÎ (KAYNAKLAR 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞjt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elek-
tirik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 
Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunda tasdik 

edilen mukavelenin feshi hakkında Kanun. 

MADDE 1. — Tasanınım 1 nci maddesi ax-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun 2 inci 
maddesi aynan kabaü edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarımım 4 ıncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Taşanının 5 'nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ıBÜTÇE VE PLÂN 'KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 
Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik 

edilen mukavelenin feshi hakkında kanun 
tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi ay
netn kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6844 sayılı Kanuna ekli 
23 . 5 . 1956 tarihli mukavele hükümleri gere
ğince Ege Elektrik T. A. iŞ. tarafından. Devlet 
Su İşleri Genel OVEMürlüğüıne ödenmiş bulunan 
10 750 000 (On milyon yediyüzelli bin) lira 
DSİ ce adı geçen şirkete geriverilir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ıncü maddesi ay-
men kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Tasarınım 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 681) 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 681 e | nciek 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirke
ti arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaal-
lik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukavele
nin feshi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kay

naklar ve Plân komisyonları raporları (1 /392) 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No : 1/392 
Karar No : 168 26 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü toplantı yılında gündeme alman ve falcaıt Genel Kurulda görüşülemediğinden komisyo

numuza iade okunanı «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 'Ege Elektrik Türk Amiornim 'Şirketi ara
sında Demirköprü Hidroelektrik tesislerinin devrime mütaallik olaralk aktedilen ve 6844 sayılı Ka
nonla tasdik 'edilen, mukavelenin feshi hakkında kamun tasarısı» hakkında evvelce düzenlenen 
26 . 3 . 1968 tarih ve 133 sayılı Rapor komisyonnmıuzun 20 . 11 . 1968 tarihli 1 nci Birleşiminde 
görüşülmüş ve aynen kabulü hususu kararlaştırılmıştır. 

Genel Kunıkın tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sumulıur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Ankara 
0. Eren 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Manisa 
ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Başkan V. 
Kayseri 

F. Koksal 
Antalya 

H. F. Boztepe 
Çanakkale 

Ş. İnan 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
M. Güven 
. Muğla 
T. Şahin 
Sakarya 

Söz hakkım mahfuzdur. 
E. Alican 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Balıkesir 

S. Koç 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Gümüşano 
8. Ö. San 

İzmir 
/. Gürsan 

Niğde 
H. Özalp 
Samsun 

K. Evliyaoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Balıkesir 

F. Islimyeli 
Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Aren 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Sinop 
H. îşgüzar 





Toplantı : 4 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 701 e 2 nci ek 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fedaratif Halk Cumhuriyetin-
ce Millîleştirilmiş bulunan Mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkın
da kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

metinleri (Millet Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/904) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1161) 

Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 20 . 2 . 1969 

Esas No. : 1/386 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türk vatandaşlarına jaidolup Yugoslav İFederatif Halk /Cumhuriyetince (millîleştirilmiş bulunan 
mal, ilıak ,ve imenfaatlerin itasf iyesi [hakkında İkanun tasarısı, (ilgili jbakanlık \ (temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda tetkik sr© müzakere «edildi. 

Her ,ne kadar Cumhuriyet Senatosunun ftoabul ettiği 129 j. İ l . 1945 tarihi Yugoslav {Federatif 
Halk 'Cumhuriyetinin kurulduğu itarih ise ide bâzı Türk ^vatandaşlarına ıait Imallar hakkında Yugos
lav 'Kırallık İdaresinin 'Yugoslavya'dan .çekilmesinden sonra (fiilen kurulmuş (bulunan Cumhuriyet 
İdaresi 'tarafından 1945 Kasım ıtardhinden /önce (de millîleştirilme muamelesine ıgirişildiği anlaşıldı
ğından, «madde, tarih (konulmak (suretiyle (hak arama İmkânlarının yalnız 29 . 11 .1945 iten sonraki 
muamelelere (inhisar lettirilmesi ldoğru olmıyacağı düşünüldüğünden, maddedeki ıtarihin hazfiyle (mad
de metni aşağıdaki şekilde kabul -edilmiştir. 

Madde 3. j — burumları iaşağıdaki tfıkralara uyanlar 5597 Ve 7050 (sayılı îkanunlarla *asdik olu
nan tazminat (anlaşmalarından (istifade (edemezler. 

a) Yugoslavya'da '.Federatif (Halk '-Cumhuriyetinin kurulduğu Itarihten (önce, (mal, hak v̂e menfa
atlere Yugoslav Kırallığı »zamanında Agrar ve kolonizasyon kanunlarına (göre (millîleştirilmiş olan
lar. 

b) İkinci Dünya (savaşında (malları İzarar gördüğü igerekçesiyle tazminat 'verilmesini üstiyenler. 
c) 13 ,. 7 .. 1956 tarihinden teonra 'Türk vatandaşlığına kabul edilenler, 
d) 6 . 4 . 1941 tarihinden (sonra şahısların birbirleri aleyhine tapu (senetlerine itiraz (etmiş olma

ları sebebiyle mahkemelere intikal eden Ve 13 , 7 .. 1956 (tarihinde henüz 'neticelenmemiş olan .ihtilâf
lar sonun ida Türk vatandaşları lehine verilen ilâmlara müstenit mal, (hak ve (menfaat sahipleri. 

Genel (Kurulun /tasviplerine arz edilmek (üzere Yüksek 'Başkanlığa isunulur. tf 

Karma Komisyon Başkanı tSözcü Kâtip 
İzmir (Burdur Hatay 'Ağrı 

S. İksel F. Ktroaslı 8. Adalı S. Türkmen 

Diyarbakır , 'Giresun , Uşak , (Edirne 
A. Erdoğan E. Ktlıçoğlu M. E. Atayurt N. Er geneli 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millîle§tirilmis bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin 

tasfiyesi hakkında Kanun 
Genel hükümler 

Tazminattan istifade edemiyecek 
olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşa
ğıdaki fıkralara uyanlar 5597 
ve 7050 sayıh kanunlarla tas
dik olunan tazminat anlaşmala
rından istifade edemezler. 

a) Yugoslav'yada Federatif 
Halk Cumhuriyetini'n kuruldu
ğu 29 . 12 . 1945 tarihinden ön
ce mal, hak ve menfaatleri Yu
goslav Kırallığı zamanında Ag-
rar ve Kolonizasyon kanunları
na göre mrllîleşti'rilmiş olanlar. 

b) İkinci Dünya Savaşında 
malları zarar gördüğü gerek
çesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihin
den sonra Türk vatandaşlığına 
kabul edilenler. 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden 
sonra şahısların birbirleri aley
hine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları sebebiyle mah
kemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 tarihinde henüz 
neticelenmemiş olan ihtilâflar 
sonunda Türk vatandaşları le
hine verilen ilâmlara müste
nit mal, hak ve menfaat sa
hipleri, 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millîle§tirilmiş bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin 

tasfiyesi hakkında Kanun 
Genel hükümler 

Tazminattan istifade edemiyecek 
olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşa
ğıdaki fıkralara uyanlar 5597 
ve 7050 sayılı kanunlarla tas
dik olunan tazminat anlaşmala
rından istifade edemezler. 

a) Yugoslav'yada Federatif 
Halk Cumhuriyetinin' kuruldu
ğu 29 . 11 . 1945 tarihinden ön
ce mal, hak ve menfaatleri1 Yu
goslav Kırallığı zamanında Ag-
rar ve Kolonizasyon kanunları
na göre millîleşti'rilmiş olanlar. 

b) İkinci Dünya Savaşında 
malları zarar gördüğü gerek
çesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihin
den sonra Türk vatandaşlığına 
kabul edilenler. 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden 
sonra şahısların birbirleri aley
hine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları sebebiyle mah
kemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 tarihinde henüz 
neticelenmemiş olan ihtilâflar 
sonunda Türk vatandaşları le
hine verilen ilâmlara müste
nit mal, hak ve menfaat sa
hipleri, 

Karma Komisyonun 
kabul ettiği metin 

Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millîlestirilmiş bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin. 

tasfiyesi hakkında Kanun 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

Tazminattan istifade edecek 
olanlar 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

Tazminattan istifade edemiyecek 
olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşa
ğıdaki fıkralara uyanlar 5597 
ve 7050 sayılı kanunlarla tas
dik olunan tazminat anlaşmala
rından istifade edemezler. 

a) Yugoslavya'da Federa
tif Halk Cumhuriyetinin ku
rulduğu tarihten önce mal, hak 
ve menfaatlere Yugoslav Kı
rallığı zamanında Agrar ve Ko
lonizasyon kanunlarına göre 
millîleştirilmiş olanlar, 

b) ikinci Dünya Savaşında 
malları zarar gördüğü gerek
çesiyle tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 . 7 . 1956 tarihinden 
sonra Türk vatandaşlığına ka
bul edilenler, 

d) 6 . 4 . 1941 tarihinden 
sonra şahısların birbirleri aley
hine tapu senetlerine itiraz et
miş olmaları sebebiyle mahke
melere intikal eden ve 13.7.1956 
tarihinde henüz neticelenmemiş 
olan ihtilâflar sonunda Türk 
vatandaşları lehine verilen 
ilâmlara müstenit mal, hak ve 
menfaat sahipleri, 

Millet Meclisi (S. Sayısı i: 701 e 2 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabili 
kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

Karma Komisyonun 
kabul ettiği metin 

Hak sahiplerinin vermekle 
yükümlü olduğu belgeler 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Takdir ve Tevzi Komisyonu 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

Komisyonca tutulacak defterler 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Hakkı dü§üren sebepler 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

Tazminat olarak dağıtılacak 
para 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir.' 

Tazminatın ödeme §ekli 

MADDE 10. — Kesinleşmiş
tir. 

önceden ödeme 

MADDE 11. — Kesinleşmiş
tir. 

Cezai hükümler 

MADDE 12. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 13. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Kesin
leşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiş

t i r . 
MADDE 16. — Kesinleşmiş

tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 701 e 2 nci ek) 
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Dönem : 2 
Toplanu 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Güzel Sanatlar akademileri kanunu tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Muhiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sanatlar Akade
misi kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1 /480, 2 /84) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 12 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 604/1315 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 19 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİLERİ KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Bir toplum, için güzel sanatların taşıdığı önem, her türlü izah ve savunmaya lüzum göstor-
miyecek ölçüde açık ve bellidir. Filhakika, Büyük Atatürk'ün dediği üzere, «güzel sanatlardan 
mahrum olan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.» Yine Atamızın ifade
siyle bir mümeyyiz vasfı da güzel sanatları sevmek olan büyük milletimiz bu konunun öne
mini müdrik olarak daha 1882 yılında «Sanayii Nefise Mektebi Âlisi» ni kurmuş ve güzel 
sanatların çeşitli dallarında toplumun muhtaeolduğu elemanları yetiştirme çabasına gitmiş
tir, 

Ancak bu, asırlık müessese, maalesef sonraları ihmale uğramış, kuruluşundan bu yana ge
rek millî gerekse milletlerarası alanda göğüs kabartıcı başarılar gösteren değerli elemanlar 
yetiştirmiş olmasına, hattâ kendisinden sonra açılan İstanbul Teknik Üniversitesinin büyük 
ölçüde kuruculuğunu yapmış ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öğretim üyeleri vermiş 
bulunmasına rağmen bir türlü teşkilâtını, kadrosunu gerektiği gibi tamanılıyamamış, öde
nek bakımından kendi durumundaki müesseselere kıyasla 1/10 ölçüsünde imkânlarla gö
revini yürütmek durumunda bırakılmış; köklü, şerefli fakat mağdur bir müessesedir. 

Belirtilen bu olumsuz şartlar altında bile akademi, kendi konularında tek kurum olma
nın ve kendisine terettübeden millî görev ve sorumlulukların idraki içinde, büyük bir fera
gatle çalışmakta, millet hizmetinde kendine düşenleri kusursuz yapmaya gayret etmektedir. 

Bir teşkilât kanunu bulunmamasına, 85 yıldır teammülerle, yönetmeliklerle vazife gör
mesine rağmen, gerek kuruluş ve bunlarla ilgili organlar, gerekse işleyiş bakımlarından de
vamlı surette kendisini geliştirici tedbirleri almış, ilerlemiş ve ilerliyen şartlara ayak uydur
mayı başarmıştır. O kadar ki, bugün İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, yönetmelikle
rinde yaptığı ıslahatla öğretim, eğitim, kuruluş ve işleyiş bakımlarından Türkiye'de en yüksek 
öğrenim veren her hangi bir kuruma denk bakınmaktadır. 
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Yani, bu kanun akademideki duruma sadece kanuniyet verecektir. Burada tesbit edilen 
kuruluş ve organlar, işleyiş ve sistem esasen bu kurumda fiilen yürürlüktedir. Sadece aka-x 

denıik unvanlar ve tazminat mevcut değlıldir. 
Bu sebeple de kanunun biran önce çıkarılarak müessesenin üzerine aldığı görevi daha 

iyi yapmasına yardım etmek, bir vecibe haline gelmiştir. 
Bunun yanında, bu kanunun, çıkarılmasını zorunlu kılan başka sosyal sebepler de mev

cuttur. Şöyle ki : 
1. Son 10 yıldan beri akademi, liseyi bitiren gençlerin en çok rağbet gösterdiği öğretim 

kurumlarından biri haline gelmiş ve artan bu talebin ölçüsü memlekette daha birçok gü
zel sanatlar akademisi açmak ihtiyacını ortaya koyacak bir seviyeye ulaşmıştır. 

Filhakika bugünkü imkân ve şartlariyle, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, her 
yıl başvuran 1 500 - 2 000 istidatlı genç arasından, seçme imtihanlarına tâbi tutularak, sa
dece 140 -150 sini alabilmektedir. 

2. Diğer taraftan yurdumuzu medeni dünyanın gözünde en ileri çekici ülke haline getiren 
eski medeniyet belgelerinin kifayetli ellerde ayağa kaldırılması, değerlendirilmesi, millî 
bir görevdir. Üstelik bugün iktisadi kalkınmanın en önemli yardımcılarından biri haline gelen 
turizm bakımından da bu husus bir zaruret halini almıştır. 

3. Bunun yanında,, medeni dünyanın hayranlığını çeken ata yadigârı şaheserler her gün 
biraz daha harabolmakta, ehliyetsiz ellerde bozulup, asıllarını kaybetmektedir. Bu yolda 
muhtacolduğumuz restoratör elemanlar ise en. iyi şekilde ancak güzel sanatların bütün dal
larında öğretim yapan güzel sanatlar akademilerinde yetişebilir. 

4. Keza Türk toplumunun içinde yaşadığı yurdun güzelliklerinden zevk alması, omu 
zevkle yaşanacak bir ülke halinde düzenliyebilmesi, yurdun turistik zenginliklerini dünyaya 
gereği gibi tamtabilmesi, yeterli nitelikte ve yeter sayıda sanatkâra ve bu faaliyetleri yurt 
sathında organize edecek ve denetliyecek uzman elemanlara ihtiyaç gösterir. 

İşte, 
a) Mevcut İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisini, muhtacolduğu imkân ve müesse

selerle takviye ederek, daha iyi işler hale getirmek, daha randımanlı çalışabilmesini temin 
etmek, 

b)1 Ona, açılması bir zaruret haline gelen yeni akademilerin kuruculuğunu yapacak 
elemanları bünyesinde yetiştirmek imkânlarını vermek, 

c) E'ski eserlerimizi bütün unsurlariyle restore edecek mütahassız eleman yetiştirmek 
üzere yeni şubeler açabilmek imkânını hazırlamak, 

d) Ve devamlı düzenleme ve güzelleştiıme çabası içinde olduğumuz yurdumuzu bilgi 
ve zevkle tanzim ve teçhiz edebilecek çok sayıda ihtisas elemanı yetiştirmek imkânlarını ge
tirmek amacıyladir ki, bu kanun hazırlanmış ve Yüksek Meclisin tasviplerine sunulmuştur. 

Kanunun sistem ve amaçları, 8 bölüm, 51 esas ve 13 geçici madde içinde toplanmış bulunmak
tadır. 

1 nci bölümünde, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin kurumsal niteliği ve ulusal görev
leri yer almıştır. 

2 nci bölüm, akademi organlarını belirtmekte, bunların kuruluş1, işleyiş, öğretim, eği
tim ve yönetimle ilgili sistem, ve prensiplerine ilişkin esasları tesbit etmektedir. 

3 ncü bölüm öğretim üyelerini tanımlamakta, akademik unvanlarını teslbit etmekte, gö
rev ve sorumluluklariyle ilgili hükümleri tâjin etmektedir. 

Burada şu hususu tekrar arz etmekte fayda vardır : Halen İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinin öğretim heyeti gerek mesleke alınma, gerek yetişme, gerekse bir üst ka
demeye geçme konularında bu kanunla belirtilen sistemin tatbikatı içindedir. 

Ancak öğretim meslekine alış ve yetiştirme, sistem ve şartları akademik usul ve standart
lara tamamen uygun olduğu halde asistanlıktan sonraki kademede doçent unvanı yerine 
öğretim yardımcısı, profesör unvanını taşıyanların muadillerine de «öğretmen» adı verilir. 
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İşte 3 ncü bölüm, «çık bir haksızlık arz eden bu duruma son verecek hükümleri de ihtiva et
mektedir. 

4 ncü bölüm, öğretim üyeleri ve yardımcılarının maddi mağduriyetlerine son verecek aka
demik tazminata ve çeşitli hizmetlere karşılık kendilerine verilecek ücret ve ödeneklere dair hüküm
leri kapsamaktadır. 

5 nci bölüm, görev ve sorumluluklarında kusuru görülecek elemanlar hakkında tatbik edile
cek disiplin prensiplerini tesbit etmektedir. 

6 ncı bölüm malî hükümler başlığı altında bütçe konusuyla ilgili usul ve prensipleri ve döner 
sermayenin teşkil ve kullanılmasına ilişkin esasları belirtmektedir. 

7 nci bölüm, çeşitli hükümler başlığı altında, akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
yurt içinde ve dışında görevleriyle ilgili inceleme ve araştırana faaliyetlerini, izin, emeklilik ve 
protokol işlerini düzenlemekte ve yeni akademiler açılması konusunda mevcut akademilere dü
şen görevleri tesbit etmektedir. Bu bölüm, intibakın kadrolarla ilgili yönünü de ihtiva etmek
tedir. 

Bu bölümdeki ilgili madde hükümlerinin, devlet bütçesine akseden malî neticeleri, akademinin 
memleket hizmetinde yüklendiği görevler, gördüğü hizmetler ve takviye edildiği takdirde kendi
sinden beklenecek faaliyetler karşısında asla çok görülemiyecek bir miktardır. 

Üstelik halihazır bütçesiyle, yeni getirilen bütçe arasındaki fark, yıllardan beri Devlet Gü
zel ıSanatlar Akademisinin ne ölçüde ihmale uğradığının açık belgesi niteliğindedir. 

Filhakika, akademi ile benzeri kurumlar arasında yapılacak basit bir karşılaştırma, bu mü
essesenin ne kadar mahdut imkânlar ve ağır şartlar içinde vazife görmekte olduğunu bütün açık
lı ğiyle ortaya koyacaktır. 

((Kıyaslama öğretim bakımından birbirine muadil olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Trabzon Teknik Üniver
sitesi arasında yapılmıştır. Ve karşılaştırmaya esas olarak, benzer bölümleri almak için dört 
ayrı ihtisas şubesinden kurulu 900 öğrenci mevcutlu İstanbul Devlet Güzel Sanatlar AkaUemisi-
nin sadece Yüksek Mimarlık Bölümü seçilmiştir. 

Akademi Yüksek Mimarlık bölümünün öğrenci mevcudu İstanbul Teknik Üniversitesi ve Or
ta - Doğu Teknik Üniversiteleri öğrenci mevcuduna pek yakındır.) 

Bağlı bulundukları 
kurumlardan Mimariık 

İşgal Fakültelerinin hisselerini 
ettiği saha öğrenci düşen yıllık tahsisat 

Öğretim kurumu M2 mevcudu Tl. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimar
lık Bölümü 1 840 345 350 000 
İstanbul T. Ü. Mimarlık Fakültesi 18 000 350 1 000 000 
Orta - Doğu Teknik Ü. Mimarlık Fakültesi 12 675 390 2 045 000 
Trabzon T. Ü. Mimarlık Fakültesi (Yeni kuruldu) 6 325 67 30 000 000 

Üniversitenin senelik büt
çesi 

8 nci bölüm, (Geçici hükümler) başlığı altında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 
bu kanunun getirdiği yeni statüye intibakına dair esasları ihtiva etmektedir. 

Bu bölümün geçici 1 nci maddesi, Akademinin bugünkü sanat ve ilim seviyesine çeşitli yönler
den intibak edememiş elemanların Akademi dışında bırakılmalarına dair usulü tesbit etmektedir. 
Müesseseler için, bu gibi operasyonlar faydalıdır, lüzumludur. 

Geçici 2 nci maddenin (a) fıkrası 18 yıldan beri müessesede ehliyetle öğretim görevini yürüten
lerin profesörlüğe intibakını yapmaktadır. 
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Aynı maddenin (b) fıkrası 15 yıldan beri öğretim meslekinde bulunan üyelerin, normal stan-
darlara göre bir profesörde aranan (Eser verme, ilmî ve artistik kapasite, lisan bilgisi gibi)1 yete
neklere sahip bulunması şartiyle profesör olacaklarına dair hükümdür ki, esasen bu gibiler Aka
demiye asistan olarak girmiş, 5 - 8 yıl çalışmış, ondan sonra öğretmen olmuş; lisan bilen, eser sa
hibi kişilerdir. (Üniversite ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde normal olarak bir öğretim 
elemanı kariyere katılma tarihinden itibaren 10 yıl sonra profesör olur.) 

Geçici 3 ncü madde doçentliğe intibaka dair hükümleri kapsar ki esasen tatbik edilmekte bu
lunan sisteme göre bu gibiler nitelikleri bakımından tamamen bu şartlara uymaktadır. 

Geçici 4 ncü madde, ilmî ve artistik yetenek bakımından doçent olabilecek evsafta olan, dışar
dan alınarak müstakillen bir dersin öğretimiyle görevlendirilmiş, fakat hizmet süreleri 3 ncü mad
denin tesbit ettiği şarta uymıyanlara dair hükümdür, bir mağduriyeti önlemek amaciyle getiril
miştir. 

Geçici 5 nci madde durumları geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelere uymıyanlarm intibaklarının nasıl 
yapılacağını belirtmektedir. 

Geçici 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler bu kanunla getirilen kadrolara geçişleri ve 
intibak devresinin zaruri kıldığı tedbirleri kapsamaktadır. 

Teklif olunan bu tasarı Yüksek Heyetinizin oylariyle kanunlaştığı takdirde, memleketimizin 
güzel sanatlar alanında tek kurumu, asırlık Güzel Sanatlar Akaclemisi, öğretim, eğitim ve kültür 
görevlerini daha geniş bir kapasite ile yapabilmek imkânlarına kavuşacak; bundan başka gittikçe 
büyüyen öğrenim talebini karşılıyabilmek için yeni Devlet Güzel Sanatlar akademileri açılması 
yolunda gerekli hizmeti yaparak Devlete yardımcı olacaktır. 

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sanatlar Akademisi 
kanun teklifi (2/84) 

24 . Kasım 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Güzel Sanatlar Akademisi ile ilgili, 2/555 numarada kayıtlı kanun teklifimizin, İçtüzüğün G9 ncu 
maddesi gereğince yeniden muamele görmesine delfıletlerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

İstanbul Milletvekili İzmir Senatörü Gaziantep Milletvekili İçel Milletvekili 
M. Güven II. Onai S. Ünlü M. Arıkan 

Samsun Milletvekili Bolu Milletvekili Trabzon Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
M.'Gedik II. İ. Cop 8. Güven F. Fırat 

Bolu Milletvekili 
A. Çakmak 
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10 . 7 . 1963 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Güzel Sanatlar Akademileri kanunu teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 
Gereğine delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili Elâzığ Senatörü Artvin Milletvekili İçel Senatörü 
Muhiddin Güven Celâl Ertuğ Sabit Osman Avcı Talip özdolay 

İçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan 

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ KANUNU GEREKÇESİ 

Memleketimizin güzel sanatlar alanında ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek amacı ile kurul
muş bulunan Güzel Sanatlar Akademisini millî eğitim politikamıza daha uygun bir şekle getirerek 
genişletmek zorundayız. 

Plâstik sanatlarımızın ve mimarimizin gelişmesi, Türk toplumunun sanat zevk ve seviyesinin yük
seltilmesi, tarihî ve turistik anıtlarımızın incelenmesi ve restorasyon, millî sanat eserlerimizin dünya
ya tanıtılması böyle bir tedbirin alınmasını gerektirmektedir. 

Yurdumuzun Güzel Sanat eserleriyle bezenmesi için, gerek bu eserleri yaratacak serbest meslek 
sahibi elemanlara, gerekse âmme sektöründe bu faaliyeti denetliyecek ve organize edecek yetkili ve 
bilgili personele şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Milletlerarası sanat temaslarında Türk sanatım 
temsil ederek dünyaya tanıtacak yaratıcı kabiliyette sanatkârlarımızın yetiştirilmesi de elzemdir. 

Seksen yılı aşan geçmişiyle, mimariden başka resim, heykel ve dekorasyon gibi plâstik sanatlar ala
nında yurdumuzun yegâne yüksek öğretim kurumu olan «Güzel Sanatlar Akademisi» halen görev ve 
yetkilerini belirten özel bir kanundan yoksun olarak Yönetmelik ve geleneklerle yönetilmektedir. 

1882 yılında Ticarot Nezaretine bağlı olarak kurulan «Sanayii Nefise Mektebi Âlisi» sonradan Ma
arif Vekâletine devredilmiştir. Güzel Sanatların Millet hayatındaki önemli yerini bilen Büyük Ata
türk'ün yakın ilgisiyle, kurum, 1927 de Fmdıklı'daki eski «Meclisi Mebusan» binasına nakledilmiş, 
programları geliştirilerek adı da «Güzel Sanatlar Akademisi» ne çevrilmiştir. 

Bugün, Güzel Sanatlar Akademisi; Yüksek Mimarlık, Yüksek Resim, Yüksek Heykeltraşlık, Yük
sek Dekoratif sanatlar bölümleri ile Türk Sanat Tarihi Enstitüsü gibi yüksek okul ve kurumları içi
ne almaktadır. 

Yüksek Mimarlık bölümünün öğrenim süresi 5 yıldır. Devlet sınavını vermiş lise mezunlarını, 
üniversitelerden yıllarca önceden beri, giriş sınavı ile kabul etmektedir. Mezunları 3458 sayılı Mü
hendislik ve Mimarlık Kanunu gereğince Yüksek Mimarlık unvanını kazanmaktadırlar. Yüksek Re
sim, Heykel ve Dekoratif Sanatlar bölümleri ele lise mezunlarını - istidat yoklamalarında basan gös
termeleri şartiyle - kabul etmektedirler. 

Güzel Sanatlar Akademisi mezunları öteden beri birçok büyük yapı, anıt, şehircilik ve imar plânı 
konkurlarında ulusal ve uluslararası sanat yarışmalarında, yurt içinde ve dışındaki sergilerde beğe
nilmekte ve başarı kazanmaktadırlar. Yurdumuzdaki yüksek mimarların takriben % 60 mı; ressam, 
heykeltraş ve dekoratörlerimizin ise hemen hepsini Akademi yetiştirmiştir. Bugün dünyanın her ye
rinde Akademi mezunu mimar, heykeltraş, ressam ve dekoratör kolaylıkla iş bulmakta ve meslekinde 
başarı göstererek hayatını rahatlıkla kazanabilmektedir. Lise mezunu gençlerimizin Güzel Sanatlar 
Akademisine karşı gösterdikleri istek ve ilgi günden güne artmaktadır. Akademiye yazılmak üzere 
1959 - 1962 arasında her yıl ortalama 1 500 ün üstünde lise mezunu başvurmuş, yapılan giriş sınav-
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lan sonunda bu adaylardan ancak onda biri kabul edilebilmiştir. Bu durumda müessesenin gelişme
sini sağlamak ve yeni Güzel Sanatlar Akademileri açma imkânlarını hazırlamak gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Yüksek okullar için çıkarılan özel kanunlara kaynak olan Üniversiteler Kanunu hakkındaki Hü
kümet gerekçesinin son fıkrasında, aynen : (Siyasal Bilgiler Okulu, Güzel Sanatlar Akademisi, Yük
sek Ekonomi ve Ticaret Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Devlet Konservetuvarı gibi benzer Yük
sek öğretim kurumları öğretim elemanlariyle; birçok memlelketlerde Üniversite öğretim üyeleriyle 
eşit tutulan müzeler, observotuvar ve kitaplıkların yüksek yetkili bilim uzmanları için, kendi ihtiyaç
larına uygun olmak üzere ayrı kanun teklifi yapılması) denilmektedir. (T. B. M. M. Tutanak dergisi, 
Dönem : 7, Oturum 24 sayfa 156) 

Sözü geçen yüksek öğretim kurumlarından Siyasal Bilgiler Okulu ile Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulları, sonradan çıkarılan özel kanunlarla «Siyasal Bilgiler Fakültesi» ve «İktisadi ve Ticarî ilimler 
Akademileri» haline getirilmişlerdir. 

Üniversiteler kanunu gerekçesinde anılan diğeryüksek okulların reforma kavuşturulmuş bulunma
ları, Güzel Sanatlar Akademisi için de bunlara benzer bükümlerin kabulü lüzumunu ortaya koymak
tadır. 

Güzel Sanatlar Akademüeri birçok batı memleketlerinde özellikle Orta Avrapada - rektörlükle yö
netilen bilimsel özerkliği olan yüksek dkul şeklindedirler, Amerika'da ise daha ziyade üniversitelere 
bağlı fakülteler şeklinde bulunurlar. 

Güzel Sanatlar Akademisinin, memleket sanat ve kültür hayatı içinde kendisine verilmiş öğretim 
görevini ve sanat faaliyetini eksiksiz yerine getirebilmesi, araştırma ve yayım yapabilmesi tarihî ge
leneksel yapısı zedelenmeksiz/in en uygun şekilde gelişebilmesi için; bu kanun tasarısı sevkedilmiş 
bulunmaktadır. 

Kanun belirecek ihtiyaçlara guî e açılabilecek yeni Güzel Sanatlar Akademilerinin kuruluşuna da 
imkân verir bir nitelikte hazırlanmıştır. 

Kanunun sistemine ve maddelerin anlamına gelince; hazırlanmış bulunan tasarı, Güzel Sanatlar 
Akademisine eşit kurumlara benzer ve fakat kendi yapısına has bir nitelik vererek, ayrı ayrı birer 
başkanlıkla yönetilen Resim, Heykel, Mimarlık ve Dekoratif Sanatlar Bölümlerini Akademi Başkanlığı 
etrafında toplayıp birleştirmektedir. 

8 nci Bölümde 46 esas, 14 geçici maddeden ibaret bulunan kanunun bölümlere göre incelenmesinde 
1 nci Bölümün «Genel Hükümleri içine aldığı Güzel Sanatlar Akademilerinin bilimsel özelliği olan 

ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan Yüksek bilim ve sanat kurumlan olduklarının belirtildiği, 
ayrıca amaçlarının da 'açıklandığı görülmektedir. 

Akademilerin başlıca görevleri öğrencilerini tam ve yetkili sanat anlayışına sahip, büi'msel zihniyet
le mücehhez, Millî ülkelere bağlı aydın ve sağlam karaJkterli vatandaşlar olarak yetiştirmek, Milleti
mizin sanat zevk ve terbiyesini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunmak, Türk plâstik sanatla
rının ve mimarisinin tarihî gelişmelerini araştırarak yayımlar yapmak olduğu bu bölümde açıklan
maktadır. 

Kuruluş ve işleyişi dûzeliyen I I noi Bölümde bulunan maddeler Güzel Sanatlar Akademilerini oluş
turan bölümlerin organlarını, kurulacak kurulların çalışma şekillerini, görev ve yetkilerini Akademi 
Başkanı ine Bölüm Başkanlarının seçim usullerini belirtmektedir. 

Güzel Sanatlar Akademilerinin öğretim üyelerinin görev ve yetkilerini, bu görevlere atanacaklarda 
aranılacak nitelikleri bunların seçilmeleri ve yetiştirilmeleri ile ilgili hükümleri kapsıyan I I I ncü Bö
lüm öğretim üyelerine dünyanın her tarafında kuilamlagelmekte olan Yüksek öğretim mesleğine has 
unvanlarını vermekte, görevleri içinde ve dışında yapmakta serbest oldukları işlerle kendilerine veri
lecek tazminat şartlarını da belirtmektedir. 

IV ncü Bölüm Akademilerin öğretim yardımcıl arına ayrılmış bulunmaktadır. 
Bu bölümde bulunan maddeler öğretim görevlisi, asistan ve tercümeci unvanları ile çalıştırılacak 

öğretim yardımcılarının seçim ve atanma şekilleri ve yetiştirilmeleri ile ilgili hükümleri içine almak
tadır. 
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V . Bölümde Akademi öğretim üyeleri ve yardımcılariyle memurlar ve görevliler hakkında uygu
lanacak disiplin hükümleri açıklanmaktadır. 

VI . Bölüm Akademilerin diğer bilimsel özerkliğe sahip kurumlar gibi bütçe tekliflerinin ne surette 
hazırlanacağını ve sarf şekillerini belirtmektedir. 

VII . Bölüm, çeşitli hükümler başlığı altında Akademi öğretim üyelerinin yurt içinde ve dışında 
yapacakları inceleme ve çalışmalarla ilgili hususları, protokol ve emeklilik işleri il© ilgili esasları, kurul 
ve jürilerde oy kuullanma ödevleririi, belli sebeplerle görevinden aynlanlann görevlerine dönüşlerinde 
haklarında uygulanacak işlemleri kesin bir suretle belirtmektedir. 

VIII . Bölümdeki geçici hükümler, kanunun yürürlüğe konulması ve uygulanmasına ait temel hü
kümleri içine almaktadır. 

1946 yılından beri Akademi öğretim heyeti kadrolanna ancak 1963 de cüzi ilâve yapılmış olmasına 
karşılık, aradan geçen zaman zarfında öğrenci sayısı üç katma yükselmiş, aynca Türk Sanat Tarihi 
Enstitüsünün kurulmasiyle örgüt de genişlemiş bulunmaktadır. En verimli çağdaki bâzı tecrübeli 
öğretim üyelerinin yaş sının yüzünden emekliye aynlmalanna karşılık öğretim kadrosunun genç 
yardımcılarla takviye edilmemiş bulunması kurumu yakında öğretmensiz kalma tehlikesi il© karşı
laştırmıştır. 

Kanuna emekli kadro cetvelleri bu ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kanunun bütçeye 
yükliyeeeği küçük bir yük karşılığında verimin birkaç katma çıkarılması gilbi rasyonal bir sonuç ©İde 
edilebilecek; yurdun mimar ve sanatkâr ihtiyacı tez zamanda büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. 

Teklif olunan bü kanun tasansı kabul buymlduğu takdirde yüksek öğretim kurumlannı özel ka
nunlara sahip kılma yolunda yıllarca önce kabul edilmiş «Üniversiteler Kanunu» ile başlıyan dev
rim, yeni bir merhale daha katetmiş olacaktır. 

M. Meclisi (& Sayısı : W) 
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Güzel Sanatlar Akad 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Güzel Sanatlar Akademileri: 
Bölümlerden, enstitü, okul ve bilimsel kurum
lardan teşekkül eden, bilimsel özerkliği ve tü-

% zel kişiliği olan yüksek öğretim, eğitim, inceleme 
ve araştırma kurumlarıdır. 

MADDE 2. — Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunla kurulur. Bunlar içinde yeniden bölüm
ler ve okullar açılması veya bunların birleştiril
mesi yahut kaldırılması, Akademi Kurulu'nun 
teklifi ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile ger
çekleşir. 

Akademiler ve bölümler, kendilerine bağlı ol
mak üzere, yeni enstitüler, bilim, araştırma, öğ
retim ve yayım kurumları açabilirler. Bunların 
yönetim şekilleri, bağlı oldukları akademi veya 
bölümlerce belirtilir. 

MADDE 3. — Güzel Sanatlar Akademileri
nin görevleri şunlardır : 

a) Güzel Sanatların çeşitli dallarında bi
limsel inceleme ve araştırma yapabilecek, kendi 
mesleklerinde yaratma gücüne sahip, geniş kül
türlü sanatçılar yetişmesini sağlıyacak akademik 
öğretim ve eğitimi vermek; 

b) Memleket sanatının gelişme ve ilerleme
siyle ilgili, sanat seviyemizi yükseltecek olanlar 
başta gelmek üzere, akademilerin çalışma ve uz
manlık -alanlarına giren bilim ve sanat mesele
lerini öğretim, inceleme ve araştırma konuları 
yapmak, bilimsel çalışmalarının sonuçlarını mil
lî ve milletlerarası' plânda tanıtmak ve yayımla
mak, 

c) Resmî kurum ve makamlar veya özel 
kurumlar tarafından incelenmesi istenen ve aka
deminin çalışmaları bakımından incelenmesi fay
dalı ve değerli görülen konular üzerinde fikir 
ve mütalâasını bildirmek; bu maksatla ilgili 
olarak, gerekirse, jüriler kurmak veya kurulacak
lara katılmak; 

ç) Türk toplumunun sanat ve zevk terbi
yesini geliştirici ve yükseltici her türlü çalışma
larda bulunmak; 

d) Türk plâstik sanatlarının, bütün kolla-
riyle Türk süsleme sanatlarının, en eski devir
lerinden bugüne kadar Türk mimarisinin geliş-
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I melerini tesbit etmpk; bunların bakım ve korun
masını sağlama bakımından gerekli bilimsel, 
ftıarihî inceleme ve araştırmaları yapmak; sonuç
larını yayımlamak ve bu alanlarda uzman
lar yetiştirmek için gerekli tedbir ve 
tertipleri almak, seminer ve atelyeler aç
mak; millî ve milletlerarası sergi, kongre, top
lantı ve konferanslar tertiplemek ve bunlara ka
tılmak. 

» 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve işleyiş 

I — Bölümler : 
MADDE 4. — Bölümlerin organları .şunlar

dır : 
a) Bölüm Kurulu, 
b) Bölüm Başkanı, 

MADDE 5. — Bölüm Kurulu : Bölümün 
profesörleri ve bir dersin öğretimiyle bağımsız 
olarak görevlendirilen doçetleriyle, profesörü 
bulunmıyan bir atelye veya kürsünün yöneti-

I miyle görevlendirilen doçentlerindan kurulur. 
I Bölüm Kurulunun bilim ve sanatla ilgili 

çalışmaları için yapacağı toplantılara, gerekir
se, bölümün (konu ile ilgili diğer öğretim üye
leri ve yardımcılariyle öğretim görevlileri de 
katılabilirler; Ancak bunlar oy kullanamazlar. 

Bölüm Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgi

lendiren konular ile, bölümde kürsü, atelye ve 
başka kurumlar açılmasına, birleştirilmesine ve
ya kaldırılmasına karar vermek; 

b) Bölümle ilgili tüzük, yönetmelik tasarı
larını hazırlamak; 

c) Bilim ve1 sanat çalışmalarını ilgilendiren 
hususlar üzerinde karar vermek, seçimleri yap
mak; 

ç) Bölümün bütçe ve kadrosunu ve ödenek
le ilgili konularını Akademi Kuruluna teklif 
ötmek; 

d) Bu kanunun 42 nci maddesi gereğince 
akademi dışında görevlendirilecek öğretim üye
leri ve yardımcılarım seçmek; 

e) Öğrencilerle ilgili her türlü öğretim, 
yönetim ve disiplin işlerini yönetmelikleri uya
rınca, karara bağlamak. Öğrencilerin disiplin 
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işlerini inceleme ve karara bağlamada Bölüm 
Kurulu üyeleri arasında, yönetmeliğine göre, bir 
disiplin kurulu seçilir. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri Bölüm Ku
rulunca ine ele mir. Bunlardan yazılma, çıkarıl
ma jöğretkn ve imtihanlarla ilgili olanlar üze
rinde takdire bağlı kesin kararlar bu kurulca1 

verilir. Ancak, çıkarılma 'kararlarına karşı, 
Akademi Kurulunca, ilgililere bildirildiğinden 
başlıyaralk, beş gün içinde itiraz edilebilir. Bö
lüm Kurulu ile Akademi Kurulunun kararları 
'kesindir. 

Öğretim üyeleri yardımcılarını veya öğren
cileri ilgilendiren konuların görüşülmesinde 
Bölüm Kurulu bunlardan ikişer temsilci davet 
ederek bilgilerine başvurabilir. Bu .temsilcile
rin nasıl seçilecekleri, kendileriyle ilgili aka
demi yönetmeliklerinde gösterilir. 

MADDE 6. — Bölüm Başkanı; Bölüm Ku
rulunca iki yıl için bölümün aylıklı profesörleri 
arasından salt çiğunlukla seçilir. Araya bir dö
nendik fasıla girmedikçe, aynı başkan üst üste 
iki dönlemden fazla seçilemez. 

Başkanın görevierii şunlardır : 
a) Genel olarak:, bölümü yönetmek; atel-

ye, kürsü, enstitü, lâiboratuvar, bölüme bağlı 
okul ve diğer kurumların düzenle çalışmasını 
ve öğrettim (üyelerinin derslilere, atölyelere sc-
ıminerlcre ve imtihanlara devamlarını ve yö
netmeliklerle öğretim üyeleri ve yardımcıları
na verilmiş ödevlerin yerine getirilmesini sağ
lamak, bunun için gerekli denetmeleri yap
mak ; 

b) Bölüm kuruluna baştoanlıik ıciımek; 
e) Bölümle ilgili her türlü işleri gör

mek ; 
ç) Bölüm kurulunca teklif olunan bütçe, 

(kadro ve ödenekle ilgili hususlar], kanun, tü
zük ve yönetmelik tasarılarını, Akademi Kura
lıma sunmak. 

Başkan, doneıtle'melcri 'sırasında göreceği 
aksaklıkları Bölüm Kuruluna doğrudan doğ
ruya bildirerek, gereken tedbirllcrin almması-
ıiıı sağlar. Bir öğrettin üyesi halikında Bölüm 
Kurulunca verilen karara karşı öğretim üyesi
nin Akademi Kuruluna itira'za hakkı var
dır. 

Başkan iyi başında bulunmadığı zaman, Bö
lüm Kurulu üyelerinden birini vekil seçer. Ve-
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I Mİ İlkle idare altı aydan fazla süreme veya baş
kan seçim süresini doldurmadan görevinden 
ayrılırsa, yerine yeni bir başkan seçilir. 

II - Güzel S 7i ati ar Akcdemilcri: 

MADDE 7. — Güzel Sanatlar Akademileri
nin öğretim, 'eğitim ve yönetim işıleri : 

a) Güzel Sanatlar Akademisi Genel Ku
rulu, 

b) Güzel Sanaltlar Akademisi Yönetim Ku
rulu, 

c) Güzel ıSanaitlar Akademisi rektörü ta
rafından 'görülür. 

MADDE 8. — Güzel Sanatlar Akademisi 
Genel Kurulu: Akademi Rdkltönünün Başkan
lığında, öğreltim görevi başında bulunan önceki 
ıresktörle Bölüm başfcanll arından, her Bölüm Ku
rulunun kendi üyeleri 'arasından iki yıl için 
seçecekleri ikişer profesörden ve doğrudan 
doğruya Akademiye bağlı yükselt okullar ku
ralılarının yine aralarından iki yıl için seçecek
leri birer teım'silcıiden kurulur. 

Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulunun 
görevileri şunlardır : 

a) Akademide yeniden bölümler, enstitü
ler, okullar açılması 'kaldırılması, veya birleşti
rilmesi ve Akademi ile ilgili her türlü işler üze
rinde karar verilmek; 

;b) Akademimin bütününü ilgilendiren ka
nun ve tüzük tasarılarını hazırlamak; 

e) Bölüm kurullarının karar ve teklifle
riyle yönetmelikleri inceleyip 'karara bağla
mak ; 

ç) Akademinin bütçe ve kadrocunu, öde
nekle ilgili hususları incelemek; 

d) Öğreltim üyeleri ve yardımcılarının di
siplin işleri üzeninde karar voranek;. 

e) Güzel Sanatlar Akademiler arası kurul 
üyelerini (seçmek; 

f) Fahrî Akademik unvan ve payeleri ver
im c!k. 

Bölüm kurullarının Akademi Genel Ku: ıı-
lu tarafından uygun görülıniye:Mek bozulan iş
lem ve kararları, ilgili kurullarca yeniden in
celenir. İkinci defa Güzel Sanaltlar Akademisi 
Genel Kuruluna gelen Bölüm kurulları karar
ları, Akademi Genel Kurulu tarafından kesin 
karara bağlanır. Yömettmıe'liJkler, Güzel San ait-

I 1ar Akademisi Genel Kurulunun onanımdan 
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sonra yürürlüğe gir.er. Güzel Sanatlar Akade
milisi! Genel Kuruluncalıasırlaaıan kanun tasarıları, 
ıgcroıkçc-ilci'iyle Millî Eğitim Hakanına sunu
lur. 

Bölüm kurullarının, bu kanunun 5 nci mad
desinin ilgili hükmü gereğince kelsin sayılan
lar dışındaki işlem ve kararlarına yapılacak 
litiraz'lar, Güzel Sanalhlar Akademisi Genel Ku
rulu tarafından inoelcırerdk karara bağlanır. 
Gmel Sanatlar Akadomisi Genel Kurulunun 
öğretim üyeleri halkkındaiki disiplin kararların
dan başka karartan kesindir. 

MADDİ'] 9. — Güzel Sanatlar Akademisi 
Yönetim Kurulu: Akademi lielktönlüğünün Baş
kanlığında, görevi başı nida bulunan bir önceki 
Akademi rektörü ile Bölüm başkanlarından ve 
Genel Sckrclberden kurulur. 

Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kuru
lunun görevleri şunlardır : 

a) Akaldclmilcraraisı kurul ve Akademi Ge
nel Kurulu karanlarının, 'kamın, tüzük ve yö
netmelik hükümlerinin yerine geltir ilmesini sağ-
Oryacak karar ve 'tedbirleri almak; 

b) Akademi rektörünün havale edeceği iş
leri inceliyerek karara bağlamaik ve Akademi 
rektörünün göreceği bütün işlerde kendisine 
yardımcı 'olmak; 

MADDE 10. — Güzel Sanallar Akademisi 
Rdktönü, BüJiüım kurullarının bir arada yapa
cakları toplantıda, Akademinin aylıklı profe
sörleri arasından, iki yıl için salt çoğunlukla 
seçilir. Süresi dolan Akademi nekıttirü, bir dö
nemi geçmemek şaııbiyile, yeniden seçilelbilir. 

Akademi rektörü seçimlerinde bölülmlerara-
;smda sına usulü gözetilir. Bir bölümden iki dö
nemden fazla akaldeımi rektörü seçileıme^. Rek
tör seçimi sırası .gelen bölüm, Bölüm Kurulu 
Ikarariyle sııraismdan vazgeçebilir. 

Akademili rektörü, Akadelmü tüzel Ikişiil'iğlnûin 
tomsillcis'idfiır. 

Akaıdomü rektörünün görevleri şunlardır : 
a) Akademi Genel Kurulu ve Akademi 

Yönetim Kuruluma Başlkanlik etmek, bunların 
kararlarını uygulamak; 

'b) Akadciminin yönetimle ilgili her türlü 
işlcınin'i gönmek; 

e) Akademi Genel Kurulunca incelenen 
'bütçe, kadro ve ödenekle ilgili hususları, ka

nun ve tüzük tasarıların] Millî Eğitim Bakauma 
sunmak; 

ç) Bölümler arasında düzenli çalışmayı 
sağlamak. 

Akademi rektörü işi başında bulunmadığı 
zaman, Bölüm başkanlarından birini yenine ve-
ıkil ıseçer. Vekillikle idare altı aydan fazla sü
rer veya rektör seç'im sürelsinl dıollduınmadan gö
revinden ayrılımsa, aynı seçim 'süresini doldur
mak üzere, aynı bölüm profesörleri arasından 
yeni bir Akıadeimi refctöırü seçilir. 

Akademi Rektörü, bütün bölümler üzerinde 
genel denetleme yetkisine sahiptir ve bu kanun
la belirtilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve 
böylece Akademinin yönetim, öğretim, eğitim, in
celeme ve araştırma işlerinin gereği gibi yürütül
mesini sağlar, bunun için gerekli denetlemeleri 
yapar, gördüğü aksaklıkları Akademi Kuruluna 
bildirir, bunlara sebebolanlar hakkında gerekli 
kararların alınmasını teklif eder, Akademi Rek
törü, kendi yetkisinde olan işleri yerine getirme
diği takdirde, ilgili başkan ve öğretim üyeleriyle 
birlikte sorumlu olur. Akademi Kurulu üyelerin
den her biri, Akademi Rektörüne bu hususta ya
zılı soru sorabilir. Rektör, bu soruya en geç on-
beş gün içinde yazılı cevap vermek zorundadır. 

III - Akademilerarası Kurul: 

MADDE 11. — Güzel Sanatlar Akademilerara
sı Kurul, Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında, 
Akademi rektörleriyle bölüm başkanlarından ve 
Akademi Genel Kurulları tarafından kendi üye
leri arasından salt çoğunlukla iki yıl için seçile
cek birer profesörden teşekkül eder. 

Akademilerarası Kurul, yılda en az bir defa 
olmak üzere, Mıillî Eğitim Bakanının davetiyle 
uygun göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Akademi 
rektörlerinden birinin teklifiyle, Millî Eğitim Ba
kanı Kurulu toplantıya çağıralbilir. Millî Eğitim 
Bakanı, bulunamıyacağı toplantılar için Kurul 
üyeleri arasından birini başkan seçer. Akademi
lerarası Kurulun raportörlüğünü, toplantı yerin
deki Güzel Sanatlar Akademisinin Genel Sekre
teri yapar. 

Akademilerarası Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Memleketin güzel sanatlar alanında ge

lişme ve ilerlemesiyle ilgili konuları göz önünde 
tutarak, akademilerdeki öğretim ve eğitime veçhe 
vermek; 
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b) Güzel Sanatlar akademilerini ilgilendiren 

kanun ve tüzük tasarılarını hazırlıyarak Millî 
Eğitim Bakanına sunmak; 

c) Yeni kurulacak Güzel Sanatlar Akademi
leri hakkında mütalâasını bildirmek, bunların 
kuruluşlarında ilk olarak görevlendirilecek öğre
tim üyeleri ve yardımcılarını seçmek. 

IV - Hükümet deneti: 

MADDE 12. — Millî Eğitim Bakanı, Güzel 
Sanatlar akademilerinin başıdır. Bu sıfatla aka 
denlileri, bölümleri ve bunlara bağlı kurumları 
Hükümet adına denetler. Bakan, bu denetlemesi
ni Akademilerarası Kurula başkanlık etmek, aka
demi ve bölümlerden gerekli hususları sormak, 
onanıma bağlı kararları onamak, akademi ve bö
lüm kurullarının kararlarından gerekli gördükle
rini bu kurulların yeniden incelemesini istemek 
suretiyle ya.par. 

Bakan, onamadığı ve Akademi Kurulu kara-
riyle akademi ve bölüm kurullarının kabul edip 
uygulamakta bulundukları kararlardan uygun 
görmedik]erini Akademilerarası Kurula gönde
rir. Bu konuda nihai kararı Akademilerarası Ku
rul verir. 

Güzel sanatlar akademilerince Millî Eğitim 
Bakanının onanıma sunulan kararlar, en çok iki 
ay içinde onanır. Bu süre içinde onanmıyan ve
ya Akademilerarası Kurula gönderilmiyen karar
lar onanmış sayılır. 

Bu kararlar, ilgililerin yetkili yargı mercile
rine başvurmak hakları saklı kalmak üzere kesin
dir. 

Öğretim üyelerinin tâyinleri ve maaşları ile 
ilgili hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri j 

MADDE 14. — Güzel sanatlar akademileri- \ 
nin öğretim üyeleri, akademi profesörleri ve aka- j 
demi doçentleridir. j 

I - Akademi profesörlüğü : j 

MADDE 15. — Güzel Sanatlar Akademileri | 
profesörlerinin görevleri şunlardır: I 

a) Görevlendirildiği kürsü veya atelyede j 
ders okutmak; 

b) Atalyeleri, pratik çalışmaları, seminerleri 
yönetmek; I 

c) Dersiyle ilgili bilim, sanat ve meslek araş
tırmaları ve yayımlar yapmak, eserler vermek; 

d) Doçent ve asistanların çalışmalarını dü
zeni iyerek yetişmelerine yardım etmek; 

e) Bölüm Kurulunca verilecek görevleri ye
rine getirmek. 

II - Akademi doçentliği: 

MADDE 17. — Güzel sanatlar akademileri 
doçentlik görevleri şunlardır : 

Doçentin bağlı olduğu profesörün göstereceği 
yolda; 

a) Ders okutmak; 
b) Atalyede pratik çalışma ve seminerleri 

yönetmek; 
c) Bilim ve sanat alanında araştırma ve ya

yımlar yapmak. 

MADDE 16. — Akademi profesörleri, akade
mi doçentleri arasından tüzüğü gereğince seçilir
ler. Akademi profesörlüğüne seçileceklerde ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak akademiler
de veya üniversitelerde doçentlik yapmış veya 
akademi yahut üniversite doçenti unvanını ka
zandıktan sonra, ihtisası ile ilgili bir bilim, sa
nat veya meslek dalında yedi yıl çalışmış bulun
mak; 

b) Sanatkârlık değerini veya bilimsel gücü
nü ve öğretme kaabiliyetini doçentlik imtihanı
nı kazandıktan sonraki çalışmaları ve eserleriyle 
tanıtmış olmak. 

Her hangi bir kürsünün profesörü bulun
mazsa, Profesörler Kurulu karariyle, Akademi 
doçentlerinden biri geçici olarak bu kürsüde gö
revlendirileceği gibi, diğer akademi ve üniversi
te doçentlerinden biri do bu göreve i âyin edile
bilir. 

Akademi profesörlüğü yeteneğini yukarda-
!ki fıkralara göre ispat etmiş bulunan Akademi 
doçentlerine, kadroya bağlı olmaksızın, Kanun ve 
Tüzük hükümleri uyarınca «Akademi Profesörü» 
unvanı verilir. Bu gibi profesörler, maaşlarım. 
doçentlik kadrosundan almakla, beraber, profe
sörlük kadrosundan maaş alan Akademi profe
sörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. 
Ancak bunlar, Bölüm Başkanı ve Akademi Rek
törü olamazlar. 

MADDE 17. — Güzel Sanatlar Akademisin
de doçentlik sıfatı bu kanunda gösterilen imti-
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hanı başarmakla kazanılır. Doçentlik imtiha 
nma girebilmek için, adaydan Devlet memurla
rından istenen şartlardan başkan, aşağıda yazı
lı olanlar aranır : 

a) öğretim görevi alacağı bilim ve sanat 
kolu ile ilgili bir yüksek öğretim diplomasın
dan başka, memlekette bilim ve sanat doktorası 
yapmış veya yabancı bir memlekette almış oldu
ğu doktora diploması Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından usulüne göre onanmış bulunmak; 

b) Açık olan ders alanında bilim ve sanat 
değeri taşıyan eseri bulunmak. 

Doçentlik imtihanı, bir akademinin göstere
ceği lüzum üzerine, adayın ilgili olduğu bilim 
ve sanat kolunun profesörlerinden, Akademiler-
arası Kurulca teşkil edilecek jüriler tarafından 
yapılır. 

Doçentlik imtihanından önce aday, bir ya
bancı bilim dilinden imtihan edilir. Bunu başa
ranlar, girecekleri bilim veya sanat kolunun do
çentlik imtihanına alınırlar. Yaibancı dil ve do
çentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı özel yö
netmeliğinde gösteril ir. 

Doçentlik imtihanını başaranlar, «Güzel Sa
natlar Akademisi Doçenti» unvanını alırlar. İm
tihanı başaramıyanlar, sonraki yılların imti
hanlarına gire/biliri er. 

Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve 
unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da, 
ilgili bölümlerin düşünceleri alındıktan sonra, 
Akadomilerarası Kurul karariyle Akademi Do
çenti sayılırlar. 

Yukardaki fıkralar uyarınca doçent unvanı
nı kazanmış olanların Akademi öğretim üye
liklerine tâyinlerinde, aylık dereceleri, kadro 
maaşları ne olursa olsun, 3656 sayılı Kanuna 
göre almaya hak kazandıkları derecenin bir üs
tüne yükseltilir, bu »suretle tâyin edilenlerin bir 
alt derecede geçirmiş oldukları hizmet sürele
ri ilk terfi sürelerinden indirilir. 

MADDE 18. —• Akademi profesörlerinin tâ
yinleri, Bölüm Kurulunun seçimi, Akademi Ge
nel Kurulunun onamı ve Millî Eğitim Bakanı
nın teklifi üzerine müşterek kararla yapılır. 

Doçentlerin tâyini, Bölüm Kurulunun seçi
mi, Akademi Genel Kurulunun onamı üzerine 
Millî Eğitim Bakanınca yaplır. 

MADDE 19. — Sözleşme ile Güzel Sanatlar 
akademilerinde .görevlendirilecek yaibancı pro

fesörlerle uzmanlar, bölüm kurullarının teklifi, 
akademi genel kurulunun kararı üzerine, Millî 
Eğitim Bakanlığınca tâyin olunurlar. Sözleş
me sürelerinin bitmesiyle veya başka sebeplerle 
görevlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır. 

Bunlar, öğretim görevleri bakımından ay
lıklı öğretim üyeleri için konulmuş hükümlere 
bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim yardımcıları 

MADDE 20. — Güzel Sanatlar akademileri
nin öğretim yardımcıları : Öğretim görevlileri, 
tercümeciler ve' asistanlardır. 

a) Doçenti bulunmryan dersleri geçici ola
rak veya her hangi bir dersin özel bilgi ve uz
manlık listiyen konularının öğretim ve uygulan
ması için, geçici veya sürekli olarak, başka 
ıbir resmî görevde çalışan veya serbest meslek 
sahibi bulunanlardan ıkendi uzmanlık alanla
rındaki çalışmaları ve eserleriyle tanınmış kim
seler, «Öğretim görevlisi» unvantiyle okutmaya 
memur edilebilirler. 

öğretim görevlileri, bölüm kurullarının tek
lifi, Akademi Genel Kurulunun onamı ile, mün
hal, esas veya yardımcı öğretim üyeleri kad
rolarından biri karşılık gösterilmek suretiyle, 
Millî Eğitim Bakanınca tâyin olunurlar. Bun
ların görevlerine son verilmesi de, tayinlerin
deki usule göre yapılır. 

Bu gibilerden resmî bir görevden nakil su
retiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri 
üzerinden aylık verilir. Esas görevleri üzerle
rinde kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 
sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştiri
len 18 nci maddesine veya 3-888 sayılı Kanuna 
göre aylık veya ücret alırlar. Serbest meslek
lerden olanlara da kanunlara göre alabilecek
leri aylık veya ücret verilir. 

b) Tercümeciler : Sö'zlıü veya yazılı tercü
me işlerinde geçici veya sürekli olarak çalıştı
rılan yardımcılardır. Bunlardan bölümlerle ve 
ıbölümlere bağlı kurumlarda çalıştırılacak 
olanlar, ilgili holüm kurullarının kararı ile, 
doğrudan doğruya bölüm başkanlığına bağlı 
kurumlarda çalıştırılacaklar Akademi Yönetim 
Kurulunun kararı ve Akademi Rektörünün ona
mı ile tâyin edilirler. Gerektiği takdirde çıka
rılmaları da tâyinlerindefci usule göre olur. 
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Aylık veya ücretleri, 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince genel hükümlere göre 
verilir. 

e) Asistanlar : Öğretim mesleki iğin her 
kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara v.e 
asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. Gü
zel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, Devlet 'hizımetine gitmede 
aranılan genel şartlardan başka, şunlar iste
nir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu ile 
ilgili yüksek öğretim diploması almış olmak, 

2. Yabancı bilim idillerinden birini, çalı
şacağı dalda gerekli inceleme ve araştırmaları 
yapabilmesine yarıyacak derecede bilmek, 

3. Bölüm kurulunca seçilecek jürinin, 
asistan olmak istediği sanat veya bilim dalın
da yapacağı imtihanda başarı göstermek. 

Asistanlar, her kürsü veya atelye başındaki 
profesörün veya bu görevi yapan öğretim üye
sinin teklifi ve Bölüm Kurulunun onanın üzeri
ne Akademi Rektörü tarafından aday olarak 
tâyin edilirler. Adaylıkta bir yıl çalışırlar. 
Başarı gösterilenlerin asillikleri, tayinlerindeki 
usule göre onanır. Gerekli görülenlerin adaylık 
süreleri ilgili profesör veya bu görevi yapan 
öğretim üyesinin teklifi ve Bölüm Kurulunun 
karariyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunum yan 
asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten baş-
lıyarak, üç yıl içinde yönetmeliğine göre dok
tora veya yeterlik imtihanı vermekle ödevlidir
ler. Bu ödevi vaktinde yerine getirımaycn asis
tanların durumları ilgili atelye veya kürsü pro
fesörünün teklifi üzerine Bölüm Kurulunda in
celenir ve gerekli görünenlerin süresi bir defa
ya mahsus olmak ve (bir yılı aşmamaka üzere, 
uzatılabilir. Bunu bu süre içinde sağlamıyanla-
rm veya akademilerde asistan olarak çalışmak
ta devamları gerekli görülmiyenlerin, tayinle
rindeki usule uyularak, akademi asistanlığı ilo 
ilgileri kesilir. 

Asilliği onanmış ve doktora veya yeterlik 
imtihanı vermiş olan asistanlara, doçentlik im
tihanı için yapacağı bilim ve sanat çalışmala
rına başlaması Bölüm Kurulunca bildirildiği ta
rihten itibaren bu araştırma ve çalışmalarının 
gerektirdiği süre için, dört yılı aşmamak üzere, 
aylıklarından başka her ay üçyüz lira verilir. 

Asistanlık Yönetmeliğine, asistanların her 
Ikürsü veya atelyenin özelliğine göre yetiştiril
mesi tarzını gösteren, teorik ve pratik bilgileri
nin artırılmasını sağlıyaeak nitelikte hükümler 
konulur. 

Güzel Sanatlar Akademisi asistanlarının 
görevleri şunlardır : 

a) Bölüm Kurulunca yanına verildiği pro
fesör veya doçentin lüzum göreceği öğretim 
ve uygulamada hazır bulunmak; 

b) Kendisine verilen görevle ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım 
ödevlerini vaktinde ve düzenli olarak yerine ge
tirmek ; 

c) Yanında çalıştığı öğretim üyesinin gös
tereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma 
ve uygulamalarına yardım etmek. 

Akademi dışında çalışma ve akademi tazminatı 

MADDE 21. — Güzel Sanatlar Akademisi 
öğretim üyeleri, Devlet memurları için kabul 
edilmiş olan belli çalışma saatlerinde öğretim,, 
sanat, bilimsel inceleme ve araştırma görevleri
nin gerektirdiği yerlerde (Atelye, gantiye, lâ-
boratuvar, enstitü, resmî, özel kitaplıklar, müze
ler, arşivler, anıtlar, v. s.) bulunmakla; hağlı 
olduğu bilim, sanat ve uzmanlık kollarında 
eser vermek, öğretim, inceleme, araştırma, ça
lışma ve yayımlar yapmalkla, yardıımcılarına 
yaptırmakla imtihanları düzenlemek ve yap
makla Bölüm ve akademi kurulları ta
rafından kendisine verilen işleri görmekle; 
akademi ve bölümlerde kurulacak komisyonlar
da bulunmakla veya kendilerine verilecek baş
ka geçici görevleri yapmakla ve öğretim ayla
rında haftanın en az iki günü, belli saatlerde, 
kendi bölümlerinde öğrencileri kabul ederek 
onlara gerekli alanlarda yardım etmek ve yol 
göstermekle ödevlidirler. Bu kabul saatleri, 
öğretim üyeleri tarafından her yıl, Kasım ayı 
içinde Bölüm Başkanına bildirilir ve bölümde 
ilân edilir. 

Öğretim üyelerinin göncvleriııe devamları 
bakımından denetlenmeleri aşağıdaki şekilde 
gerçekleştirilir : 

Her bölüm başkanı, kendi bölümünde ya
pılan derslerin ve çalışmaların saatlerini, bun
ları yapan öğretim üyelerinin adlarını gösteren 
genel bir pr'oıgramı her öğrenim dönemi başm-
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da bölümde ve bölümlere bağlı okul ve kurum
larda ilân eder. Aynıca, ilgili öğretim üyeleri
nin mütalâlarma göre, ders, atelye, seminer, 
doktora kursu, lâboratuvar, şantiye, uygulama 
«saatlerini ve genel programa göre bunları ya
pacak öğretim üyeleri ve yardımcılarının ad
larını gösterir cetveller hazırlar. Her öğretim 
üyesi ve yardımcısı dersini ve bu fıkrada ya
zılı çalışmalara başlamadan önce o saatteki 
ders ve çalışma konusunu belirterek, bu cet-
veli ve imtihan günlerinde bölüm başkanlığın
ca hazırlanacak imtihan cetvellerini imzalar. 
Cetveller başkanlıkta özel bir dosyada saklanır. 

Öğretim üyeleri : Sanat veya bilim alanla
rındaki çalışılmalarını, inceleme ve araştırmala
rını, dersleriyle ilgili notları ve el kitaplarını, 
yarışma veya sergilerde aldıkları sonuçları, 
yurt içinde veya dışında katıldılMarı bilim ve 
sanat kongre, konferans ve toplantılarda yap
tıkları tebliğ veya konuşmaları bağlı bulun
dukları bölüm yayınları arasında veya özel 
olarak yayımlamak, kendi sanat «eserleriyle 
sergiler açmak suretiyle bilim ve sanat ya
yımları bakımlından kendilerinden istenen ödev
leri yerine getirirler. Öğretim üyeleri, eser ve 
yayımlarının birer örneğini veya fotoğrafını 
bölüm başkanlığına ve Akademi Rektörlüğüne 
verirler. Malî imkânsızlık yüzlünden basılamı-
yan eserlerin daktilo ile yazılı birer kopyası 
verilir. Fikir ve sanat eserleri Kanununun eser 
sahibine tanıdığı haklar saklıdır. Her öğre
tim üyesinin bilim ve sanat yayımları için bö
lüm başkanlığı ile Akademi Rektörlüğünde öızel 
bir arşiv tutulur. 

MADDE 22. — Güzel Sanatlar Akademisi 
öğretim üyelerinden istiyenler, haftada on 
saati aşmamak, akademideki görevlerini aksat
mamak şartiyle, mesleklerine uygun olan sanat, 
bilim ve uzmanlıklarına giren serbest işleri ya
pabilirler. Bu takdirde, ek gör&v tazminatını 
gerektiren hizmetlerıi ve 3656 sayılı Kanunun 
18 nci maddesi esaslarına göre adı geçen mad
dede yazılı görevlerden yalnız birini alabilirler. 
Akademi dışında serbest meslek icra eden öğ
retim üyeleri, bu mesleklerinin icrasında, ad
larının başında akademik unvanlarını kullana
mazlar. 

Akademi dışında çalışan öğretim üyeleri, 
ne gibi işler yapmakta olduklarını veya yap

mak istediklerini her öğretim yılı başında ya
zılı olarak bölüm başkanlığına bildirirler. Bö
lüm başkanlığı, bildiri kâğıdında gösterilen iş
leri, nitelik ve zaman bakımından bu kanun hü
kümlerine aykırı, bulursa, buna itiraz eder. 
Böyle bir itiraz yapıldığı zaman, üyenin bağlı 
bulunduğu bölüm kurulu, sebeplerini açıklıya-
rak bu konuda karar verir. Bölüm kurulu, 
itirazı uygun bulmadığı veya Akademi Rek
törü, başka bölümlerin benzer işlerdeki ka
rarlarını farklı gördüğü takdirde, konu Aka
demi Genel Kurulunca incelenerek karara bağ
lanır. Akademi Genel Kurulunun kararına Rek
tör kaıtılmıazisa, konu Akadenuilerarası Kurul 
tarafından incelenerek kesin karara bağlanır. 

21 nci maddedeki görevlere dokunmamak 
ve gereken denetlemeler yapılmak şartiyle, 
dışarda görülebilecek meslek işleri için ayrıla
cak zaman, işin icabına göre serbest bırakıl
mıştır. Böylelikle, akademi dışında çalışan 
öğretim üyeleri ve Devlet memurları için ko
nulmuş belli çalışma saatleri içinde veya dı
şında kazanç sağlıyan bir serbest meslek işini gör
dükleri için Vergi Usul Kanununa göre defter 
tutmak zorunda olan profesör ve doçentle!', bu 
kanunun yayımı tarihinden başlıyarak, bir ay 
içinde durumlarını, bağlı bulundukları bölüm 
başkanlıklarına bildirirler. Bu bir aylık süre geç
tikten sonra aşağıda yazılı Akademi tazminatım 
a lam asla:1. 

Bu Kanun hükümlerine göre Güzel Sanatlar 
Akademilerinde veya bunlara bağlı öğretim ku
rumlarında eylemli olarak öğretim görevinde bu
lunan ve bu maddeye göre ayrıca resmî veya özel 
bir işi olmıyan öğretim üyelerine, aylıklarından 
ve Rektörlük, Başkanlık gibi Akademi içinde alı
nan ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev 
tazminatından ve Devrim Tarihi dersi veya. kon
ferans ücretlerinden başka, Akademideki atelye, 
ders, seminer, şantiye ve lâboratu vardaki çalış
malarına ve alacağı kitap, bilim dergileri ve diğer 
araçlar masraflarına karşılık «Güzel Sanatlar 
Akademisi tazminatı» adı ile her ay aşağıdaki 
miktarlar üzerinden ayrı bir para verilir : 

Lira 

Doçentlere 6U0 
Profesörlere l 000 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Memur ve Hizmettiler 

MADDE 28. — Her Akademide, Rektörün 
enirinde ve Akademi Yönetim Teşkilâtının başın
da, bir Genel Sekreter ile Saymanlık İşleri, Za-
tişleri, Yazı İşleri, Kitaplık müdürleri ve bunların 
maiyetinde büro ve iç hizmet işlerini görmek 
üzere memur ve hizmetliler bulunur. Bu memur 
ve hizmetliler arasındaki iş bölümü, Akademi 
Rektörünün onanımdan sonra uygulanmak üze
re, Genel Sekreterce yapılır. 

MADDE 24. — Her bölümde, Başkanın em
rinde ve bölüm yönetim işlerinin başında bir Bö
lüm Sekreteri ve maiyetinde, bölüm kadrolarına 
göre, gerektiği kadar memur ve hizmetli bulunur. 

MADDE 25. — Akademi Genel Sekreteri, 
Zatişleri, Yazı İşleri, Kitaplık müdürleri, Aka
demi öğretim mesleki üyeleri dışından olmak 
üzere, Akademi Yönetim Kurulu kararı; bölüm 
sekreterleri, bölüm kurullarının kararı üzerine, 
Akademi Rektörünün teklifiyle Millî Eğitim Ba
kanı tarafından tâyin olunur. 

Akademi Genel Sekreteri ile bölüm sekre
terlerinin yüksek öğrenim diplomasına sahibol-
maları şarttır. 

Saymanlık İşleri müdürleriyle memurları Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilirler. Diğer aylıklı 
memurların tâyinleri, bölümlerde bölüm baş
kanlarının; Akademi Merkez Teşkilâtında Grenci 
Sekreterin teklifi üzerine Akademi Rektörü tara
fından yapılır. 

Hizmetlilerden Akademi Rektörlüğüne bağlı 
olanlar, Akademi Genel Sekreterinin inhası üze
rine Akademi Rektörü, bölümlere aidolanlar da 
bölüm sekreterinin inhasiyle bölüm başkanları ta
rafından tâyin edilirler. 

MADDE 26. — Akademi ve bölümlerle bun
lara bağlı kurumlarda çalışan memur ve hizmet
liler hakkında bu kanunla belirtilen hükümler 
dışında tâyin, aylık, yolluk, disiplin işleri bakı
mından genel hükümler uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 27. — Güzel sanatlar akademilerin
de öğretim üyeleri ve yardımcılariyle ilgili disip

lin işlerinde bu kanun hükümlerine göre bölüm 
başkanları, akademi rektörü ve Akademi Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 28. — öğretim üyeleri ve yardımcı
larından bu kanunla belirtilen öğretim ve eğitim 
görevlerinden kendilerine düşenleri gerektiği gibi 
yerine getirmiyenlere veya meslek vekar ve hay
siyetine yaraşmıyan hareketlerde bulunanlara, 
Akademi veya bölüm başkanlarının teklifi üzeri
ne, hareketin ağırlığına ve aşağıdaki fıkralarda 
belirtilen hallere göre, Akademi Kurulu tarafın
dan şu disiplin cezaları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme: Yazı ile bildirilir 
ve sicile geçmez; 

b) Kusur bildirme: Görevi yahut meslek ve-
kâr ve haysiyetini ilgilendiren, hallerden dolayı 
kusurlu sayılmak; 

c) İşten çekilmiş sayma: Tâyin edildiği gö
reve mazeretsiz onbeş gün içinde başlamıyanlar, 
sürekli olarak sekiz gün tamamı veya bir öğretim 
yılı içinde yirmi gün özürsüz olarak işi başına 
gelmiyenler veya bu kanun gereğince yükümlü 
oldukları ödevleri yerine getirmiyenler, hususiy
le öğretim, sanat, bilimsel inceleme ve araştırma 
yapma ve bunların sonuçlarını açıklama konula
rında yetersizliği bölüm kurullarınca tesbit edi
len öğretim üyeleri hakkında uygulanır. 

ç) Akademi öğretim meslekinden çıkarma: 
Akademi öğretim meslekinde kalmasına yer bırak-
mıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç
tan ötürü mahkemece hüküm giyenler, akademi 
öğretim meslekinden çıkarılır. Bu sebeple meslek
ten çıkarılanlar, akademik unvanlarını taşıya
mazlar. 

Bu cezalar kütüğe geçirilir ve yazı ile doğru
dan doğruya ilgiliye bildirilir, (a) ve (b) fıkra
larında yazılı cezalar doğrudan doğruya bölüm 
başkanları veya akademi rektörü tarafından veri
lir. Bunlara karşı, Akademi Genel Kuruluna iti
raz edilebilir, (c) ve (ç) fıkralarındaki cezalar, 
Akademi Genel Kurulunca karar altına alınır. 

MADDE 29. — Akademi Genel Kurulunca 
onanan göreve dikkati çekme ve kusur bildirme 
cezalarına, bildirme tarihinden başlıyarak on gün 
içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar 
Akademilerarası Kurulda incelenir. Akademiler-
arası Kurulun kararları takdire bağlı, son ve ke
sindir. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 757) 



MADDE 30. — Akademi ve bölümlerle bun
lara bağlı kurumlarda, memurların disiplin işle* 
rine bakmak üzere her akademide, genel sekrete
rin başkanlığında akademi zat işleri, yazı işleri 
müdürleri ve işi görüşülenin bağlı bulunduğu 
bölüm sekreterinden kurulmak üzere, bir «Me
murlar Disiplin Komisyonu» bulunur. Bu komis
yon kararlarına, ilgililerce kararın kendilerine 
yazı ile bildirildiği tarihten başlıyarak on gün 
içinde akademi yönettim kuruluna itiraz olunabi
lir. Akademi yönetim kurulunun bu konudaki ka
rarları kesindir. 

Akademi Memurları Disiplin Komisyonu Baş
kan ve üyelerinin disiplin işleri ilk olarak Aka
demi Yönetim Kurulunda incelenir ve bildiril
diği tarihten başlıyarak on gün işinde itiraz ya
pıldığında Akademi Kurulunca kesin karara bağ
lanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 31. — Güzel sanatlar akademileri 
bağış, vasiyet kabulüne, istikraz ve benzerlerinden 
başka her türlü hukukî işlemler yapmaya yetki
lidirler ve koridıi'lcrine 'bağışlamam veya variyet 
•edilen paralar karşılığında iktisalbettikleri gay
rimenkul mallar, adlarına tapu siciline geçirilir. 

istanbul Güzel Sanatlar Akademisi merkez 
binası, bütün müştemilât ve demirbaşlariyle bir
likte bu Akademiye devredilmiştir. 

MADDE 32. — Güzel sanatlar akademileri 
biner katma bütçe ile yönetilir, t ta âmiiri aka
demi rektörüdür. Tahakkuk memurlarını rektör 
tâyin eder. 

MADDE 33. — Akademilerin gelir kaynak
ları şunlardır : 

a) 'Genel bütçeden verilecek ödenek; 
b) özel idare ve belediyeler ve başka ku

rumlarca yapılacak yardımlar; 
c) Akademi, bölüm ve bunlara bağlı kurum

larca alman harçlar, ücretler; 
iç) Akademi ve bölümlerle bunlara bağlı 

enstitü ve kurumlarda yaptırılacak araştırma ve 
danışmalar karşılığı ilgili kuruluş veya kişiler-
'den alınacak paralar; 

d) Yayın satış bedelleri; 
e) Akademi, bölüm ve bunlara bağlı kurum

ların menkul ve gayrimenkul mallarının gelir
leri; 
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f) Atalye, enstitü, lâlboratuvar gelirleri; 
g) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 

kârlar; 
h) Bağışlar ve vasiyetler. 

MADDE 34. — öğrencilerden alınacak harç
larla enstitü, lâlboratuvar hizmet ve giderleri kar
şılığı olarak, öğrencilerden veya ilgililerden alı
nacak ücretlerin tutarını, çeşitlerini, alınma şe
killerini ve yapılan işler karşılığı alınan ücretler
den işi yapanlara verilecek miktarları Akademi 
Kurulu kararlaştırır. 

MADDE 35. — Bağış ve vasiyetlerin kulla
nılmasında, bağışlayanların veya vasiyet ya
panların koydukları, kanuna göre muteber ka
yıtlara ve şartlara uyulur. 

MADDE 36. — Akademilerde bütçe hazırlık
ları şu yolda yapılır: 

a) Akademi merkez teşkilâtı ile doğrudan 
doğruya akademi rektörlüğüne bağlı kurum
ların bütçe hazırlıklarını genel sekreterlik;' 

b) Bölüm ve bunlara bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını bölüm kurulları1; 

Her yıl, Mayıs sonunda bitirilecek teklif
lerini akademi yönetim kuruluna verirler. 

Bütçe teklifi, gerekçesiyle birlikte, akade
mi kurulunda son ışeklini aklıktan sonra gere
ği yapılır. 

MADDE 37. — Bütçeye konulacak ödenek
ten akademiye 1. 000 000 liraya kadar döner 
sermaye verilir. Her yıl hâsıl olacak kâr, döner 
sermayeye, bu miktara baliğ oluncaya kadar, 
ilâve edilir. 

Döner sermayenin bölüm, enstitü ve kurum
lar arasında dağıtılması veya birimden öteki
ne aktarılması, akademi yönetim kurulu kara-
riyle yapılır ve Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Akademi, bu sermayeyi kendi çalışma ve faa
liyet alanlarına giren işletmelerin yönetimin
de ve bu işletmelerle ilgili alet, malana, mal
zeme, ham madde, v.s. ile bunlarım nakli için 
lüzumlu canlı ve cansız taşıt araçlarının satm-
almmasında kullanabilir. Döner sermayeden 
imal veya istihsal olunan maddeler dışında 
her hangi bir madde ve malzeme, bedeli kar
şılığımda da olsa, akademiye devredilemez. 

Döner sermayenin "hesap yıl it, malî yıldır ve 
bu sermayenin muameleleri 2490 sayılı Artır
ma, ve Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayı-

(S. Sayısı : 757) 



— 17 — 

lı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine 
tabi değildir. 

Döner sermayenin hesapları ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler, 
Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında beraberce tesbit olunacak esaslar için
de yapılır. 

Döner sermayenin hesabı, her yıl. sonundan 
itibaren dört ay zarfında müsbit evrakı ile 
birlikte Sayıştaym incelemesine sunulur. Ek 
görev olarak döner sermayede vazife verilen 
akademinin aylıklı veya ücretli mcmurlariyle 
akademi mensuplarına döner sermayeli işin geli
rinden ödenmek üzere ayda 100 liradan 300 li
raya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 38. — Akademi bölümleri ve bun
lara-bağlı kurumlar tarafından yapılan bilim, 
sanat ve teknik araştırmaları ile yayımların 
gerektireceği her türlü giderler hakkında 2490 
sayılı Kanunun hükümleri uygulanmaz. Bu 
işlerde uygulanacak esaslar. Akademi) kurulun
ca belirtilir. 

Ayrıca, Güzel Sanatlar akademilerinin sanat, 
bilim ve teknikle ilgili inceleme ve araştırma 
masraflarının karşılanması için bir fon tesils 
edilmiştir. Bu fona aktarılacak para, 1962 
bütçe yılından itibaren bütçede açılacak bir 
fasla konulacak tahsisatla karşılanır. Bu fas
la konulacak tahsisat, her akademi için 100 000 
lirayı geçemez. Bu fonun bölümler veya aka
demi kurumları arasında paylaştırılması, aka
demi kurulunca yapılır. Bu fondan yapılacak 
harcamalar, 1050 ve 2490 sayılı Kanun hüküm
leriyle Sayıştay denetine tabi olmayıp, akade
mi kurulunun görevlendireceği bir kurulca 
denetlenir. 

MADDE 39. — Akademi Kurulu, bütçedeki 
ödeneğin lisans ve doktora öğrencilerine yapı
lacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas
ları koymaya ve haklarında 2919 sayılı Kanu
nun 4 neü maddesi hükümleri uygulanmak şar-
tiyle lisans öğrencileri için ayda 150, doktora 
öğrencileri için ayda 200 liraya kadar bölüm
ler emrine burslar tahsisine yetkilidir. 

Akademi Kurulunun bu konudaki kararları 
'bölüm kurullarınca uygulanır. 

SEKÎZlNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 40. — Akademi öğretim mesleki 
üyelerinin memurluk görevleri dolayısiyle veya 
görevlerini yapma sırasında işledikleri suçlar 
üzerinde «Mumurîn Muhakematı Kanunu» nun 
gerektirdiği ilk soruşturma, Rektörün Akademi 
öğretim üyelerinden tâyin edeceği bir veya iki 
tahkikçi tarafından yapılır. Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazı ile yapılan ikaza rağmen, Aka
demi Rektörünün bir ay zarfında tahkikçi tâyin 
etmemesi halinde, Millî Eğitim B'alkanı tahkikçi-
ler'i tâyin edebilir. Akademi rektörleri hakkın
da yapılacak soruşturma tahkikçilerini Millî 
Eğitim Bakanı tâyin eder. 

Soruşturma kâğıtları ve fezleke, Millî Eği
tim Balkanı tarafından Danıştaya gönderilir. 
Yargılamanın gerekliliğine veya gereksizi iğine 
Danıştaym ilgili dairesince karar verilir. Bu ka
rarlara ilgililer veya Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel Ku
rulunca incelenerek son karara bağlanır. 

MADDE 41. — Akademi Öğretim mesleki 
üyeleri, bu kanunda yazılı sebep ve hükümler 
dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve akade
mik unvanlarından yoksun edilemezler. Başka 
bir işe geçımek veya çekilmek yoliyle görevlerin
den ayrılanlar, akademik unvanlarını taşırlar. 

MADDE 42. — Güzel sanatlar akademile
rinin öğretim üyeleri ve yardımcılarını bilim, sa
nat ve meslek çalışmalarının memleket içinde 
ve dışında gerektirdiği inceleme gezilerini yap
mak, çalışma ve araştırmalar için belli yerlerde 
incelemelerde bulunmak; belli bir işi doğrudan 
doğruya yapmak veya yapılmasını yönetmek; 
yerli veya yabancı sergi ve kongrelere katılmak 
gibi bilim, sanat ve meslek hizmetleri için, Bö
lüm Kurulu karariyle, bağlı oldukları Akademi 
dışında geçici olarak görevlendirmeye Akademi 
rektörleri yetkilidirler. Bu yolda görevlendiri
lenler, aylıklarını kendi akademilerinden al
makla beraber, başka yerlere gönderilmiş iseler 
geçici görev yolluklarını, Akademi hesabına gön
derildikleri takdirde kendi akademilerinden, 
başka daire ve idarelerce istenmişlerse, o daire 
veya idarelerden alırlar. Akademi hesabına 
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memleket dışına gönderilmeleri halinde, kendile
rine verilecek yolluklar, hakiki yol masrafları 
ödenmek ve gündelikleri memleket içi gündelik
lerin üç mislini aşmamak üzere, Akademi kurul
larınca belirtilir. Çalışmalarının gerektirdiği 
her çeşit idari ve teknik harcamalar, ilgili bu
lunduğu bütçeden ödenir. 

Bu kanunun 20 ve 22 nci maddeleri bun
lar hakkında da uygulanır. Gerek bu maddeye 
göre, gerekse kongre ve benzeri faaliyetlere 
katılmak üzere, Akademi hesabına dış mem
leketlere gönderilecek öğretim üyelerinin gön-
'derilme şartları, usulleri ve sırası Akademi Ku
rulunca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yö
netmeliğe, 4489 sayılı Kanuna göre dış mem
leketlere gönderilecek öğretim yardımcıları 
hakkında da aynı suretle hükümler konulur. 
Akademi öğretim üyelerinden her hangi birini, 
ilgili bölümler kurullarının teklif ve karariyle, 
başka Güzel Sanatlar akademilerinin veya 
üniversitelerin öğretim hizmetlerinde en çok 
iki yılı aşmamak üzere kendi kadrolariyle 
nakledilmek suretiyle görevlendirmeye Aka
demi rektörleri yetkilidir. 

MADDE 43. — Akademi profesörleri her 
türlü protokol işlerinde üniversite profesörleri 
için uygulanan usullere bağlıdırlar. 

MADDE 44. — Yeldök su'baiyılajnla yeîdelk as
kerî memurlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli 
ve 1076 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
10 sayılı fıkrasında yazılı Millî Eğitim Ba
kanlığı mensupları arasına Akademi öğretim 
üyeleri de eklenmiştir. 

MADDE 45. — Bu kanunda sözü geçen 
jüri ve kurullarda, bölüm ve Akademi kurul
larında ve Akademilerarası Kurulda her üye, 
oyunu «kabul» veya «ret» yolunda vermekle 
ödevlidir. Çekimser oy, «ret» sayılır. 

MADDE 46. — Akademi öğretim üyeleri 
ve yardımcılarının, Akademi memurlarının izin 
işleri, Memurlar Kanununun genel hükümle
rine bağlıdır. Bunlardan Memurlar Kanunu
nun 79 ncu maddesi gereğince verilecek izin
leri, Akademi merkez teşkilâtında çalışan
lara, Akademi rektörleri; bölümlere bağlı 
olanlara bölüm başkanları verir. Bundan 
yukarı izinler Rektörlükçe verilir. 
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Bölüm başkanlarının izinlerini rektörler, 
rektörlerin izinlerini Millî Eğitim Bakanı ve
rir. 

MADDE 47. — Bu kanun gereğince akade
milerde eylemli öğretim görevi alacak doçent 
ve profesörlerin seçimlerinin ne yolda yapıla
cağı ve nitelikleri ile kendi alanlarında bi
lim araştırmaları için gerekli derecede hangi 
eski veya yeni dilleri bilmeleri gerektiği bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 
17 nci madde uyarınca imtihanını verdikleri 
yabancı bilim dillerinden başka bir yabancı 
bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterli
ğinde bulunduklarını bir imtihanla ispat et
meleri şarttır. Bu imtihan, yabancı dilden, il
gili bilim dalında yazılmış bir metnin türk-
ıçjeye çevrilmesi suretiyle yapılır. 

MADDE 48. — Güzel Sanatlar Akademisi 
öğretim üyesi iken, memleket içindeki bir 
araştırma veya uzmanlık kurumunda mesleki 
dâhilinde çalışmak üzere görevlendirilenlerin 
veya Hükümetin müsaadesiyle yabancı bir 
öğretim kurumunda aynı sıfat ve yetki ile 
çalışanların Akademiye dönüşlerinde bu suretle 
dışarda geçirdikleri süreler hesaba katılarak 
aylık dereceleri yükseltilir. Kadro ve meslek 
unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hüküm
ler saklıdır. 

MADDE 49. — Güzel Sanatlar Akademisi 
profesörlerinden, öğretim görevini yapabile
cek durumda bulundukları ilgili Akademi Ku
rulunca kabul olunanlar, emekliye sevk edil
meksizin, 70 yaşma kadar (70 dâhil) görev
lerine devam edebilirler. 

MADDE 50. — Bu kanunun hüküm koy
madığı durumlarda genel hükümlere uyulur. 

MADDE 51. — Güzel Sanatlar akademileri
nin her türlü bilim, sanat ve meslek kolları
na ait derslerin profesörlüklerine veya do
çentliklerine, dışarıda meslek çalışmaları ve 
eserleriyle üstün başarılı uzman veya sanatçı 
olarak tanınmış kimseler de, bölüm kurulla
rının üçte iki çoğunlukla verecekleri karar 
Akademi Kurulunca uygun görülmek şar-

İ tiyle, tâyin olunabilirler. Bu maddenin uy
gulanma süresi, İstanbul Güzel Sanatlar Aka-
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demişi için kanun yürürlüğe girdiği tarih- I 
ten; yeni açılacak Güzel Sanatlar akademileri I 
ile akademiler içinde yeniden açılacak bölüm- I 
ler için kuruluşlarından başlıyarak üç yıldır. 

MADDE 52. — istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi kuruluş kadroları, bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5'3. — istanbul Güzel Sanatlar 
Akademesinin ek görev tazminatı kadroları, 
bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Geçici hükümler I 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinde öğretmen veya asistan olarak I 
çalışmakta bulunanlardan, Akademideki, görev
lerine devamları gerekli görülmiyenler, bu 
kanunun yayımından önceki son Akademi 
Kurulu üyelerinin Millî Eğitim Bakanının baş
kanlığında yapacakları toplantıda gizli oyla I 
ve 3/4 çoğunlukla verecekleri karar üzerine, 
Akademi dışında bırakılarak, müktesep hak
lan saklı kalmak suretiyle, Millî Eiğtim Ba
kanlığınca gösterilecek öğretmenliklere veya 
başka görevlere naklen tâyin olunurlar. 

GEÇİCİ MADDDE 2. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten en az onbeş yıl 
evvelinden beri istanbul Güzel Sanatlar Aka
demisinde öğretim görevinde bulunanlardan 
on yıl bağımsız olarak ders okutan, yüksek 
öğrenimini yapmış veya öğrenimi zamanın
da, öğrenimini yaptığı memlekette meslekine 
ait en üstün öğrenimi görmüş olan yüksek I 
kısım öğretmenleri almakta oldukları maaş 
veya ücret tutarlariyle, Akademi Rektörü
nün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanınca 
Güzel Sanatlar Akademisi profesörlüğüne tâ
yin edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten en az beş yıl evve
linden beri' istanbul Güzel Sanatlar Akade- I 
misinde öğretim görevinde bulunanlardan, I 
bağımsız olarak ders okutan, yüksek öğre- I 
nimi yapmış veya öğrenimi zamanında, öğre- I 
nimini yaptığı memlekette meslekine 1 

I ait en üstün öğrenimi görmüş olan yük-
I sek kısım öğretmenleri, almakta oldukları 
I maaş veya ücret tutarı ile, Akademi Rektö

rünün teklifi üzerine, Millî Eğitim Baka
nınca Güzel Sanatlar Akademisi Doçentliğine 

I tâyin edilirler. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Bu kanunun yürür-
I lüğe girdiği tarihte, istanbul Güzel Sanat

lar Akademisinin yüksek kısımlarında bağım
sız olarak ders okutmakta bulunan ve hiz
met süreleri veya öğrenim durumları geçici 
2 ve 3 ncü maddelere uymıyan öğretmenler-

I den, meslek çalışmaları, eserleri ve yayım-
I lariyle üstün başarılı uzman veya sanatçı 
I tanınmış olanlar, geçici birinci maddedeki 
I Kurulun o maddede yazılı çoğunluk oranı ve 
I gizli oy ile vereceği karar gereğince, al-
I makta oldukları maaş veya ücret tutarı 
I ile Güzel Sanatlar Akademisi profesörlüğüne 

veya doçentliğine Millî Eğitim Bakanınca 
tâyin olunabilirler. 

GEÇÎCl MADDE 5. — Bu kanunun yürür-
I lüğe girdiği tarihte istanbul Güzel sanatlar 
I Akademisinin yüksek kısımlarında bağımsız 

olarak ders okutanların durumları geçici 1, 
I 2, 3 ve 4 ncü maddelere uymıyan öğretmenler 
I ile yabancı dil öğretmenleri, almakta ol-
I dukları maaş veya ücret tutarlariyle, Aka

demi Rektörünün teklifi üzerine, Millî Eğitim 
Bakanınca Güzel Sanatlar Akademisi öğretim 

I görevlisi olarak tâyin edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte istanbul Güzel Sanatlar Aka-

I demişinde görevli bulunan asistan ve memurların, 
bu kanunla alınan kadrolara, almakta oldukları 

I maaş veya ücret tutarlariyle tâyinleri, Akademi 
Rektörünün teklifiyle Millî Eğitim Bakanınca 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Yeter sayıda doktora 
yapmış yüksek mimar, ressam, heykeltraş ve de-

I koratör yetişinceye kadar, üç yıl süre ile, Güzel 
Sanatlar Akademisinin çeşitli bölümlerinde açıla-

I eak doçentlik imtihanlarına girmek istiyen yük-
I sek mimar, ressam, heykeltraş ve dekoratörler-
I den doktora yapmış olmak kaydı aranmaz. An-
I cak, bu gibilerin, diploma aldıktan iki yıl sonra 
I girebilecekleri «yeterlik imtihanı» nı kazanmış 
1 bulunmaları şarttır. Bu imtihanların konulan, 
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şekilleri ve ilgililerin yapmaları gerekli staj süre
leri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun geçici 
3 ncü maddesi gereğince Güzel Sanatlar Akade
misi doçentliğine tâyin edilenlerin -Profsörlüğe 
geçirilmelerinde 16 nci maddenin (a) bendinde 
yazılı beş veya yedi yıllık süreler bunların bağım
sız olarak ders okutmaya başladıkları tarihten 
hesaplanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Istaribul Güzel Sanatlar Aka
demisinde Müdür ve Bölüm Başkanı olarak vaz'-
fe görmekte bulunan öğretmenler, Akademi liek-
törü ve Bölüm Başkanları tâyin edilinceye kadar, 
Akademi Rektörlüğü ve Bölüm Başkanlığı görev
lerini bu unvan ve yetkilerle yaparlar. Genel Sek
reter ve Bölüm Sekreterleri tâyin edilinceye ka
dar, Müdür muavinleri bu görevleri aynı unvan 
ve yetkilerle yürütürler. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun 11 nci 
maddesinde yazılı «Akademilerarası Kurul» ku
ruluncaya kadar, bu kurula ait görevler, Millî 
Eğitim Bakanının başkanlığında toplanacak «İs
tanbul Güzel Sanatlar Akademisi Kurulu» tara
fından görülür. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (I) 
ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolardan 
1962 bütçe yılında kullanılmıyacak olanlar, 
(III) sayılı (L) cetveline alınmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millî Eğitim Bakan
lığı merkez kuruluş kadroları ile Merkez ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 58 numaralı Kanunda Öz

lük İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında (II) 
sayılı cetvelde Güzel Sanatlar Akademileri başlı
ğı altındaki (IV) sayılı cetvelde gösterilmiş kad
rolar kaldırılmış (Orta Öğretim Genel Müdürlü
ğüne bağlı okullar, meslekî ve teknik öğretim 
okulları, gezici köy kursları, ilköğretmen okulları 
ve imam - hatip okulları) başlığı altında bulunup 
5439 a göre Güzel Sanatlar Akademisincc kulla
nılan (V) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
siltilmiş. (Millî Eğitim Bakanlığı öğretim daire
leri ve kurumları memur kadroları) başlığı al
tındaki kadrolardan Güzel Sanatlar Akademisin
de kullanılan ve (VI) sayılı cetvelde gösterilen
ler cksiltilmiştir. 

üzlük İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında 
(IV) sayılı cetvelde düzel Sanatlar Akademileri 
başlığı altındaki (VII) sayılı cetvelde gösteril
miş kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstan'bul Güzel Sanatlar Aka
demisinden maaş veya ücret almak suretiyle ça
lışmakta olan kadrolu veya mukaveleli görevli
lerin maaş, ücret ve sair özlük haklarının 28 Şu
bat 1963 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinden ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstanbul Güzel Sanatlar Aka
demisinde görevli bulunan öğretmenlere, geçici 
2, 3, 4 ve 5 nci maddelere göre tanınan unvanlar, 
kadroya bakılmaksızın kullanılır. 

MADDE 54. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancak, malî hükümler ve kad
rolar, 28 Şubat 1963 tarihinden itibaren uygu
lanır. 

MADDE 55. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 
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[1] SAYILI CETVEL 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi kadrolan 

D. 

1 

a 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 

5 
8 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
1.1 

5 
8 

10 

1 
2 
3 
4 

Memuriyetin nev'i 

(A) Mimarlık Bölümü öğretine 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
»< 

Doçent 
» 
» 

öğretim yardımcıları 
Asistanı 

» 
» 

âded 

t üyel( 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
8 
9 

1 
5 
6 

."-̂ y f̂c>^ 

idareciler 
Bölüm Sekreteni 
Kalem Şefi 
Kitaplık Memuru 

1 
1 
1 

(B) Resim Bölümü öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 
Doçent 
» 
» 

Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 

» 
İdareciler 

Bölüm Sekreteri 
Kalem Şefi 
Kitaplık Memuru 

(C) Heykel bölümü 
Profesör 

» 
» 
» 

1 
* 1 

1 
2 
2 
3 
2 
4 
5 

1 
2 
3 
6 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Aylık 

îri 
2 000 
1 760 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 100 
700 
500 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 100 
700 
500 

2 000 
1 750 | 
1 500 
1 250 

D. 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

5 
8 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 

5 
8 

10 

3 
4 
5 
5 
5 
9 
9 

10 
10 
11 
11 

Memuriyetin nev'i A 

Doçent 
» 
» 

öğretim yardımcısı 
Asistan 

» 
» 

İdareciler 
Bölüm Sekreteri 
Kalem Şefi 
Kitaplık Memuru 

ded 

1 
1 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

(D) Dekoratif sanatlar bölümü 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

» 
» 

öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

İdareciler 
Bölüm Sekreteri 
Kalem Şefi 
Kitaplık Memuru 

(E) Akademi Başkanlığı 

G-enel Sekreter 
Hesap işleri Müdürü 
öğrenci İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Kitaplık Müdürü 
Ayniyat Şefi 
Arşiv Müdürü 
Kâtip 
Mutemet 
Kâtip 
Memur 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
6 

1 
2 
3 
6 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

Aylık 

950 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 
700 
500 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

700 
600 
500 
450 

1 100 
700 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

600 
600 
500 
500 
450 
450 
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[II] SAYILI CETVEL 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi makam 
tazminatları kadroları 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı 
Yüksek Mimarlık Bölümü Başkanı 
Yüksek Resim Bölümü Başkanı 
Yüksek Heykel Bölümü Başkanı 
Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü 
Başkanı 
Resim ve Heykel Galerisi Müdürü 
Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü 
Müdürü 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

400 
300 
300 
300 

300 
300 

300 

(I) Sayılı cetvelin malî portesi 

£>. Aded 

1 4 
2 4 
3 6 
4 9 
5 15 
6 17 
7 17 
8 29 
9 12 . 

.10 20 
11 25 

Maaşlı kadrolar 

X 2 000 
X 1 750 
X 1 500 
X 1 250 
X 1 100 
X 950 
X 800 
X . 700 
X 600 
X 500 
X 450 

• ^aylık tutarı 
Maaşlı kadroları yıllık (tutarı 

= 8 000 
= 7 000 
= 9 000 
= 11 250 
= 16 500 
= 16 150 
=> 13 600 
F= 20 300 
= 7 200 
= 10 000 
= 11 250 

130 250 
130 250 X 12 = 

(I) Sayılı cetvel kadrolarının akademi tazminatı tutarı. 

Profesör 
Doçent 
Asistan 

Tazminat aylık 
Tazminat yıllık 

39 X : 
46 X 
49 X 

tutarı 
tutarı 

1 000 = 39 000 
600 = 27 600 
300 = 14 700 

81 300 
81 300 X 12 

1 563 000 

= 975 6( 

(II) Sayılı cetveldeki makam tazminatı tutarı. 

Akademi Başkanı 1 X 400 = 400 
Başkan ve müdür 6 X 300 = 1 800 
Aylık tutar : 2 200 
Yıllık ımakaım tazminatı tutarı 2 200 X = 26 400 
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D. 

(III) Sayılı cetvel 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademüeri kadroları 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev*i Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i 

A) Mimarlık bölümü 

öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
6 Doçent 

8 Aşktan 
9 » 

10 » 

1 Profesör 
2 » 
6 Doçent 
7 » 

öğretim yardımcıları 

B) Besim Bölümü 
öğretim üyeleri 

öğretim Yardımcıları 
8 Asistan 
9 » 

10 » 
11 » 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 

950 
800 

1 700 
4 600 
1 500 

1 2 000 
1 1 750 
2 950 
2 800 

Aded Aylık 

700 
600 
500 
450 

9 
10 
11 

C) Heykel Bölümü 

öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
8 Doçent 

öğretim Yardımcıları 
Asistan 

D) Dekoratif San. Bölümü 

öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
4 » 
6 Doçent 

8 Asistan 
9 » 

10 » 

öğretim Yardımcıları 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

E) Akademi Başkanlığı 

5 Yazı İğleri Müdürü 1 

2 000 
1 750 

700 

600 
500 
450 

2 000 
1 750 
1 250 

950 

700 
600 
500 

1 100 
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(III) Sayılı (L) cetveline ayrılan kadroların tutarı: 
D. Aded 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Aylıik tutarı 
Yıllık tutarı 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

000 
750 
500 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

000 
000 
500 
500 
100 
750 
000 

2 800 
5 400 
2 500 

900 

40 450 
40 450 X 12 = 485 400 Tl. 

(III) Sayılı (L) cetveline ayrılan kadroların akademi tazminat tutarı 

Profesör 
Doçent 
Asistan 

Aylık tutarı 
Yıllık tutarı 

11 X 1 000 = 11 000 
11 X 600 = 6 600 
19 X 300 = 5 700 

23 300 
23 300 X 12 = 279 600 Tl. 

(IV) Sayılı cetvel 

Güzel sanatlar akademileri 

). 

3 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
8 

Memuriyetin nev'i 

Öğretm 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

en (Uzmanlık yeri) 
» 
» 

(Uzmanlık) 

Aded 

3 
8 
6 
2 
4 
4 
8 
5 

12 

Maaş 
Tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
700 

D. 

9 
10 
11 
12 
9 

10 
7 
3 
4 

Memuriyetin nev'i 

öğretmem 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

Müdür Yardımcısı 
Resim Galerisi Müdürü 
Resim Galerisi Md. 

A 

Yardımcısı 

ded 

4 
14 
16 
14 
18 
10 

3 
2 
2 

Maaş 
Tutarı 

-600 
500 
450 
400 
600 
500 
800 
950 
800 

3 Öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 

(V) Sayılı cetvel 

3 
4 
2 
2 
2 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

8 
9 

10 
11 

öğretmen 
» 
» 
» 

3 
1 
1 
5 

700 
600 
500 
450 
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Memuriyetin nev'i 

Şef 
Memur 

Müdür 

(VI) Sayılı cetvel 

Aded 

5 
4 
2 
1 

Tutarı 
Maaş 

700 
600 
500 
450 

D. 

12 
13 
14 

Me 

Memur 
» 
» 

Memuriyetin nev'i 

(VII) Sayılı cetvel 

2 400 I Müdür Yardımcısı 

Aded 

2 
4 
2 

Kaldırılan IV sayılı cetvelin tutarı 

Derece Aded 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Aylık tutarı : 
Yıllık tutarı 

3 
10 
10 
6 
13 
17 
22 
24 
16 
14 

94 000 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
1500 
450 
400 

12 

—' 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 1 

4 500 
12 500 
11 000 
5 700 
10 400 
11 900 
13 200 
12 000 
7 200 
5 600 

94 000 
128 000 

V sayılı cetvelde gösterilen eksiltilen kadro tutarı 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Aylık tutarı : 
Yıllık tutarı 

3 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
5 

20 650 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

12 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

• = 3 

= 

4 500 
5 000 
2 200 
1 900 
1 600 
2 100 
600 
500 

2 250 

20 650 
247 800 
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VI sayılı cetvelde gösterilen ve eksiltilecek kadrolar 

Derece Aded 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Aylık tutarı : 
10 150 X 12 

5 
4 
a 
1 
2 
4 
2 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

700 
600 
'500 
450 
400 
350 
300 

— 
= 
= 3 

= 
C = 

= 

3 500 
2 400 
1 000 
450 
800 

1 400 
600 

10 150 
121 800 

Kaldırılan VII sayılı cetvelin tutarı 

Müdür 2 aded X 400 = 800 
Müdür Yardımcısı 6 aded X 300 = 1 800 

Kanunun malî portesi ve bütçeye yükliyeceği miktarlar 

Maaşlı kadrolar yıllık tutarı 
Akademi tazminatı yıllık tutarı 
Makam tazminatı yıllık tutarı 

Kanunun malî portesi 

Tl. 

Aylıik ıtutarı : 2 600 
Yı'llılk Itutarı : 2 600 X 12 = 312 000 Tl. 

İade edilen kadrolar yılbk tutarı 
» » » » 
» » » » 
» » Makam tazminatı 

Kanunun bütçeye yükliyeceği miktar. 

1 563 000 
975 600 
26 400 

2 565 000 

1 128 000 
247 800 
121 800 
31 200 

1 528 800 

Tl. 

2 565 000 

Tl. 
1 036 200 
—: 1 . 
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(L) cetveline alman maaşlı kadrolar tutarı 485 400 
(L) » » kadrolar akademi tazmi

natı 279 600 

765 000 
(L) cetveline alman kadrolardan sonra ka

nunun bütçeye yükliyeceği miktar 
Tl. 

271 200 

M. Meclisi (S. Sayıaı : 757) 



— 28 — 

Millî Eğitim Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 22 . 6 . 1968 
Esas No. : 2/84, 1/480 

Karar No. : 32* 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen Devlet Güzel Sanatlar akademileri kanunu 
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mulıiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sanatlar Akademisi ka
nunu teklifi, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Aynı konuda olan teklif vo tasarının tevhideıı görüşülmesine ve tasarının görüşülmeye esas alın
masına karar verildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar tamamen. benimsenmiş, ancak, maddelerin 
tetkikinde aşağıda izah edeceğimiz gerekçelerle bâzı değişiklikler yapılmış ve tasarı bu değişikliği 
ile komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci maddesindeki (öğrenim bölümlerinden) ibaresi yerine (bölümler ve enstitü
lerden) sözünün konulması, yine 2 nci maddede (öğrenim, bölümü) yerine sadece (bölüm) kelimesi 
ile değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

2. Tasarının ikinci bölümün matlabı olan (öğrenim bölümleri) kaldırılmış, 1 nci maddedeki ge
rekçe ile matlap yerine (bölümler) olarak değiştirilmişi ir. Bu başlığa göre tasarının 4 ncü mad
desindeki (öğrenim) kelimesi kaldırılarak madde başlığı (Bölümlerin organları şunlardır :) şek
line sokulmuştur. 

3. Tasarının 5 nci maddesinin (e) fıkrasındaki (-'İS nci maddesi), ifadesinin esas tasarıdaki 
38 nei madde ile alâkası olmayıp 40 nci maddesi ile alâkalı olduğundan (40 nci maddesi) olarak 
değiştirilmiştir. 

4 Tasarının 7 nci maddesinin 2 nci bendinin ikinci satırındaki (bölüm profesörler kuruluna 
bildirir ve) ibaresinin çıkarılarak yerine (gidermek üzere) ibaresinin, konulması uygun görülmüştür. 

5. Tasarının 12 nci maddesinin (a) fıkrası, akademiyi idare eden birinci derecede sorumlu baş
kanın yetkilerini tahdideder ifade taşıdığı düşüncesiyle bu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

( a) Akadomilerarası kurul ile akademi temsilciler kurulu kararlarının kanım, tüzük ve yö
netmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde akademi başkanına, yardımcı olmak, ) 

Aynı maddenin (b) fıkrası (a) fıkrasına uyu bırak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
( b) Akademi başkanının havale edeceği işleri inceliverek karara bağlamak.) 
6. Tasarının 13 ncü maddesinin üçüncü satırın* küle i (iki yıl. için seçilir) sözünün idari yönden 

iki yıl müddetin az görülmesi mütalâa s iyi e (üç yıl için seçilir) olarak değiştirilmiştir. 
Yine aynı maddenin beşinci satırındaki (seçilir) kelimesinden sonra, seçim tekniği bakımından 

(ilk iki turdan sonra salt çoğunlukla .yetinir) cümlesi konulmuştur. Yine aynı maddenin seki
zinci satırındaki (üstüste üç dönemden) ifadesinin yukardaki değişikliğe uyularak (üstüste iki dö
nemden) diyo değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin (i) fıkrasındaki hüküm, maddenin diğer 
fıkralarında movcudolduğundan maddeden çıkarılmış ve (j) fıkrası da (i) fıkrası olarak değişti
rilmiştir. 

7. Tasarının (111 Akademilerarası Kurul) m ati abının, müessesenin ismine uyularak (111 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerarası Kurulu) olarak değiştirilmiştir. 

8. Tasarının 14 ncü maddesinin birinci satırındaki (Devlet Güzel Sanatlar) sözü başlıkta zikre-
dildiği için maddeden çıkarılmış ve (kurulu) kelimesi de (kurul) olarak değiştirilmiştir. Yine aynı 
maddenin ikinci bendinin 4 ncü satırındaki (Millî Kğitim. Bakanının, bulunamadığı toplantılarda 
kurul üyeleri arasından birini başkan seçer) cümlesinin, Bakanın mutlak iştirakini sağlamak için 
bendden çıkarılmıştır. 
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9. Tasarının 19 ncu maddesinin (a) fıkrasının 4 ncü satırındaki kcrrc içerisine alınmış ibare 
içindeki (bir süre) sözü fazla olduğu için çıkarılmıştır. 

10. Tasarının 23 ncü maddesinin üçüncü satırındaki (olan) kelimesi çıkarılmıştır. 
11. Tasarının 24 ncü maddesinin 11 nci satır m d ak'i (Akademilerarası Kurul teşekkül odinoe-

yo kadar bu yetki İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu tarafından kullanı
lır.) ibarosindeki görevler geçici maddede yer aldığı için maddeden çıkarılmıştır. 

12. Tasarının 20 ncı maddesinin asistanlarla ilgili şartları tadadcden fıkraların ikincisinde 
(çalışacağı dalda gerekli inceleme ve araştıı-maları yapabilmesine yetecek derecede) sözlerinin 
yerine dil öğrenme şartlarının güçlüğü göz önüne alınarak (yönetmeliğinde tcsbit edilen derecede) 
sözleri ile değiştirilmiştir. 

13. Tasarının (Dördüncü bölüm akademiler tazminatı ve akademi dışınida çalışma) matlabı-
nm, değiştirilen 111 kısım başlığına, uymak için (Dördüncü bölüm Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi tazminatı ve akademi dışında çalışına) olarak değiştirilmiştir. 

14. 'Tasarımın 27 nci maddesinin tazminat alacaklar kısmında (doktorlara) kelimesinin ye
rine (doktora yapmış) ve (yeterlik yapmış) sözü yerine de (yeterlik belgesi almış) sözlerinin ko
nulması uygun görülmüştür. 

15. Tasarının 29 ncu maddesi, halen Devlet Güzel Sanatlar Akademisi gece öğretimi yapma
dığından tasarıdan çıkarılmış ve madde numaraları da buna göre düzenlenmiştir. 

16. Tasarının 32 nci maddesi 31 olmuş ve maddenin ikinci satırındaki 31 nci madde (30) 
olarak değiştirilmiştir. 

17. Tasarının 34 ncü maddesinin birinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

(Madde 33. — Akademi öğretim üyelerinin memurluk görevleri dolayısiyle veya görevlerini 
yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine Memurin. Mııhakcmatı Kanununun gerektirdiği ilk so
ruşturma, iki muhakkik tarafından yapılır. Bu muhakkiklerden biri akademik profesörleri, di
ğeri bakanlık başmüfettişleri arasında Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilir.) 

18. Tasarının 49 ncu maddesi malî hükümleri ilgilendirdiğinden tasarının altıncı bölümüne ve 
değiştirilen madde numaralarına göre 39 ncu madde olarak geçirilmesi ve yedinci bölümden çı
karılması uygun görülmüştür. 

19. Tasarının 41 nci maddesi, tasarıdaki genel hükümler içerisinde mütalâa edildiğinden ta
sarıdan çıkarılmıştır. 

20. Tasarının 40 ncı maddesinin 15 nci satırındaki (üç mislini) sözünü (üç katı) olarak de
ğiştirilmiştir. 

21. Tasarının 43 ncü maddesinin ikinci satırındaki (gereğinde ilgili bölümlerinin de) sözü 
çıkarılmış yerine (ilgili bölüm başkanlarının da) ibaresi konulmuştur. 

22. Tasarının 47 nci maddesi ifade bakımından daha düzgün olabilmesi için (Bu kanomda 
hüküm bulunmıyan durumlarda genel hükümlere uyulur.) şeklinde değiştirilmiştir. 

23. Tasarının 48 nci maddesi geçici madde mahiyetinde olduğu için buradan çıkarılarak 
(.Geçici madde 14) olarak kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 

Tasarının geçici 1 nei maddesinin ikinci bendi maddenin vuzuha kavuşturulması bakımından 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Bunlar Millî Eğitim Bakanlığınca kadro maaşı ile başka görevlere naklen tâyin olunurlar. 
Asaleti tasdik edilmemiş asistanların görevlerine son. verilir. Bu işlemler, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 4 ay içinde yapılır.) 

'Tasarının geçici 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilip, geçici 1 nci maddede sözü geçen 
son akademi temsilciler kurulunun görevlerini kolaylaştırmak için yeni (geçici madde 4) metne ko
nulmuş ve geçici madde numaraları da ona göre düzenlenmiştir. 
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Tasarının geçici madde 6 nın üçüncü satırındaki (bir, iki ve üçüncü maddelere) sözünün ye
rine yeni geçici dördüncü • madde ilâve edildiği için (bir, iki, üç ve 4 ncü maddelere) şeklinde 
değiştirilmiştir. 

'Tasarımın geçici 8 nci maddesi hükümleri bu kanundaki genel hükümlere uymadığından tasa
rıdan çıkarılmıştır. 

'Tasarının geçici 12 nci maddesindeki (geçici 2, 3, ve 4 ncü maddelere) şeklinde değiştiril
miştir. 

Tasarının 50 nci maddesi 47 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(Madde 47. — Bu kanunun, kadrolara dair hükümleri kanunun yayımlandığı, malî yılın sonun

cu günü, malî hükümleri yayımını takibeden malî yılbaşından itibaren, diğer hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.) 

Tasarının 51 nci maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 'Sözcü 

Çanakkale Antalya Afyon 
A. N. AJcay 1. Ataöv O. Attilâ 

'Edirne İstanbul Kastamonu 
Söz hakkımı ısaklıdır. Prof Dr. M. Yardımcı A. §. Bohça 

T. Seçkin 
Uşak Yozgat 

ıSöz hakkını mahfuzdur. 'Söz hakkını maıhfuzdur. 
F. Uğrasızoğlu N. Kodamanoğlu 

Bütçe Plân Komisyonunım raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/480, 2/84 

Karar No. : 140 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanun ta
sarısı) ile istanbul Milletvekili Muhiddin Güven ve 10 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun teklifi 
ve söz konusu tasarı ile teklif üzerine, önceden havale edildikleri Millî Eğitim Komisyonunca dü
zenlenen rapor, Millî Eğitim Bakanı, akademi ilgilileri ve Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları 
toplantıda görüşüldü; 

Büyük milletimizin sayısız hasletleri meyanmda güzel sanatlara karşı olan sevgisi, ata deyim
lerimize kadar girmiş ve ıen güzel örneğini de Büyük Önderimizin «Milletimizin bir vasfı da güzel 
sanatları sevmektir:» şeklindeki deyiminde bulmuştur. 

1882 yılında kurulan ve bugüne dek çeşitli sanat dallarında memleket ve hattâ dünya ölçüsünde 
değerler yetiştirmiş olan (Sanayii Nefise Mektebi Âlisi) 86 senedir bir teşkilât kanunu bulunmaması 
dolayısliyle teamüller ve türlü yönetmeliklerle vazifesini sürdüregelmiştir. Bugün, istanbul Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi yönetmeliklerinde yaptığı ıslahat ile öğretim, kuruluş ve işleyiş ba
kımlarından Türkiye'de en yüksek öğrenim veren her hangi bir kurula ıdenk hale gelmiştir. Bu 
tasarı ile akademi sadece kanuniyet iktisabedecektir. Tasarıda tesbit edilen kuruluş ve organlar 

Çorum 
H. İncesulu 

Uşak 
O. Dengiz 

11 . 12 . 1968 
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ile inleyiş ve sistem esasen bu 'kurumda fiilen yürürlüktedir. Sadece akademik unvanlar ve 
tazminat mevzuu mevcut değildir. Gerek bu hususun sağlanması ve gerekse bu dalda öğrenim 
yapmak istiyen gençlerimizin gün begün artması, değerli sanat eserlerimizin ehliyetsiz ellerden 
kurtarılması gibd önemli faktörler karşısında söz konusu kanunun varlığına şiddetle ihtiyaç var
dır. Kabulü halinde sonuçları sosyal ve ekonomik hayatımızı müspet yönden etkiliyecek olan bu 
kanun tasarısı ve teklifinin tümü üzerinde, Millî Eğitim Bakanı ve akademi yetkililerinin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler ile Komisyonumuz üyelerinin görüşlerini açıklamalarını mütaakıp, tasarı ile 
aynı mahiyetteki teklifin birlikte görüşülmesi ve görüşmelere Millî Eğitim, Komisyonu değiştirişi-
nin esas 'olarak alınması kararlaştırılmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

— Tasarının, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen, 1 nci maddesi, maddenin 2 nci fıkrasında 
yer alan ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin tâbiiyetini hükme bağlıyan (İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar akademisine bağlıdır) cümlesi metinden çıkarılmak 
suretiyle, , 

—• Yine, tasarının, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen 2 nci maddesi, maddenin 1 nci pa
ragrafındaki (kurulur) kelimesi ile sonuçlanan 1 nci cümle ile (akademilerde) kelimesiyle başlıyan 
2 nci cümle arasına, 1 nci maddeden çıkarılan (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisine bağlıdır) cümlesi ikame edilm'ek suretiyle değiştirilmiştir. * 

— Tasarının, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen 7 nci maddesi, maddedeki seçilme süreleri 
ile ilgili (2) yıl, (3) yıla çıkarılmak, (üç) dönemi de (iki) döneme indirilmek suretiyle değiştiril
miştir. 

— Tasarının, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen 13 ncü maddesi, maddedeki (üç dönemi 
aşmamak) ibaresindeki (üç) sayısı (iki) ye indirilmek, akademi başkanı seçimlerinde bölümler 
arasında sıra usulünü vaz'eden (Akademi Başkanı seçimlerinde bölümler arasında sıra usulü göze
tilir) ve (Başkan seçimi sırası gelen bölüm, Profesörler Kurulu karariyle sırasından vazgeçebilir) 
cümleleri ile (Aynı bölüm profesörleri arasından) cümlesi çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

— Tasarının, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen 26 nci maddesi; maddenin aylık ve üc
retlerin ödenme şekliyle ilgili kanunları tadadeden paragrafında geçen (439) sayılı Kanunun ta
rihi zikredilerek ve aynı maddenin asistanlarla ilgili (b) bölümündeki (veya asistanlık) ibaresi 
(ve asistanlık) olarak, üçüncü bölümün son paragrafındaki (gerekli görülenlerin süresi bir defaya 
mahsus olmak üzere ve...) cümlesindeki (üzere) kelimesi de çıkarılarak değiştirilmiştir. 

— Tasarının 28 nci maddesi, maddede atıfta bulunulan ve sehiv eseri olarak yazıldığı anlaşılan 
(25 nci) madde, (27 nci) madde şeklinde tashih edilerek, (benzeri yüksek okullar ve . . .) cümle
sindeki (benzeri) ve (yüksek) kelimeleri arasına da (resmî) kelimesi konulmak suretiyle değişti
rilmiştir. 

— Tasarının 36 nci maddesi olup, Millî Eğitim Komisyonunca (35 nci) olarak değiştirilen, dö
ner sermaye ile ilgili madde, maddedeki (. . . ödenekten Akademiye 100 000 liraya kadar döner ser
maye verilebilir.) cümlesi, (. . . . ödenekten Akademiye, Akademinin her bölümü için 100 000 er 
liraya kadar döner sermaye verilebilir.) şeklinde yeniden düzenlenerek değiştirilmiştir. 

— Tasarının, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen 1 nci geçici maddesi, maddenin 1 ıud ben
dindeki seçim şeklini tesbit eden ( . . . gizli oyla 3/4 çoğunlukla. . . .) ibaresi, (. . . . gizli oyla üye 
tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile. . . .) şeklinde ve aynı bendin son cümlesini sonuçlandıran (bırakı
labilirler.) kelimesi de, -maddeye katiyet kazandırmak nedeni ile (bırakılırlar.) şeklinde, maddenin 
ikinci fıkrasında asistanlarla ilgili (asaleti tasdik edilmemiş asistanların. . . .) şeklindeki cümle, te
reddütleri izale yönünden (1 nci fıkra mucibince Akademi dışında bırakılan asaleti tasdik edilme
miş asistanların. . .) şeklinde düzenlenmiş ve madde bu düzeltme ve ilâveler yapılmak suretiyle de
ğiştirilmiştir. 
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— Tasarının geçici 2 nci maddesi, maddenin (a) bendindeki (. . . İstanbul Güzel Sanatlar Aka
demisinde. . .) ibaresi, kurumun ismine uyularak, (İstanbul) ve (Güzel) kelimeleri arasına (Dev
let) kelimesi konulmak suretiyle düzeltilmiş, yine (a) bendinde (. . . . Akademisinde öğretim mesle
kinde bulunan, . . .) cümlesindeki (bulunan) kelimesi de ('bulunup) şeklinde düzenlenmiş, aynı 
madddenin (ıb) bendinde (. . . ve halen müstakil ders okutanlar. . . .) cümlesindeki (müstakil) ke
limesi yerine (bağımsız) kelimesi konulmuş, (almakta oldukları aylıkları ile . . . ) ibaresiyle başliyan 
cümle de (a) ve (b) bencilerinin her ikisine şâmil olduğundan, müstakil bir cümle olarak maddenin 
sonuna alınmış ve madde bu düzeltme ve ilâvelerle yeniden düzenlenmiştir. 

— Tasarının geçici 3 ncü maddesi; kanun tekniği ve Türkçe yönünden, (Yüksek öğrenimini 
yapmış ve bilim veya sanat eseri vermiş veya öğrenimi zamanında öğrenimini yaptığı 
memlekette meslekine ait en üstün öğrenimi görmüş öğretmenlerden Devlet veya Akademi
de yapılmış, . . .) şeklindeki cümle( yapmış) ve (bilim) kelimeleri arasındaki (ve) kelimesi kaldı
rılmak, (veya öğrenimi zamanında öğrenimini yaptığı memlekette meslekine ait. . . ) cümlelerindeki 
(öğrenimi zamanında öğrenimini yaptığı) ibaresi çıkarılarak ve yerine ('her hangi bir dış) ibaresi, 
(meslekine ait) ibaresi yerine de (mesleki ile ilgili) ibaresi konularak, (üstün öğrenimi görmüş) iba
resi de (üstün öğrenim elde etmiş) tarzında düzenlenerek, (Devlet veya Akademide) ibaresi ise 
(Devletçe veya Akademice) şeklinde düzenlenerek söz konusu madde değiştirilmiştir. 

— Millî Eğitim Komisyonunca tasarının geçici hükümler bölümüne yeniden ithal edilen geçici 
4 ncü madde, maddenin 1 nci cümlesindeki (sözü geçen) ibaresi (söz konusu), ve (a) bendinin so
nundaki (. . . Akademi Başkanlığından. . .) ibaresi de (. . . Akademi Başkanından. . .) şeklinde dü
zenlenerek madde bu şekilde değiştirilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku r u ' l u n tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Kütahya Kayseri Zonguldak Ord\x 
M. Erez F. Koksal K- D- Sungun §. Pehlivanoğlu 

Ankara 
0. Eren 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

H. Özalp 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
8. Kthç 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
E. Soyer 

Bolu 
K. Demir 

Giresun 
K. Bosuter 

İmzada bulunamadı 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
M. K. Paiaoğlu 

0. 
Uşak 
Dengiz 

İzmir 
/. Gürsan 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Samsun 
K. Evliyaoğlü 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
... A. R. Vzuner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri, öğrenim bölümlerinden ve enstitülerden 
kurulu, bilimsel özerkliği olan, Millî Eğitim BaT:anl.(ğına bağlı yüksek dereceli, öğretim, incele
me ve araştırma kurumlarıdır. 

istanbul Besim ve Heykel Müzesi, istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine bağlıdır. 

MADDE 2. — Devlet Güzel Sanatlar Akade mileri bu kanuna göre, Millî Eğitim Bakanlığınca 
kurulur. Akademilerde yeniden öğrenim bölümü açılması veya bunların birleştirilmesi yahut kal
dırılması Akademi Temsilciler Kurulunun teklifi ile Millî Eğitim Bakanının onayı ile yapılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile, kendilerine bağlı olmak üzere, sanat ve bi
lim alanında araştırma ve yayım yapacak yeni enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî Eğitim 
Bakanı bölümlerin ve enstitülerin kurulması yetkisini, re'sen kullanır. 

Bu madde uyarınca açılacak öğrenim bölümü ve enstitülerden yeni ödenek ve kadro alınma
sını gerektirenler için srenel usuller uygulanır. 

MADDE 3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin görevleri şunlardır : 
a) Güzel sanatların çeşitli dallarında ilmî inceleme ve araştırma yeteneğine ve kendi meslek

lerinde yaratma gücüne sahip, geniş kültürlü sanatçılar yetişmesini sağlıyacak şekilde eğitim ve 
öğretim yapmak, 

b) Akademik kariyere intisabedenleri ve edecekleri bünyesinde yetiştirmek; 
c) Memleket sanatının gelişme ve ilerlemesi için akademilerin çalışma ve uzmanlık alanları

na giren bilim ve sanat konularını öğretmek, incelemek ve araştırmak, sonuçlarını millî ve 
milletlerarası alanda tanıtmak ve yayımlamak; 

d) Resmî veya özel kurumlar tarafından incelenmesi istenen ve akademinin çalışma alanına 
giren konularda düşünce ve görüşlerini bildirmek ve gerekirse bunlarla ilgili jürileri kurmak veya 
kurulacaklara katılmak; 

e) Türk toplumunun sanat zevk ve kültürünü geliştirici ve yükseltici her türlü çalışmalarda 
bulunmak; 

f) Türk plâstik sanatlarının, bütün dallariyle Türk süsleme sanatlarının, Türk mimarisinin 
tarihî gelişmelerini tesbit etmek; sanat eserlerinin bakım ve korunması için ilmî inceleme ve 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DE&tŞTİRİŞİ 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanun tasarısı 

BlRÎNCl BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Devlet Güzel Sanatlar akade
mileri, bölümler ve enstitülerden kurulu, bilim
sel özerkliği olan, Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı yüksek dereceli, öğretim, inceleme ve araştır
ma kurumlarıdır. 

istanbul Resim ve Heykel Müzesi, istanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisine bağlıdır. 

MADDE 2. — Devlet Güzel Sanatlar akade
mileri bu kanuna göre, Millî Eğitim Bakanlığın
ca kurulur. Akademilerde yeniden bölüm açıl
ması veya bunların birleştirilmesi yahut kaldırıl
ması Akademi Temsilciler Kurulunun teklifi ve 
Millî Eğitim Bakanının onayı ile yapılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının onayı 
ile, kendilerine bağlı olmak üzere, sanat ve bi
lim alanında araştırma ve yayım yapacak yeni 
enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî Eği
tim Bakanı bölümlerin ve enstitülerin kurulması 
yetkisini, re'sen kullanır. 

Bu madde uyarınca açılacak bölüm ve ensti
tülerden yeni ödenek ve kadro alınmasını ge
rektirenler için genel usuller uygulanır. 

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

ı 
M. Meclisi 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu 
tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri, bölümler ve enstitülerden kurulu, bi
limsel özerkliği olan, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı, yüksek dereceli, öğretim, inceleme ve 
araştırma kurumlandır. 

MADDE 2. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri bu kanuna göre, Millî Eğitim Bakan
lığınca kurulur. İstanbul Resim ve Heykel Mü
zesi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi
sine bağlıdır. Akademilerde yeniden bölüm 
açılması veya bunların birleştirilmesi, yahut 
kaldırılması Akademi Temsilciler Kurulunun 
teklifi ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile ya
pılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının ona
yı ile kendilerine bağlı olmak üzere sanat ve bi
lim alanında araştırma ve yayın yapacak yeni 
enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî Eği
tim Bakanı Bölümlerin ve enstitülerin kurulma
sı yetkisini, resen kullanır. 

Bu madde uyarınca açılacak bölüm ve ens
titülerden yeni ödenek ve kadro alınmasını ge
rektirenler için genel usuller uygulanır. 

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

(S. Sayısı : 757) 
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Hükümetin telklifi 

araştırmaları yapmak, sonuçlarını yayınlamak ve bu alanlarda uzmanlar yetiştirme, Millî Eğitim 
Bakanlığının müsaadesi ile milletlerarası sergi, kongre, .toplantı ve konferanslar tertiplemek ve 
bunlara katılmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

I - Öğrenim bölümleri 

MADDE 4. — öğrenim (bölümlerinin organları şunlardır : 
a) Bölüm Profesörler Kurulu, 
b) Bölüm Yönetim Kurulu, 
c) Bölüm Başkanı. 

MADDE 5. — Bölüm Profesörler Kurulu, bölümün profesörleri ve bir dersin öğretimi ile ba
ğımsız olarak görevlendirilen doçentleri ile profesörü bulunmıyan bir atelye veya kürsünün yö
netimi ile görevlendirilen doçentlerinden kurulur. Profesörler Kurulunun bilim ve sanatla ilgili 
çalışmaları için yapacağı toplantılara, gerekirse bölümün konu ile ilgili diğer öğretim üyeleri ve 
yardımcıları da katılabilirler. Ancak, bunlar oy kullanamazlar. 

'Bölüm Profesörler Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilendiren konuları ile, bölümde kürsü, atelye ve 

enstitü açılmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek; 
b) Bölümle ilgili tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak; 
c) Bilim ve sanat çalışmalarını ilgilendiren Imsuslar üzerinde karar vermek; 
d) Bölümün kadro ve ödenekle ilgili konularını Akademi Temsilciler Kuruluna teklif 

etmek; 
e) Bu kanunun 38 nci maddesi gereğince akademi dışında görevlendirilecek öğretim üyele

rini seçmek. 

MADDE 6. — Bölüm Yönetim Kurulu bölüm başkanının başkanlığında öğretim görevi 
devam eden önceki başkanla, bölüm profesörler kurulunun iki yıl için kendi üyeleri arasından 
seçeceği iki profesör ve bir doçentden kurulur. 

Bölüm Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölüm Profesörler Kurulu kararlarının; kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerini ye

rine getirmek; 
b) Başkanının havale edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak ve işlerinde kendisine 

yardım etmek; 
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi 

dır 

IKÎNCI BÖLÜM 

1. Bölümler 

MADDE 4. — Bölümlerin organları şunlar-

a) Bölüm Profesörler Kurulu, 
b) Bölüm Yönetim Kurulu, 
c) Bölüm Başkanı. 

MADDE 5. — Bölüm Profesörler Kurulu, bö
lümün profesörleri ve bir dersin öğretimi ile ba
ğımsız olarak görevlendirilen doçentleri ile pro
fesörü bulunmıyan bir atelye veya kürsünün yö
netimi ile görevlendirilen doçentlerden kurulur. 
Profesörler Kurulunun bilim ve sanatla ilgili ça
lışmaları için yapacağı toplantılara, gerekirse 
bölümün konu ile ilgili diğer öğretim üyeleri ve 
yardımcıları da katılabilirler. Ancak, bunlar oy 
kullanamazlar. 

Bölüm Profesörler Kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilen
diren konuları ile, bölümde kürsü, atelye ve 
enstitü açılmasına, birleştirilmesine veya kaldı
rılmasına karar vermek; 

b) Bölümle ilgili tüzük ve yönetmelik tas
laklarını hazırlamak; 

c) Bilim ve sanat çalışmalarını ilgilendiren 
hususlar üzerinde karar vermek; 

d) Bölümün kadro ve ödenekle ilgili konu
larını Akademik Temsilciler Kuruluna teklif 
etmek, 

e) Bu kanunun 40 ncı maddesi gereğince 
akademi dışında görevlendirilecek öğretim üye
lerini seçmek. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun deği§tiri§i 

İKÎNCU BÖLÜM 

/ - (Matlap) : Millî Eğitim Komisyonun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin te/klifi 

c) öğretim, yönetim ve disiplin işleri hakkında kararlar vermek ve gerekli halerde üst 
üst organlara tekliflerde bulunmak. 

Öğrencilerin Iher türlü işlemleri bölüm Yönetim Kurulunca yapılır. Ancak, çıkarılma karar
larına karşı ilgililer, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde Akademi 
Temsilciler Kuruluna itiraz edebilirler. 

MADDE 7. — Bölüm Başkanı; Profesörler Kurulunca, 2 yıl için, bölümün aylıklı profesör
leri arasından salt çoğunlukla seçilir. Araya bir dönemlik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst 
üste üç dönemden fazla seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır : 
a) iBöMmü yönetmek ve bölümle ilgili her türlü işleri, yapmak; 
b) Atelye, kürsü, enstitü, lâboratuvar ve bölüme bağlı kurulların düzenle çalışmasını, öğre

tim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının derslere, atelyelere, seminerlere ve imtihanlara de
vamlarını ve yönetmeliklerle kendilerine verilmiş görevlerine yerine getirilmesini sağlamak ve 
bu maksatla denetlemeler yapmak; 

c) Bölüm Profesörler Kuruluna ve Bölüm Yönetim Kuruluna başkanlık etmek; 
d) Bölüm Profesörler Kurulunca teklif olunan kadro ve ödenekle ilgili hususları, kanun, 

tüzük ve yönetmeliklere ilişkin temenni ve tekliflerini Akademi Temsilciler Kuruluna sunmak. 
Bölüm başkanı, denetlemeleri sırasında göreceği aksaklıkları bölüm profesörler kuruluna 

bildirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Bölüm başkanı, görevi başında bulunaımyacağı 
hallerde, bölüm yönetim kurulu üyelerinden birini vekil seçer. Vekillikle idare, 6 aydan fazla sü
rerse veya ölüm, göreve engel olacak devamlı hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan 
seçim süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa, yerine o devreyi tamalamak üzere yeni bir baş
kan seçilir. 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin organları 

MADDE 8. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin organlan şunlardır : 
1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, 
2. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi temsilciler Kurulu, 
3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kurulu, 
4. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı. 
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Millî Eğitim Komisyonumun değiştirici 

MADDE 7. — Bölüm Başkanı, Profesörler 
Kurulunca, 2 yıl için, bölüm aylıklı profesörleri 
arasından saltçoğunlukla seçilir. Araya bir dö-
nemlik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst üste üç 
dönemden fazla seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölümü yönetmek ve bölümle ilgili her 

türlü işleri yapmak; 
b) Atelye, kürsü, enstitü, lâboratuvar ve 

bölüme bağlı kurulların düzenle çalışmasını öğ
retim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının ders
lere, atelyelere, seminerlere ve imtihanlara de
vamlarını ve yönetmeliklerle kendilerine veril
miş görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve 
bu maksatla denetlemeler yapmak; 

c) Bölüm Profesörler Kuruluna ve Bölüm 
Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek; 

d) Bölüm Profesörler Kurulunca teklif olu
nan kadro ve ödenekle ilgili hususlar, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere ilişkin temenni ve tek
liflerini Akademi Temsilciler Kuruluna sunmak. 

Bölüm Başkanı, denetlemeleri sırasında gö
receği aksaklıkları gidermek üzere gerekli ted
birlerin alınmasını sağlar. Bölüm Başkanı, görev 
başında bulunamıyacağı hallerde, bölüm yöne
tim kurulu üyelerinden birini vekil seçer. Vekil
likle idare, 6 aydan fazla sürerse veya ölüm, 
göreve engel olacak devamlı hastalık, cezai 
mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan seçim süre
sini doldurmadan görevinden ayrılırsa, yerine 
o devreyi tamamlamak üzere yeni bir başkan 
seçilir. 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerimin or
ganları : 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirici 

MADDE 7. — Bölüm Başkanı, profesörler 
kurulunca, üç yıl içinde, bölüm aylıklı profesör
leri arasından salt çoğunlukla seçilir. Araya 
bir dönendik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst-
üste ilk dönemden fazla seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölümü yönetmek ve bölümle ilgili her 

türlü işleri yapmak; 
b) Atelye, kürsü, enstitü, lâboratuvar ve 

bölüme bağlı kurulların düzenle çalışmasını, 
öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının 
derslere, atelyelere, seminerlere ve imtihanlara 
devamlarını ve yönetmeliklerle kendilerine ve
rilmiş görevlerin yerine getirilmesini sağlamak 
ve bu maksatla denemeler yapmak; 

c) Bölüm profesörler kuruluna ve bölüm 
yönetim kuruluna başkanlık etmek; 

d) Bölüm profesörler kurulunca teklif olu
nan kadro ve ödenekle ilgili hususları, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere ilişkin temenni ve tek
liflerini Akademi temsilciler kuruluna sunmak, 

Bölüm Başkanı, denetlemeleri sırasında gö
receği aksaklıkları gidermek üzere gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlar. Bölüm Başkanı, 
görev başında bulunamıyacağı ̂ hallerde, bölüm 
Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil seçer. 
Vekillikle idare, altı aydan fazla sürerse veya 
ölüm, göreve engel olacak devamlı hastalık, 
cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan se
çim süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa, 
yerine o devreyi tamamlamak üzere yeni bir baş
kan seçilir. 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin 
Organları 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teiklifi 

MADDE 9. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, her bölümün profesörler ku
rullarından teşekkül eder. 

Görevleri şunlardır : 
a) Akademi başkanını seçmek, 
b) i Akademi temsilciler kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin konularda istişarî organ ola

rak vazife görmek. 
Genel Kurul, Akademi Başkanı tarafından resen veya en az iki bölüm başkanının teklifi 

üzerine toplantıya çağrılır. 
MADDE 10. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu, Akademi başkanının 

başkanlığında, öğretim görevi devam eden bir önceki başkanla, bölüm başkanlarından, her bö
lüm profesörler kurulunun kendi arasından iki yıl için seçecekleri ikişer profesörden kurulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Millî Eğitim Bakanlığının onayı alınmak şartiyle Akademide yeniden bölümler, enstitü

ler açmak, kaldırmak veya birleştirmek; 
b) Akademinin bilim ve sanat çalışmalarına ve öğretime ilişkin her türlü işleri hakkında 

karar vermek; 
c) Akademinin bütününü ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında tekliflerde bu

lunmak; 
d) Bölüm profesörler kurullarının bilim ve sanat çaliışmmaları ile ilgili tekliflerini inceleyip 

karara bağlamak; 
e) Akademinin kadro ve ödenekle ilgili husus lannı incelemek ve tekliflerde bulunmak; 
f) öğretim üyeleri ve yardımcıları için disiplin kurulu görevini yapmak; 
g) 4489 sayılı Kanun gereğince veya kongre, sergi ve araştırma için yabancı memleket

lere gönderilecek öğretim üye ve yardımcılarını seçmek ve bakanlığa tekliflerde bulunmak; 
h) Akademiler ar ası Kurula üye seçmek; 
i) Yönetmeliğine göre fahrî akademik unvanlar vermek. 

MADDE 11. — Bölüm kurullarının Akademi Temsilciler Kurulu tarafından uygun görülmiyen 
işlem ve kararları, bölüm kurullarınca yeniden incelenir. Bölüm kurulları kararlarında ısrar 
ettikleri takdirde Temsilciler Kurulunun kararı kesindir. 

MADDE 12. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kurulu, akademi başkanının baş
kanlığında öğretim görevi devam eden bir önceki başkanla, bölüm başkanlarından ve genel sekre
terden kurulur. Ancak, genel sekreter oya katılmaz. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Akademilerarası Kurul ile Akademi Temsilciler Kurulu kararlarını, kanun, tüzük ve 

yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, 
b) Akademi başkanının havale edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak ve görevinde ken

disine yardımcı olmak. 
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Millî Eğitim Komisyonumın değiştirici 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Yönetim Kurulu akademi başkanının baş
kanlığında öğretim görevi devam eden bir ön
ceki başkanla, bölüm başkanlarından ve genel 
sekreterden kurulur. Ancak, genel sekreter oya 
katılmaz. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim 
Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Akademilerarası kurul ile akademi tem
silcileri kurulu kararlarının kanun, tüzük ve 
yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde 
akademi başkanına yardımcı olmak; 

b) Akademi Başkanının havale edeceği işle
ri inceliyerek karara bağlamak; 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirici 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 757) 
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MADDE 13. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı, «Devlet Güzel Sanatlar Akademi
si Genel Kurulu» tarafından akademinin aylıklı profesörleri arasından 2 yıl için seçilir. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, başkan seçimi için en az 2/3 çoğunlukla toplanır ve top
lantıya katılan üyelerin en az 2/3 sinin gizli oyu ile seçilir. Aynı kimsenin, üç dönemi aşmamak 
üzere yeniden akademi başkanı seçilmesi caizdir. Akademi başkanı seçimlerinde bölümler 
arasında sıra usulü gözetilir. Bir bölümden üst üste üç dönemden fazla akademi başkanı seçile
mez. Başkan seçimi1 sırası gelen bölüm, Profesörler Kurulu kararı ile sırasından vazgeçebilir. 

Akademi başkanı, görevi başında bulunamayacağı hallerde, bölüm başjkanlıanndan birini yeri 
ne vekil seçer. Vekillikle idare 6 aydan fazla sürer veya ölüm, göreve engel olacak devamlı has
talık, cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan, süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa aynı 
seçim süresini doldurmak üzere aynı bölüm pro fesörleri arasından yeni bir akademi başkanı se
çilir. 

Akademi başkanı akademinin temsilcisidir. 
Akademi başkanının görevleri şunlardır : 
a) Akademi Genel Kurulu, Akademi Temsilciler ve Akademi Yönetim kurullarına başkan

lık etmek, bunların kararlarını uygulamak; 
b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü işlerini yapmak; 
c) Genel sekreter ile bölümlerce teklif edilecek bölüm sekreterlerini ve memurları Millî Eği

tim Bakanlığına inha etmek, ücretli memurları ve hizmetlileri tâyin etmek; 
d) Akademi temsilciler kurulunca incelenen kadro ve ödenekle' ilgili hususları; kanun, 

tüzük, yönetmelik taslak ve tekliflerini Millî Eptim Bakanlığına sunmak ve Millî Eğitim Ba
kanlığınca onaylanan yönetmelikleri uygulamak; 

e) Akademinin ita amirliğini yapmak, tahakkuk memurlarını görevlendirmek, 
f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı di?9r kurumları denetlemek, 
h) Bu kanunla belirtilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve akademinin yönetim, öğ

retim, eğitim, inceleme ve araştırma işlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak, 
i) Gördüğü aksaklıkları akademi temsilciler kuruluna bildirmek ve giderilmesi için karar 

alınmasını teklif etmek, 
j) Yetkisinde olan işleri yerine getirmiyen bölüm başkanı ve öğretim üyeleri hakkında ge

rekli işlemi yapmak, 
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MADDE 13. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Başkanı, «Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Genel Kurulu» tarafından akademinin ay
lıklı profesörleri arasından 3 yıl için seçilir. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kuru
lu, başkan seçimi için en az 2/3 çoğunlukla top
lanır ve toplantıya katılan üyelerin en az 2/3 
sinin gizli oyu ile seçilir. 2 nci turdan sonra 
saltçoğunlukla yetinilir. Aynı kimsenin, üç dö
nemi aşmamak üzere yeniden akademi başkanı 
seçilmesi caizdir. Akademi başkanı seçimlerin
de bölümler arasında sıra usulü gözetilir. Bir 
bölümden üst üste 2 dönemden fazla akademi 
başkanı seçilemez. Başkan seçimi sırası gelen 
bölüm profesörler kurulu kararı ile sırasından 
vazgeçebilir. 

Akademi başkanı, görevi başında bulunamı-
yacağı hallerde, bölüm başkanlarından biri ye
rine vekil seçer. Vekillikle idare 6 aydan fazla 
sürer veya ölüm, göreve engel olacak devamlı 
hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle baş
kan, süresini doldurmadan görevinden aynhrsa 
aynı seçim süresini doldurmak üzere aynı bö
lüm profesörleri arasından yeni bir akademi 
başkanı seçilir. 

Akademi başkanı akademinin temsilcisidir. 
Akademi başkanının görevleri şunlardır : 
a) Akademi genel kurulu, akademi temsil

ciler ve akademi yönetimi kurullarına başkan
lık etmek, bunların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini yapmak; 

c) Genel sekreter ile bölümlerce teklif edi
lecek bölüm sekreterlerini ve memurları Millî 
Eğitim Bakanlığına inha etmek, ücretli memur
ları ve hizmetlileri tâyin etmek; 

d) Akademi temsilciler kurulunca incele
nen kadro ve ödenekle ilgili hususları kanun, 
tüzük, yönetmelik taslak ve tekliflerini Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak ve Millî Eğitim Ba
kanlığınca onaylanan yönetmelikleri uygulamak; 

e) Akademinin ita amirliğini yapmak, ta
hakkuk memurlarım görevlendirmek; 

f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı 
sağlamak; 

g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı di
ğer kurumları denetlemek; 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 13. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Başkanı, «Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Genel Kurulu» tarafından Akademinin ay
lıklı profesörleri arasından üç yıl için seçilir. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kuru
mlu, Başkan seçimi için en az 2/3 çoğunlukla 
toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az 
2/3 sinin gizli oyu ile seçilir. 2 nci turdan son
ra salt çoğunlukla yetinilir. Aynı kimsenin, iki 
dönemi aşmamak üzere yeniden Akademi Baş
kanı seçilmesi caizdir. 

Bir bölümden üstüste iki dönemden fazla 
Akademi Başkanı seçilemez. 

Akademi Başkanı, görevi başında buluna-
mıyacağı halerde, bölüm başkanlarından biri
ni yerine vekil seçer. Vekillikle idare, 6 aydan 
fazla sürer veya ölüm, göreve engel olacak de
vamlı hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebep
lerle başkan, süresini doldurmadan görevinden 
ayrılırsa aynı seçim süresini doldurmak üzere 
yeni bir Akademi Başkanı seçilir. 

Akademi Başkanı, Akademinin temsilcisidir. 
Akademi başkanının görevleri şunlardır : 
a) Akademi Genel Kurulu, Akademi tem

silciler ve Akademi Yönetim Kurullarına Baş
kanlık etmek, bunların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini yapmak; 

c) Genel sekreter ile, bölümlerce teklif 
edilecek bölüm sekreterlerini ve memurları 
Millî Eğitim Bakanlığına inha etmek, ücretli 
memurları ve hizmetlileri tâyin etmek; 

d) Akademi Temsilciler Kurulunca ince
lenen kadro ve ödenekle ilgili hususları; ka
nun, tüzük, yönetmelik taslak ve tekliflerini 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak ve Millî Eği
tim Bakanlığınca onaylanan yönetmelikleri uy
gulamak ; 

e) Akademinin ita amirliğini yapmak, ta
hakkuk memurlarını görevlendirmek; 

f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı 
sağlamak; 

g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı 
diğer kurumları denetlemek; 

h) Bu kanunla belirtilen görev ve yetkile
rin kullanılmasını ve Akademinin yönetim, öğ
retim, eğitim, inceleme ve araştırma işlerinin 
gereği gibi yürütülmesini sağlamak; 
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III - Akademiler arası kurul 

MADDE 14. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerarası kurulu; Millî Eğitim Bakanının Baş
kanlığında, akademi başkanlariyle bölüm baskınlarından ve akademi temsilciler kurulları ta
rafından kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla 2 yıl için seçilen birer profesörden kurulur. 
Akademilerarasa kurul toplantılarına Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı, Talim ve Ter
biye Dairesi Başkanı veya görevlendireceğü bir üye ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü tabiî üye 
olarak katılırlar. 

Akademilerarası kurul, yılda en az bir defa/Iillî Eğitim' Bakanının çağırışı ile ve uygun 
göreceği yerde toplanır. Akademi başkanlarından birinin teklifi ile de, Millî Eğitim Bakanı, 
kurulu toplantıya çağırabilir. Millî Eğitim Babanının bulunamadığı toplantılarda kurul, üye
leri arasından birini başkan seçer. Akademilerarası kurulun raportörlüğünü toplantı yerin
deki akademinin Genel Sekreteri yapar. 

Akademilerarası kurulun görevleri şunlardır : 
a) Akademilerdeki öğretim ve eğitime yön vermek; 
b) Devlet Güzel Sanatlar akademilerince hasırlanan kanun ve tüzük taslaklarını incelemek 

ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 
c) Kurulacak Devlet Güzel Sanatalar Akade lileri hakkında görüşünü bildirmek, bunların 

kuruluşlarında görevlendirilecek öğretim üyeleri ve yardımcılarını seçmek; 
d) Öğretim üyelerinin disiplin kurulu kararlarına karşı yapacakları müracaatları ince

lemek ve karara bağlamak. 

MADDE 15. — Akademilerarası kurulun alacığı kararlar kesindir. 
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h) Bu kanunla belirtilen görev ve yetkile
rin kullanılmasını ve akademinin yönetim, öğ
retim, inceleme ve araştırma işlerinin gereği 
gibi yürütülmesini sağlamak; 

i) Yetkisinde olan işleri yerine getirmiyen 
bölüm başkam ve öğretim üyeleri hakkında ge
rekli işlemi yapmak. 

III - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerarası 
kurulu : 

MADDE 14. — Akademilerarası kurul; Mil
lî Eğitim Bakanının başkanlığında, akademi 
başkanları ile bölüm başkanlarından ve akade
mi temsilciler kurulları tarafından kendi üyele
ri arasından saltçoğunlukla 2 yıl için seçilen 
birer profesörden kurulur. Akademilerarası ku
rul toplantılarına Millî Eğitim Bakanlığı Kül
tür Müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başka
nı veya görevlendireceği bir üye ile Güzel Sa
natlar Genel Müdürü tabiî üye olarak katılır
lar. 

Akademilerarası kurul, yılda en az bir de
fa, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile ve uygun 
göreceği yerde toplanır. Akademi başkanların
dan birinin teklifi ile de, Millî Eğitim Bakanı, 
kurulu toplantıya çağırabilir. Akademilerarası 
kurulun raportörlüğünü toplantı yerindeki aka
deminin genel sekreteri yapar. 

Akademilerarası krulun görevleri şunlar
dır : 

a) Akademilerdeki öğretim ve eğitime yön 
vermek; 

b) Devlet Güzel Sanatlar Akademilerince 
hazırlanan kanun ve tüzük taslaklarını incele
mek ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 

c) Kurulacak Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri hakkında görüşünü bildirmek, bunla
rın kuruluşlarında görevlendirilecek öğretim 
üyeleri ve yardımcılarını seçmek; 

d) öğretim üyelerinin disiplin kurulu ka
rarlarına karşı yapacakları müracaatları incele
mek ve karara bağlamak. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

i) Yetkisinde olan işleri yerine getirmi
yen bölüm başkanı ve öğretim üyeleri hakkın
da gerekli işlemi yapmak. 

III - (Matlap) Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 16. — Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin öğretim üyeleri, akademi profesörleri ve 
akademi doçentleridir. 

MADDE 17. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri profesörlerinin görevleri şunlardır : 
a) Görevlendirildiği kürsü veya atelyenin gerektirdiği öğretim, eğitim, araştırma ve imtihan

larını yapmak; 
b) Atelyeleri, pratik çalışmaları, uygulama, lâboratuvar ve seminerleri yönetmek; 
c) Meslekî yayınlar yapmak ve kendi sanat alanında eserler vermek; 
d) Doçent ve asistanların çalışmalarını yönetmeliklerine göre düzenliyerek yetişmelerine yar

dım etmek; 
e) Akademi Temsilciler ve Akademi Genel kurullarınca verilecek görevleri yerine getirmek. 

MADDE 18. — Aynı atelye veya kürsünün birden fazla profesörü varsa, bunlardan biri Bölüm 
Profesörler Kurulunca o atelye veya kürsünün yönetimi ile görevlendirilir. 

Uta**» 
MADDE 19. — Akademi profesörleri, akademi doçentleri arasından, Profesörler Kurulu kararı 

ile seçilirler. Profesör seçimi, bölümlerin bildirecekleri gerekçeli ihtiyacın Akademi Temsilciler Ku
rulunda kabulü ile, belirtilen kürsü ve atelyeler için yapılır. 

Akademi profesörlüğüne seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır : 
a) En az beş yıl eylemli olarak akademilerde veya üniversitelerde doçentlik yapmak veya 

doçent unvanını kazandıktan sonra, ihtisası ile ilgili bir bilim, sanat veya meslek dalında 7 yıl ça
lışmış bulunmak, (Ancak, dışarda bir süre çalıştıktan sonra akademiye intisalbedecek doçentler 
için, bu sürenin en az 2 yılının akademi içinde eylemli doçentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Sanatkârlık değerini veya bilim gücünü ve öğretme kabiliyetini, doçentlik imtihanını kazan
dıktan sonraki çalışmaları ve eserleri ile tanıtmış olmak, 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki öğretim müesseselerinde profesör unvaniyle öğretim 
yapanlardan durumları Akademilerarası Kurulca uygun görülmek, 

d) Kendi sahasında ilmî araştırmalar yapabilecek yeterlikte ikinci bir yabancı dil bilmek, 
e) Lüzumu halinde, akademi doçentlerine kadroya bağlı olmaksızın bu kanun uyarınca (Aka

demi Profesörü) unvanı verilebilir. Bu gibiler maaşlarını doçentlik kadrolarından almakla beraber 
akademi profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak bölüm başkanı veya akademi 
başkanı seçilemezler. 

f) Her hangi bir kürsünün profesörü bulunmazsa, profesörler kurulu kararı ile akademi do
çentlerinden veya diğer akademi veya üniversite doçentlerinden biri geçici olarak bu kürsüde 
görevlendirilir. 

g) Bu kanun gereğince akademilerde eylemli öğretim görevi alacak doçent ve profesörlerin 
seçimlerinin ne yolda yapılacağı ve nitelikleri ile, kendi alanlarında bilim araştırmaları için ne de
recede hangi eski veya yeni dilleri bilmeleri gerektiği bir yönetmelikle belirtilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Akademi profesörleri, aka
demi doçentleri arasından, profesörler kurulu 
karan ile seçilirler. Profesör seçimi, bölümlerin 
bildirecekleri gerekçeli ihtiyacın akademi tem
silciler kurulunda kabulü ile, belirtilen kürsü 
ve atelyeler için yapılır. 

Akademi profesörlüğüne seçileceklerde ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak akademi
lerde veya üniversitelerde doçentlik yapmak 
veya doçent unvanını kazandıktan sonra, ihti
sası ile ilgili bir bilim, sanat veya meslek da
lında 7 yıl çalışmış bulunmak. (Ancak, dışar-
da çalıştıktan sonra akademiye intisabedecek 
doçentler için, bu sürenin en az iki yılının aka
demi içinde eylemli doçentlikte geçmiş olması 
şarttır.) 

b) Sanatkârlık değerini veya bilim gücünü 
ve öğretme kabiliyetini, doçentlik imtihanını 
kazandıktan sonraki çalışmaları ve eserleri ile 
tanınmış olmak; 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki 
öğretim müesesselerinde profesör unvanı ile öğ
retim yapanlardan durumlan akademilerarası 
kurulca uygun görülmek. 

d) Kendi sahasında ilmî araştırmalar yapa
bilecek yeterlikte ikinci bir yabancı dil bil
mek; 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

(Matlap) Tasarıdaki matlap aynen kabul 
edilmiştir). 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasannın 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasannın 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — Akademi profesörlerinin tâyinleri, profesörler kurulunun seçimi, akademi tem
silciler kurulunun kabulü ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile müşterek kararla yapılır. 

MADDE 21. <— Sözleşme ile Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde görevlendirilecek yabancı 
profesörler ve uzmanlar, görev alacakları bölüm profesörler kurulunun teklifi, Akademi temsilci
ler kurulunun kararı üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca vazifelendirilirler. Sözleşme sürelerinin 
bitmesi ile veya başka sebeplerle görevlerine son verilmesi de aynı usule tâbidir. 

Bunlar, öğretim görevleri bakımından, aylıklı öğretim üyeleri için konulmuş hükümlere tabi
dirler. Ancak, enstitü müdürlüğü ve laboratuvar şefliği dışında idari görev alamazlar ve yönetim 
kurullarına giremezler. 

MADDE 22. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri doçentlerinin görevleri şunlardır : 
Atelye veya kürsünün yönetimi ile görevli profesörün göstereceği yolda: 
a) öğretim ve eğitim yapmak, 
b) Atelye çalışmalarını, pratik çalışmaları, uygulama ve seminerleri yönetmek, 
c) Bilim ve sanat alanında araştırma ve yayımlar yapmak. 
d) Bölüm başkanı ve bölüm profesörler kurulunca verilecek görevleri yapmak. 

MADDE 23. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde doçentlik unvanı bu kanunda gösterilen 
imtihanlan başarmakla kazanılır. Doçentlik imtihanına girebilmek için adaylarda aşağıda yazılı 
olan şartlar aranır: 

a) Öğretim görevi alacağı bilim veya ısanat dalı ile ilgili yüksek öğretim diplomasından baş
ka ressam, heykeltraş ve dekoratif sanatların ihtisas dallarına mensubolanlar için doktora seviye
sinde yeterlik tezi vermiş olmak; yüksek mimarların ve diğer bilim dallarına mensubolanların 
yurt içinde doktora yapmış veya yabancı bir memlekette almış oldukları doktora diplomaları 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından usulüne göre onanmış bulunmak. 

b) Görev alacağı dalda bilim ve sanat değeri taşıyan etüt, proje veya eseri bulunmak. 
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e) Lüzumu halinde, akademi doçentlerine 
kadroya bağlı olmaksızın bu kanun uyarınca 
(Akademi profesörü) unvanı verilebilir. Bu gi
biler maaşlarını doçentlik kadrolarından al
makla beraber akademi profesörlerinin bütün 
hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak bölüm 
b'a|kanı veya akademi başkanı geçilemezler. 

f) Her hangi bir kümünün profesörü bu
lunmazsa, profesörler kurulu kararı ile akade
mi doçentlerinden veya diğer akademi veya 
üniversite doçentlerinden biri geçici olarak bu 
kürsüde görevlendirilir. 

g) Bu kanun gereğince akademilerde ey
lemli öğretim görevi alacak doçent ve profe
sörlerin seçimlerinin ne yolda yapılacağı ve ni
telikleri ile, kendi alanlarında bilim araştırma
ları için ne derecede hangi eski veya yeni dil
leri bilmeleri gerektiği bir yönetmelikle belir
tilir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Devlet CKUel Sanatlar Aka
demilinde doçentlik unvanı bu kanunda göste
rilen İmtihanları başarmakla kazanılır. Doçent-
lik imtihanına girebilmek için adaylarda aşağı
da yazılı şartlar aranır. 

a) öğretim görevi alacağı b#im veya sa
nat dalı Üe ügUd bir yüksek öğrenim diploma-
sın^an başka ressam, heykeltr&ş ve dekoratif 
sanatların ihtisas dallarına mensubolanlar için 
doktora seviyesinde yeterlik tezi vermiş olmak; 
yüksek mimarların ve diğer bilim dallarına 
mensulbolaniarın yurt içinde doktora yapmış 

}/L. Meclisi 
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MADDE 20. — Tasannın 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabuj edilmiştir. 

MADDE 29. — &TO Eğitim Komisyonunun 
değiatirişi aynen feafeuj eggmjgtir. 
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MADDE 24. — Doçentlik imtihanı, bir akademinin göstereceği lüzum üzerine, adayın ilgili 
olduğu bilim ve sanat kolunun profesörlerinden, akademilerarası kurulca teşkil edilecek jüriler 
tarafından yapılır. Doçentlik imtihanından önce aday, bir yabancı bilim dilinden imtihan edilir. 
Bunu başaranlar girecekleri bilim veya sanat kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. Doçentlik 
imtihanını başaranlar «Devlet Güzel Sanatlar Akademisi doçenti» unvanını kazanırlar. İmtihanı 
başaramayanlar, sonraki yılların imtihanlarına girebilirler. Yabancı memleketlerde doçentlik yetki 
ve unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da, ilgili bölümlerin düşünceleri alındıktan sonra, 
akademilerarası kurul kararı ile «Akademi Doçenti» sayılırlar. Akademilerarası kurul teşekkül 
edinceye kadar bu yetki İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu tarafın
dan kullanılır. Doçentlik imtihanları özel yönetmeliğine göre yapılır. 

Doçent unvanını kazanmış olanların maaşları, kadroları ne olursa olsun, 3656 sayılı Kanuna 
göre almaya hak kazandıkları derecenin bir üstüne yükseltilir; bu suretle tâyin edilenlerin bir alt 
derecede geçirmiş oldukları hizmet süreleri ilk terfi sürelerinden indirilir. 

MADDE 25. — Doçentlerin tâyini, Akademi Temsilciler Kurulunun onayı, Akademi Başkanı
nın teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 26. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin öğretim yardımcıları şunlardır: 
öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okutmanlar ve asistanlar. 
öğretim yardımcılarının kendi alanlarında yüksek öğrenim diploması almış bulunmaları şarttır. 
a) öğretim görevlileri : Doçenti bulunmıyan dersler için geçici olarak veya her hangi bir dersin 

özel bilgi veya uzmanlık istiyen konularının öğretim ve uygulaması için geçici veya sürekli olarak, 
başka bir resmî görevde çalışan veyahut serbest meslek sahibi bulunanlardan kendi uzmanlık alan
larındaki çalışmaları ve eserleriyle tanınmış kimseler, «öğretim Görevlisi» unvanı ile görevlendiri
lebilirler. 

öğretim görevlileri, profesörler kurullarının teklifi Akademi Temsilciler Kurulunun onayı 
ile, münhal, esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadrolarından biri karşılık gösterilmek suretiyle, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunurlar. Bunların, görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki 
usule göre yapılır. 

Bu gibilerden, resmî bir görevden nakil sureciyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze
rinden aylık verilir. Esas görevleri, üzerlerinde kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 sayılı 
Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine veya 3888 ve 439 sayılı kanunlara gö-
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veya yabancı bir memlekette almış oldukları 
doktora diplomaları Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından usulüne göre onanmış bulunmak. 

b) Görev alacağı dalda bilim veya sanat 
değeri taşıyan etüt, proje veya eseri bulunmak. 

MADDE 24. —' Doçentlik imtihanı, bir aka
deminin göstereceği lüzum üzerine, adayın il
gili olduğu bilim ve sanat kolunun profesörle
rinden, akademilerarası kurulca teşkil edilecek 
jüriler tarafından yapılır. Doçentlik imtihanın
dan önce, aday, bir yabancı (bilim dalından im
tihan edilir. Bunu başaranlar girecekleri bilim 
ve sanat kolunun doçentlik imtihanına alınır
lar. Doçentlik imtihanını başaranlar «Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Doçenti» unvanını 
kazanırlar. İmtihanı başaramıyanlar, (sonraki 
yılların imtihanlarına girebilirler. Yabancı 
memleketlerde doçentlik yetki ve unvanını ve
ren imtihanları başarmış olanlar da, ilgili bö
lümlerin düşünceleri alındıktan sonra, akade
milerarası kurul kararı ile «Akademi doçenti» 
sayılırlar. Doçentlik imtihanları özel yönetme
liğine göre yapılır. 

Doçent unvanını kazanmış olanların maaş
ları, kadroları ne olursa olsun, 3656 sayılı Ka
nuna göre almaya hak kazandıkları derecenin 
bir üstüne yükseltilir; bu suretle tâyin edilen
lerin bir alt derecede geçirmiş oldukları hizmet 
süreleri ilk terfi sürelerinden indirilir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Devlet Güzel Sanatlar aka
demilerinin öğretim yardımcıları şunlardır : 

öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okut
manlar ve asistanlar. 

öğretim yardımcılarının kendi alanlarında 
yüksek öğrenim diploması almış bulunmaları 
şarttır. 

a) öğretim görevlileri : Doçenti bulunmı-
yan dersler için geçici olarak veya her hangi bir 
dersin özel bilgi veya uzmanlık istiyen konula
rının öğretim ve uygulaması için geçici veya sü
rekli olarak, ıbaşka bir resmî görevde çalışan ve
yahut serbest meslek sahibi bulunanlardan ken
di uzmanlık alanlarındaki çalışmaları ve eserle
ri ile tanınmış kimseler «öğretim Görevlisi» un
vanı ile görevlendirilebilirler. 

ıBütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 24. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Devlet Güzel Sanatları Aka
demilerinin öğretim yardımcıları şunlardır:. 

Öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okut
manlar ve asistanlar. 

Öğretim yardımcılarının kendi alanlarında 
yüksek öğrenim diploması almış bulunmaları 

şarttar. 

a) Öğretim görevlileri : Doçenti bulunmı-
yan dersler için geçici olarak veya her hangi 
bir dersin özel bilgi veya uzmanlık istiyen ko
nularının öğretim ve uygulaması için geçici 
veya sürekli olarak, başka bir resmî görevde 
çalışan veyahut serbest meslek sahibi bulu
nanlardan kendi uzmanlık alanlarındaki ça
lışmaları ve eserleri ile tanınmış kimseler 
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re aylık veya ücret alırlar. Serbest mesleklerde olanlara da kanunlara göre ala/bilecekleri aylık 
veya ücret verilir. 

b) Asistanlar : Öğretim mesleki içinde her kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara ve 
asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu ile ilgili yüksek öğrenim diploması almış olmak; 
2. Yabancı bilim dillerinden birini, çalışacağı dalda gerekli inceleme ve araştırmaları yapa

bilmesine yetecek derecede bilmek; 
3. Profesörler kurulunca seçilecek jürinin, asistanı olmak istediği sanat veya bilim dalında 

yapacağı imtihanda, başarı göstermek. 
Asistanlar, her kürsü veya atelye başındaki profesörün veya bu görevi yapan öğretim üyesinin 

teklifi ve Bölüm, Profesörler Kurulunun onayı üzerine Akademi Başkanı tarafından aday olarak 
tâyin edilirler. Adaylıkta en az bir yıl çalışırlar. Başarısı görülenlerin asillikleri tayinlerindeki 
usule göre onanır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri, ilgili profesör veya bu görevi yapan öğre
tim üyesinin teklifi ve Böiüm Profesörler Kurulunun kararı ile bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlaya
rak, 3 yıl içinde, yönetmeliğine göre, doktora veya yeterlik imtihanı vermekle yükümlüdürler. Bu 
ödevi vaktinde yerin-3 getirmiyen asistanların durumları ilgili atelye veya kürsü profesörünün ve
ya bu görevi yapan öğretim üyesinin teklifi üzerine Bölüm Profesörler Kurulunda incelenir, ge
rekli görülenlerin süresi bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak üzere, uzatılabilir. Bunu, 
bu süre içinde sağlıyamıy anların veya akademilerde asistan olarak çalışmakta devamları gerekli 
gö/ÜLaiyenlerin, tayinlerindeki usule uyularak Akademi asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi asistanlarım:", görevleri şunlardır: 
a) Bölüm Profesörler Kurulunca, yanma verildiği profesör veya doçentin lüzum göstereceği 

öğretim ve uygulamada hazır bulunmak; 
b) Kendisine verilen görevi ile ilgili tercüme, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın ödevleri

ni vaktinde ve düzenli olarak yerine getirmek. 
c) Yanında çalıştığı öğretim üyesinin göstereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma ve uy

gulamalarına yardım etmek, 
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Öğretim görevlileri, profesörler kurulunun 
teklifi, akademi temsilciler kurulunun onayı ile, 
münhal, esas veya yardımcı öğretim üyeleri kad
rolarından biri karşılık gösterilmek suretiyle, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunurlar. Bun
ların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki 
usule göre yapılır. 

Bu gibilerden, resmî bir görevden nakil sure
tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze
rinden aylık verilir. Esas görevleri üzerlerinde 
kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 sayılı 
Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesine veya 3888 ve 439 sayılı kanunlara 
göre aylık veya ücret alırlar. Serbest meslekler
de olanlara da kanunlara göre alabilecekleri ay
lık veya ücret verilir. 

b) Asistanlar : öğretim mesleki içinde her 
kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara veya 
asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, devlet hizmetine girmede ara
nılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu ile 
ilgili yüksek öğrenim diploması almış olmak; 

2. Yabancı bilim dillerinden birini, yönet
meliğinde tesbit edilen derecede bilmek; 

3. — Profesörler kurulunca seçilecek jürinin, 
asistanı olmak istediği sanat veya bilim dalında 
yapacağı imtihanda, başarı göstermek. 

Asistanlar, her türlü veya atelye başındaki 
profesörün veya bu görevi yapan öğretim üyesi
nin teklifi ve bölüm profesörler kurulunun ona
yı üzerine akademi başkanı tarafından aday ola
rak tâyin edilirler. Adaylıkta en az bir yıl çalı
şırlar. Başarısı görülenlerin asillikleri tayinle
rindeki usule göre onanır. Gerekli görülenlerin 
adaylık süreleri, ilgili profesör veya bu görevi 
yapan öğretim üyesinin teklifi ve bölüm profe
sörler kurulunun karan ile bir yıl daha uzatıla
bilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan 
asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlı-
yarak, 3 yıl içinde, yönetmeliğine göre, doktora 
veya yeterlik imtihanı vermekle yükümlüdürler. 
Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen asistanla
rın durumları ilgili atelye veya kürsü prof esörü-
nün veya bu görevi yapan öğretim üyesinin 
teklifi üzerine bölüm profesörler kurulunda in-

M. Meclisi 
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«öğretim, görevlisi» unvanı ile görevlendirile
bilirler. 

Öğretim görevlileri, Profesörler Kurulu
nun teklifi, Akademi Temsilciler Kurulunun 
onaya ile, münhal, esas veya yardımcı öğre
tim üyeleri kadrolarından biri karşılık göste
rilmek suretiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca tâ
yin olunurlar. Bunların görevlerine son veril
mesi de tayinlerindeki usule göre yapılır. 

Bu gibilerden, resmî bir görevden nakil sure
tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri 
üzerinden aylık verilir. Esas görevleri üze
rinde kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 
sayılı. Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştiri
len 18 nci maddesine veya 3888 ve 5 . 3 . 1964 
tarih ve 439 sayılı kanunlara göre aylık veya 
ücret alırlar. Serbest mesleklerde olanlara da 
kanunlara göre alabilecekleri aylık veya üc
ret, verilir. 

b) Asistanlar : Öğretim mesleği içinde her 
kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara ve 
Asistanlık Yönetmeliğine göre seçilirler. Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, Devlet hizmetine girmeden ara
nılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu 
ile ilgili yüksek öğrenim diploması almış ol
mak ; 

2. Yabancı bilim dillerinden birini, yönet
meliğinde tesbit edilen derecede bilmek; 

3. Profesörler Kurulunca seçilecek jüri
nin, asistanı olmak istediği sanat veya bilim 
dalında yapacağı imtihanda, basan göstermek. 

Asistanlar, her kürsü veya atelye başında
ki profesörün veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi ve bölüm profesörler kurulu
nun onayı üzerine akademi başkanı tarafın
dan aday olarak tâyin edilirler. Adaylıkta en 
az bir yıl çalışırlar. Başarısı görülenlerin 
asillikleri tayinlerindeki usule göre onanır. 
Gerekli görülenlerin adaylık süreleri, ügili 
profesör veya bu görevi yapan öğretim üyesi
nin teklifi ve bölüm profesörler kurulunun ka-
rariyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan 
asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten baş-

I lıyarak, üç yıl içinde^ yönetmeliğine göre, dok-
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi tazminatı ve Akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, akademi için 
kabul edilmiş olan çalışma saatleri içinde görevleri başında bulunmakla yükümlüdürler. 

Her atelye ve dersin öğretim, uygulama ve ara,}tırmalariyle ilgili çalışma programları her yıl 
Ekim ayı içinde Bölüm Profesörler Kurulunca hazırlanarak bölüm başkanlığı tarafından Akade
mi içinde ilân edilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde görevli olup, bunun dışında resmî veya özel bir işi bulun-
mıyan profesör ve doçentler ile asistanlara, öğretim görevlileri ve kadrolu uzmanlara (aylıkları 
ile, Akademi Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Laboratuvar Şefliği gibi Akade
mi içinde aldıkları ücretli yönetim hizmetlerine aifc ek görev tazminatından başka) her ay aşağıda 
yazılı miktarlarda (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı) verilir. 

Profesörler : 1 000 TL. 
Doçentlere : 600 TL. 
Öğretim görevlilerine : 400 TL. 
Doktorlara veya yeterlik yapmış olan asistanlara, doçentlik imtihanı için yapaca

ğı bilim araştırmalarına başladığı, ilgili bölüm Profesörler Kurulu tarafından bildi
rildiği tarihten başlıyarak bu araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği süre için, dört 
yılı aşmamak üzere : 300 TL. 

Asistanlara : 200 TL. 
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celenir, gerekli görülenlerin »üresi bir defaya 
maJhsus olmak üzere ve bir yılı aşmamak üzere, 
uzatılabilir. Bunu, bu süre içinde sağlıyamıyan-
lar veya akademilerde asistan olarak çalışmak
ta devamları gerekli görülmiyenlerin, tayinle
rindeki usule uyularak akademi asistanlığı ile il
gileri kesilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi asistanla
rının görevleri şunlardır : 

a) Bölüm profesörler kurulunca, yanına 
verildiği profesör veya doçentin lüzum göste
receği öğretim ve uygulamada hazır bulun
mak; 

b) Kendisine verilen görevi ile ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın 
ödevlerini vaktinde ve düzenli olarak yerine 
getirmek;. 

c) Yanında çalıştığı öğretim üyesinin gös
tereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma 
ve uygulamalarına yardım letmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı ve 
akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Devlet 'Güzel Sanatlar Aka
demileri 'öğretim üyeleri ve yardımcıları, aka
demi için kabul edilmiş olan çalışma saatleri 
içinde görevleri (başında bulunmakla yükümlü
dürler. 

Her atelye ve (dersin öğretim, uygulama ve 
araştırmalariyle ilgili çalışma programları her 
yıl ekim ayı içinlde bölüm -Profesörler Kurulun
ca (hazırlanarak bölüm başkanlığı tarafından 
akademi içinde ilân edilir. 

Devlet 'Güzel ISanatlar Akademilerinde gö
revli olup, bunun dışında resmî veya özel bir 
işi buluntmıyan profesör ve doçentler ile asistan
lara, löğretim- görevlileri ve IkaJdrolu uzmanlara 
(aylıkları ile, akademi başkanlığı, bölüm baş
kanlığı, enstitü müdürlüğü, lâboratuvar şefliği 
gibi, akademi içinde aldıkları ücretli yönetim 
hizmetlerine <ailt ek 'görev tazminatından başka) 

Bütçe ve Plân Komisyonu'iruın. değiştirici 

tora veya yeterlik imtihanı vermekle yüküm
lüdür. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen 
asistanların durumları ilgili atelye veya kürsü 
profesörünün veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi üzerine bölüm profesörler ku
rulunda incelenir, gerekli görülenlerin süresi 
bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak 
üzere, uzatılabilir. Bunu, bu süre içinde sağlı-
yamıyanlar veya akademilerde asistan olarak 
çalışmakta devamları gerekli görülmiyenlerin, 
tayinlerindeki usule uyularak akademi asistan
lığı ile ilgileri kesilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri asistan
larının görevleri şunlardır : 

a) Bölüm profesörler kurulunca, yanına 
verildiği profesör veya doçentin lüzum göste
receği öğretim ve uygulamada hazır bulun
mak; 

b) Kendisine verilen görevi ile ilgili ter
cüme, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın 
ödevlerini vaktinde ve düzenli olarak yerine 
getirmek; 

e) Yanında çalıştığı öğretim üyesinin gös
tereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma 
ve uygulamalarına yardım etmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(Matlap) : Millî Eğitim Komisyonunun de-
ğiştirişi \aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 28. — Devlet Güzel Sanatlar ^Akademileri profesörler ve doçentlerinden istiyenler,, 
25 nci maddede belirtilen tazmin&ti almamak ve haftada 8 saati aşmamak şartı ile, mesleklerine 
uygun olan serbest işleri yapabilirler. Ancak, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri profesör ve do
çentlerinin üniversitelerle, beBaeri.yüksek okullar, ve kendi akademilerinde; üniversite ve benzeri 
yüksek okullar profesör ve doçentlerinin de Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde 365G sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi eraslatı dâMldnde g#rev aliaalan halinde, bu görevlerinden dolayı maaş ve
ya ücret almaları, esas görevlerine aît tazminatla ima halel getirmez. 

MADDE 29. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin gece Öğretimi yapan bölümlerinde, esas 
görevlerine ilâve olarak ders ve uygulama görevi verilen akademi ve üniversite öğretim üyeleri ve 
ya,rdımcılariyle okutmanlara, akademilerin gece bölümlerinde okutacakları ders ve yaptıracalkları 
uygulamaların beher saati için profesörlere 10Q, doçentlere ?5, öğretim görevlilerine 60, asistanla
ra ve okutmanlara 50 lira ücret verilir. Esas görevini hernângi bir sebeple yapmıyanlara bu üc
ret verilmez. 

Bu maddeye göre ücret alanların esas görevle rine ait tazminatlarına halel gelraıiyeceği gibi, 
alacakları ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 30. — Devlet Güzel Sanatlar Akademhçrin&e iğretim üyeleri ve yardımcıları ile il
gili disiplin işleri, Akademi Temsilciler Kurulu tarafından incelenerek karara baglanrr. 
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her ay aşağıda yazılı miktarlarda (Devlet Gü
zel 'Sanatlar Akademisi tazminatı) verilir. 

Lira 

Profesörler 
Doçentler 
öğretim görevlilerine 
Doktora yapmış veya yeterlik bel

gesi almış lolan iasistonlara, ıdoÇentlik 
imtihanı için yapacağı foilüm araşitirma-
larına ^başladığı, 'ilgili fo'Ölföın profesör
ler kurulu ttaf afmdan toldirifdiği ta
rihten başlıyarak bu araştırına ve çalış
tırmaların igerektirdlği süre içm, dört 
yılı aşmamak üzere 

Asistanlara 

1 000 
«00 
400 

300 
200 

MADDE 28. — 'Taşanımı 28 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 20. — Tasarının 30 ncu (maddesi 
29 ncu maJdde olarak ayneaı kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirici 

MADDE 28. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri profesörler ve doçentlerinden istiyenler, 
27 nci 'maddede belirtilen tazminatı almamak 
ve haftada 8 saati aşmamak şartı ile, meslek
lerine uygun olan serbest işleri yapabilirler. 
Ancak, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
profesör ve doçentlerinin üniversitelerle, ben
zeri resmî yüksek okullar ve kendi akademi
lerinde; üniversite ve benzeri yüksek okullar 
profesör ve doçentlerinin, de Devlet Güzel Sa
natlar akademilerinde 3656 sayılı kanunun 18 
nci maddesi esasları dâhilinde görev almala
rı halinde, bu görevlerinden dolayı maaş ve
ya ücret almaları, esas görevlerine ait tazmi
natlarına halel getirmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

(Matlap) : Taşandaki matlap aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 29. — Millî Eğitim Komisyonunun 
, değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 31. — Öğretim üyeleri ve yardımcıla undan bu kanunla belirtilen öğretim ve eğitim gö
revlerini gerektiği gibi yerine getirmiyenlere veya meslek vakar ve haysiyetine yaraşnuyan hare
ketlerde bulunanlara, Millî Eğitim Bakanı, Akademi Başkanı veya bölüm başkanlarının teklifi üze
rine hareketin ağırlığına ve aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre, şu disiplin cezalan ve
rilir : 

a) Göreve dikkati çekme : Yazı ile bildirilir ve sicile geçmez. 
b) Kusur bildirme : Görev veyahut meslek vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 

kusurlu sayılmaktır. 
c) îşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği göreve özürsüz olarak onbeş gün içimde başlıyan, 

sürekli sekiz gün veya bir öğretim yılı içinde toplam olarak 20 g\m özürsüz olarak işi başına 
gelmiyen veya bu kanun gereğince yükümlü oldukları görevleri yerine getirmiyen; hususiyle 
öğretim, sanat, ilmî inceleme ve araştırma yap ma ve bunların sonuçlarını açıklama konuların
da yetersizliği Profesörler kurullarınca tesbit ed ilen öğretim üyeleri hakkında uygulanır. 

d) AJkademi öğretim meslekinden çıkarmak : Akademi öğretim meslekinde kalmasına yer 
bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı hare kette bulunanlar hakkında uygulanır. 

Bunların akademik unvanlarını taşıyıp taşımı yacaklan hususu Akademi Temsilciler Kurulun
ca ayrıca kararlaştırılır. 

Bu «cezalar sicile geçirilir ve yazı ile doğrud an doğruya ilgiliye bildirilir. 

MADDE 32. — Akademi başkanları ve bölüm başkanları hakkında, idari görevlerinden dola
yı, 31 nci maddenin (a, b ve c) fıkralarında yazılı cezalar Millî Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

Bu cezaların, uygulanmasını gerektiren kusurlu hareketler ve yasak fiiller ayrıca öğretim üye
liği ve memuriyet sıfatlarını da haleldar ettiği takdirde, akademi başkanlığı ve bölüm başkan
lığı idari görevinden çekilmiş sayılan ilgililer hakkında yapılacak disiplin takibatı, öğretim 
üyeleri hakandaki hükümlere göre yürütülür. 

MADDE 33. — Akademi Temsilciler Kurulunca verilen cezalara, bildirme tarihinden itibaren 
on gün içinde, ilgililer, yazılı olarak Akademik narası Kurul nezdinde itiraz 'edebilirler. Bu ku
rulun kararı kesin olup buna karşı ilgililerin yetkili yargı mercilerine kanuni süresi içinde baş
vurma hakları saklıdır. 

MADDE 34. — Akademi öğretim üyelerinin memurluk görevleri dolayısiyle veya görevlerini 
yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine Memurin Muhakematı Kanununun gerektirdiği ilk so
ruşturma, akademi başkanının öğretim üyelerind en tâyin edeceği bir veya iki muhakkik tarafın
dan yapılır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yazı ile yapılan ikaza »rağmen aJkademi başkanı
nın bir ay zarfında muhakkik tâyin etmemesi halinde, Millî Eğitdlm Bakanlığı, muhakkikleri 
tâyin edebilir. Akademi başkanları hakkında yapılacak soruşturmaların muhakkiklerini Millî 
Eğitim Bakanı tâyin eder. Bu gibi hallerde, bakanlık, tâyin edeceği muhakkikleri1, müfettiş
ler veya akademi üyeleri arasında seçmekte serbesttir. Akademi üyeleri arasından muhakkik 
tâyin edildiği takdirde, muhakkikin unvanının, hakkında tahkikat yapılan kimsenin haiz olduğu 
unvandan aşağı olmaması, bakanlık müfettişi ise, başmüfettişlik derecesinde bulunması lâzım
dır. 
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MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 
30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Akademi Başkanları ve bö
lüm başkanları hakkında, idari görevlerinden 
dolayı 30 ıncu maddenin (a), ı(ıb) ve (c) fıkra
larında yazılı cezalar Millî Eğitini Bakanı ta
rafından verilir. 

Bu cezaların uygulanmasını gerektiren ku
surlu hareketler ive yasak fiiller ayrıca öğretim 
üyeliği ve memuriyet sıfatlarını da haleldar et
tiği takdirde, iakaJdemi başkanlığı ve bölüm baş
kanlığı idari görevinden çekilmiş sayılan ilgili
ler hakkında yapılacak disiplin takibatı, öğre
tim üyeleri hakkındaki hükümlere ^öre yürütü
lür. 

MADDE 32. — Tasarının 33 ncü maddesi 32 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Akademi Öğretim üyelerinin 
memurluk (görevleri dolayısiyle veya görevleri
ni yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine 
Memurin Muhakematı Kanununun gerektirdiği 
ilk soruşturma, iki muhakkik tarafından yapı
lır. Bu muhakkiklerden biri akademi profesör
leri, diğeri Bakanlık Başmüfettişleri arasından 
Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilir. 

Soruşjturma evrakı ve fezleke, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafınJdan Danıştay'a gönderilir. Yar
gılamanın gerekliliğine veya gereksizliğini Da-

M. Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonunum değiştirişi 

MADDE 30. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştifrişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştitrişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştitrişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştitrişi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 757) 
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Hükümetin teklifi 

iSoruşturma evrakı ve fezleke, Millî Eğitimi Bakanlığı tarafından Danıştaya gönderilir. Yar
gılamanın gerekliliğine veya gereksizliğine Danış tayın ilgili dairesince karar verilir. Bu kararla
ra ilgili veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel Kurulunca 
incelenerek son karara bağlanır. 

MADDE 35. — Akademi öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında gö
revlerinden çıkarılamazlar, akademik unvanlarından yoksun edilemezler. Başka bir işe geçme ve
ya çekilme yolu file görevlerinden ayrılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî hükümler \ 

MADDE 36. — •Akademilerin bilim ve sanatla ilgili yayın işleri ile, latelye ve lâboratuvarların-
da yapılacak Sanat eserlerini değerlendirmek, halamızın ısanat zevk ve kültürünün gelişmesine 
hizmet etmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten Akademiye 100 000 
liraya kadar döner sermaye verilebilir. 

MADDE 37. — Döner sermayenin Irölüm, enstitü ve kurumlar arasında dağıtılması veya birin
den 'ötekine aktarılması, Akademi Yönetim Kurulu karan ile yapılır Ve Maliye Bakanlığına bil
dirilir. Akademi bu sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet alanlarına paralel olarak kurabileceği 
döner sermaye işletmelerinin yönetiminde ve bu işletmelerle ilgili âlet, makina, malzeme, ham
madde, v. ıs. satmalınmasmda ve bunların bakım, kullanma ve onarımında kullanır. Döner serma
yeden imal veya 'istihsal olunan maddeler dışınla her hanlgi bir madde ve malzeme, bedeli kar
şılığında da iolsa, akademiye devredilemez. Döner sermayenin hesap yılı, malî yıldır. Bu sermaye
nin muameleleri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 38. — Döner sermayenin işletilmesi; a t a , satım, sarf ve hesap işlemleri Maliye ve 
Millî 'Eğitim Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yü
rütülür. 

MADDE 39. — Döner sermaye ile yapılan yayınların, meydana getirilen 'sanat eserlerinin ma
liyet bedelleri ile satış bedelleri arasındaki fark, döner sermayenlin kârını teşkil eder. 

Bu sermaye '250 000 liraya baliğ oluncaya kadar yukarda yazılı esaslar dâhilinde işletilmesin
den elde edilen kâr, döner sermayeye eklenir. Döner 'sermaye 250 000 liraya baliğ olduğunda elde 
edilen kâr, yıllık bilançolarla Hazineye irat kaydedilir. 

Döner sermayenin idare hesabı her malî yılın sonundan itibaren dört ay zarfında bilançosu ile 
gelir ve gider belgeleri ve kayıtları Sayıştay'ın denetimine sunulur. 

Bilanço ve eklerinin bir örneği, aynı süre için :1e (Maliye Bakanlığına (gönderilir. Döner sermaye 
işlemleri akademinin aylıklı veya ücretli personeli arasından tâyin lolunacak elemanlar tarafından 
yürütülür. Döner sermayenin sorumlu saymanı Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Döner sermayenin demirbaş eşya, malzeme ve sair ayniyatı, Devlet Ayniyat Yönetmeliği hü
kümlerine göre kayıt Ve işleme tabi tutulur. 
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nıştayın ilgili 'dairesince karar verilir. Bu karar
lara ilgililer veya (Millî Eğitiim Bakanlığı tara
fından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel Ku
rulunca incelenerek son karara 'bağlanır. 

MADDE 34. — Tasarının 35 nci maddesi 
34 noü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 35. — Tasarının 36 ncı maddesi 
35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 
36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 
37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 89 ncu maddesi 
88 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

MAÇDE 34. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

(Matlap) 
edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Taşandaki matlap aynen kabul 

MADDE 35. — Akademilerin bilim ve s-
natla ilgili yayın işleri ile,, atelye ve lâboratu-
varlarında yapılacak sanat eserlerini değer
lendirmek, halkımızın sanat sevk ve kültürünün 
gelişmesine hizmet etmek üzere, Millî Eğitim 
Bakanhğı bütçesine konulacak ödenekten aka
demiye, akademinin her bölümü için 100 000 er 
liraya kadar döner sermaye verilebilir. 

MADDE 36. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiırişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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.' • " ""_ YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 40. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin öğretim üyelerini; bilim, sanat ve mes
lek çalışmalarının memleket içinde ve dışında gerektirdiği inceleme gezilerini yapmak, çalışma ve 
araştırmalar için belli yerleılde incelemelerde bulunmak; belli bir işi doğrudan doğruya yapmak 
veya yapılmasını yönetmek; yerli veya yabancı sergi ve kongrelere katılmak gibi bilim, sanat 
ve meslek hizmetleri için, bölüm profesörler kurulu kararı ile, bağlı oldukları akademi dışında ge
çici olarak görevlendirmeye akademi başkanlarının teklifleri üzerine Millî Eğitim Bakanı yetki
lidir. Bu yola görevlendirilen, aylıklarını kendi akademilerinden almakla beraber, başka yerlere 
gönderilmiş iseler geçici görev yollukları, akademi hesabına gönderildikleri takdirde, kendi 
akademilerinden, başka daire ve idarelerce isten mişlerse o daire veya idarelerden alırlar. Akade
mi hesabına memleket dışına gönderilmeleri halinde kendilerine verilecek yolluklar, hakiki yol 
masrafları ödenmek ve gündelikleri memleket içi gündeliklerin üç mislini ağmamak üzere Akade
mi Temsilciler Kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilir. Çalışma masrafla
rının gerektirdiği her çeşit idari ve teknik harcamalar ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere katılmak üzere akademi hesabına dış memleketlere 
gönderilecek öğretim üyelerinin gönderilme şartları, usulleri ve sırası Akademi Temsilciler Ku
rulunca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeliğe 4489 sayılı Kanuna göre dış memleketlere 
gönderilecek öğretim üye ve yardımcıları hakkında da aynı surette hükümler konur. Akademi 
öğretim üyelernden her hangi birini ilgili bölüm profesörler kurullarının teklif ve kararı 
ile bağlı bulunduğu akademi dışındaki Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin veya üniversite
lerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı aşmamak üzere kendi kadroları ile nakledilmek su
retiyle görevlendirilmeye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 
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MADDE 39. — Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Kuruluş kadroları ile Merkez Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapaılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki 68 sayılı Kanunda 
(özlük İşleri Genel Müdürlüğü) başlığı al
tında 2 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen kad
rolardan ; 

a) (Güzel Sanatlar Akademileri) başlığı 
altında yazılı olup, bu kanuna ekli III ve IV 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar, 

b) 2 sayılı cetvelin (Millî Eğitim Bakan
lığı öğretim Daireleri ve Kurumları Memur kad
roları) baaşlıklı kısmındaki kadrolardan Dev
let Güzel Sanatlar Akademisine© kullanılan 
ve bu kanuna ekli V sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar, 

Kaldırılmış yerlerine, bu kanuna bağlı 
I ve II sayılı cetvellerde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 40. — Devlet Güzel Sanatlar Aka-
- demilerinin öğretim üyelerini; bilim, sanat 

ve meslek çalışmalarının memleket içinde ve 
dışında gerektirdiği inceleme gezilerini' yap
mak, çalışma ve araştırmalar için belli yer
lerde incelemelerde bulunmak; belli bir işi doğ
rudan doğruya yapmak veya yapılmasını yö
netmek; yerli veya yabancı sergi ve kongre
lere katılmak gibi bilim, sanat ve meslek 
hizmetleri için, bölüm profesörler kurulu ka
ran ile, bağlı oldukları akademi dışında ge
çici olarak görevlendirmeye akademi başkan
larının teklifleri üzerine Millî Eğitim Bakanı 
yetkilidir. Bu yolda görevlendirilenler, aylık
larını kendi akademilerinden almakla bera
ber, başka yerlere gönderilmiş iseler geçici 
görev yollukları, akademi hesabına gönderil
dikleri takdirde, kendi akademilerinden, başka 
daire ve idarelerce istenmişlerse o daire veya 
idarelerden alırlar. Akademi hesabına memle
ket dışına gönderilmeleri halinde kendilerine I 
verilecek yolluklar, hakiki yol masrafları I 

Bütçe ve Plân KJomisyionıınuın değiştirici 

MADDE 39. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

(Matlap) : Tasarıdaki matlâp aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 41. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeleri ve yardımcıları her türlü 
protokol işlerinde üniversite üğretim üyeleri ve yardımcıları için uygulanan usullere bağlıdır
lar. 

MADDE 42. — Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, (Profesörler kurulu, bölüm yö
netim. kurulu, akademi genel kurulu, akademi temsilciler kurulu, akademi yönetim kurulu ve 
akademilerarası kurulda) her üye, oyunu «kabul» veya «ret» yolunda vermekle yükümlüdür. 

MADDE 43. — Akademi öğretim üyeleri ve yardımcılariyle akademi memur ve hizmetlileri
nin izinleri, gereğinde ilgili bölümlerin de muta1 M a n göz önünde tutularak, akademi başkanın
ca; başkanların izinleri ise, Millî Eğitim Bakanlığınca verilir. 

MADDE 44. — Organ ve unvanlarla ilgili seç"nler gizli oyla yapılır, diğer oylamaların gizli 
veya açık oyla yapılacağı, oylamayı yapan kura T arca kararlaştırılır. 

MADDE 45. — öğrencilerin akademi öğretim ve yönetim organları ile olan ilgi ye münasebet
leri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 46. — Bu kanunun yürülüğe girmesinden sonra faaliyete geçilecek yeni akademilerin 
mustakiUen çalışabilecek hale gelmelerine kadar himayesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mev
cut akademilerden birine verilebilir. Bu gibi yeni akademilerin müstakil çalışmağa başlamaları an
cak her bölümde en az üç profesörün bulunması ve Devlet Güzel Sanatlar Akademilerarası Kuru-
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ödenmek ve gündelikleri memleket içi gün
deliklerin üç katını aşmamak üzere Akademi 
Temsilciler Kurulunun teklifi üzerine Millî 
Eğitim Bakanlığınca belirtilir. Çalışma mas
raflarının gerektirdiği her çeşit idari ve 
teknik harcamalar ilgili ibulunduğu bütçeden 
ödenir. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere 
katılmak üzere, akademi hesabına dış mem
leketlere gönderilecek öğretim üyelerinin gön
derilme şartları, usulleri ve sırası Akademi 
Temsilciler Kurulunca bir yönetmelikle düzen
lenir. 

Bu yönetemliğe 4489 sayılı Kanuna göre 
dış memleketlere gönderilecek öğretim üye ve 
yardımcıları hakkında da aynı surette hüküm
ler konur. Akademi öğretim üyelerinden her 
hangi birini ilgili Bölüm Profesörler Kurulla
rının teklif ve kararı ile bağlı bulunduğu 
akademi dışındaki Devlet Güzel Sanatlar 
Akademilerinin veya üniversitelerin öğretim 
hizmetlerinde en çok iki yılı aşmamak üzere 
kendi kadroları ile nakledilmek suretiyle gö
revlendirmeye Millî Eğitim Bakanı yetkili
dir. 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 
41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Akademi öğretim üyeleri 
ve yardımcılariyle akademi memur ve hizmet
lilerinin izinleri, ilgili bölüm başkanlarının 
da mütlaâaları göz önünde tutularak, akade
mi başkanınca; başkanların izinleri ise, Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilir. 

MADDE 43. — Tasarının 44 ncü maddesi 
43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 45 nci maddesi 
44 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 46 nci maddesi 
45 madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunum değiştirişi 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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lun bu hususu kararlaştırmasiyle olur. Bu görev akademilerarası kurul teşekkül edinciye kadar 
istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu tarafından yapılır. 

MADDE 47. — Bu kanunun hüküm koymadığı durumlarda genel hükümlere uyulur. 

MADDE 48. — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 
«İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi» olarak yeniden teşkilâtlandırılır. 

MADDE 49. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş Kadroları ile Merkez Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki 58 sayılı Kanunda (özlük işleri Genel Müdür
lüğü) başlığı altında 2 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen kadrolardan : 

a) (Güzel Sanatlar Akademileri) başlığı altında yazılı olup, bu kanuna ekli III ve IV sayılı 
cetvellerde gösterilen kadrolar, 

b) 2 sayılı cetvelin (Millî Eğitim Bakanlığı öğretim daireleri ve kurumları memur kadroları) 
başlıklı kısmındaki kadrolardan Devlet Güzel Sanatlar Akademisince kullanılan ve bu kanuna ek
li V sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 

Kaldırılmış, yerlerine, bu kanuna bağlı I ve I I sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konulmuştur. 

S'HKLZİNCI BÖLÜM 

(Jeçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde öğretmen veya asistan olarak çalışmakta bulunanlardan, Akademideki görevlerine 
devamları gerekli görülmiyenler,. bu kanunun yayımından önceki son Akademi Temsilciler Kurulu 
üyelerinin Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında yapacakları toplantıda gizli oyla 3/4 çoğunlukla 
verecekleri karar üzerine, Akademi dışında bırakılabilirler. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca başka görevlere naklen tâyin olunurlar. Gerektiğinde bir aşa
ğı dereceden verilecek görevleri kabul etmiyenler ile, durumuna uygun görev yeri bulunmıyanlar 
hakkında 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Asaleti tasdik edilmemiş 
asistanların görevlerine son verilir. Bu işlemler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç 4 ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte; 
a) En az 18 yıldan beri İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim mesleğinde bulunan, 

en az 10 yıldan beri bağımsız ders okutan ve eserleriyle üstün başarısı sabit olmuş öğretmenler, 
b) En az 15 yıldan beri istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim meslekinde bu

lunan ve halen müstakil ders okutmakta olan, yüksek öğrenimini yapmış, bilim veya sanat eseri 
vermiş, Devletçe veya Akademice yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile vermiş bulunan öğret-
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MADDE 46. — Bu kanunda hüküm bulun-
mıyan durumlarda genel hükümlere uyulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisinde öğretmen veya asis
tan olarak çalışmakta bulunanlardan, akade
mideki görevlerine devamları gerekli görül-
miyenler, bu kanunun yayımından önceki son 
Akademi Temsilciler Kurulu üyelerinin Millî 
Eğitim Bakanlığının başkanlığında yapacak
ları, toplantıda gizli oyla 3/4 çoğunlukla 
verecekleri karar üzerine, akademi dışında 
bırakılabilirler. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca kadro 
maaşı ile başka görevlere naklen tâyin olu
nurlar. Asaleti tasdik edilmemiş asistanlann 
görevlerine son verilir. Bu işlemler, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç 4 ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

(Matlâp) : Tasarıdaki matlûp aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanat
lar Akademisinde öğretmen veya asistan ola
rak çalışmakta bulunanlardan, akademideki 
görevlerine devamları gerekli görülmiyenler, 
bu kanunun yayımından önceki son akademi 
temsilciler kurulu üyelerinin Millî Eğitim Ba
kanının Başkanlığında yapacakları toplantıda 
gizli oyla üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu 
ile verecekleri karar üzerine akademi dışında 
bırakılırlar. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca kadro 
maaşı ile başka görevlere naklen tâyin olu
nurlar. 1 nci fıkra mucibince akademi dışın
da bırakılan asaleti tasdik edilmemiş asistan
ların görevlerine son verilir. Bu işlemler, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç 4 ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

a) En az 18 yıldan beri İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim mesle
kinde bulunup, en az 10 yıldan beri bağım
sız ders okutan ve eserleriyle üstün başarısı 
sabit olmuş öğretmenler; 

M. Meclisi (S. Sayısı : 757) 



— 68 — 

Hükümetin teklifi 

menler, almakta oldukları aylıkları ile Akademi Başkanının teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanınca 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Profesörlüğüne tâyin edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az 5 yıldan beri istanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde esas görevle öğretim mesleğinde bulunanlardan, bağımsız 
olarak ders okutan, yüksek öğrenimini yapmış ve bilim veya sanat eseri vermiş veya öğrenimi za
manında öğrenimini yaptığı memlekette meslekine ait en üstün öğrenimi görmüş öğretmenlerden 
Devlet veya Akademide yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile vermiş bulunanlar almakta ol
dukları aylıkları ile Akademi Başkanının teklifi üzerine, Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Doçentliğine tâyin edilirler, (üniversitede akademik kariyerde iken nasıl vazi
fesi Akademiye nakledilerek müstakil ders okutmakla görevlendirilen, ilim, sanat, eser ve lisan yö
nünden bu kanundaki şartları taşıyanlar için bu 5 yıllık süre, üniversitede göreve başladıkları ta
rihten itibaren hesaplanır.) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Akademi bölümlerinde en az 4 
yıldan beri asistanlık yapanlar, ilk açılacak doçentlik imtihanına girebilirler. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 2 nci ve 3 ncü 
maddelerde sözü geçen üstün başarıları : 

a) Bilim dalında öğretim yapan öğre
tim üyeleri için Millî Eğitim Bakanının 
Başkanlığında, üniversitelerin ilgili bölüm da
lma mensup iki üye ile Akademi Başkanlı
ğından kurulu 4 kişilik jüri, 

b) Mimarî, plâstik ve dekoratif sanatlar 
dallarında meslekî öğretim yapan öğretim 
üyeleri için de Millî Eğitim Bakanının Baş
kanlığında Millî Eğitim Bakanı tarafından 
Akademinin bu meslek dallarına mensup öğ
retim üyeleri arasından seçeceği 2 üye ile 
Akademi Başkanının katılacağı 4 kişilik bir 
jüri tarafından tesbit edilir. 

•Bütçe ve Plân Komisyonunun değişti risi 

b) En az 15 yıldan beri İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim mesle
kinde bulunan ve halen bağımsız ders okut
makta olan, yüksek öğrenimini yapmış, bilim 
veya sanat eseri vermiş, Devletçe veya aka
demice yapılmış yabancı dil imtihanını başa
rı ile vermiş bulunan öğretmenler; 

Almakta oldukları aylıkları üe Akademi 
Başkanının teklifi üzerine Millî Eğitim Ba
kanınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi pro
fesörlüğüne tâyin edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte en az 5 yıldan beri istan-
bııl Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde esas 
görevle öğretim meslekinde bulunanlardan» 
bağımsız olarak ders okutan, yüksek öğreni
mini yapmış, bilim veya sanat eseri vermiş 
veya her hangi bir dış memlekette mesleki ile 
ilgili en üstün öğrenimi elde etmiş öğretmen
lerden, Devletçe veya akademice yapılmış ya
bancı dil imtihanını başarı ile vermiş bulunan-
l&v, almakta oldukları aylıkları iles akademi 
başkanının teklifi üzerime, Millî Eğitim Ba
kanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
doçentliğine tâyin edilirler. (Üniversitede aka
demik kariyerde iken asıl vazifesi akademiye 
nakledilerek müstakil ders okutmakla görev
lendirilen, ilim, sanat, eser ve lisan yönünden 
bu kanundaki şartlan taşıyanlar için bu 5 yıl
lık süre, üniversitede göreve başladıkları tarih
ten itibaren hesaplanır.) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 2. ve 3 ncü 
maddelerde söz konusu üstün başarılan : 

a) Bilim dalında öğretim yapan öğretim 
üyeleri için Millî Eğitim Bakanının Başkanlı
ğında, üniversitelerin ilgili bölüm dalma men
sup iki üye ile akademi başkanından kurulu 
4 kişilik jüri, 

b) Mimarî, plâstik ve dekoratif nanatlar 
dallannda meslekî öğretim yapan öğretim üyele
ri imin de Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında 
Millî Eğitim Bakanı tarafından akademinin 
bu meslek dallarına mensup öğretim üyeleri 
arasından seçeceği 2 üye ile akademi başka
nının kapılacağı 4 kişilik bir jüri tarafından 
tesbit edilir. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte durumu geçici 3 ncü maddedeki 
şartlara uymakla beraber 5 yıllık süreyi doldurmadığı için öğretim görevlisi olarak intibakı yapı
lan istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenleri, bu süreyi doldurdukları zaman doçent 
unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi bölümlerinde bağımsız olarak ders okutanlardan durumları geçici bir, iki ve üçüncü madde
lere uymıyan öğretmenler, almakta oldukları aylıkları ile, Akademi Başkanının teklifi, üzerine, 
Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim görevlisi, yabancı dil öğret
menleri de okutman olarak tâyin edilirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile yapılacak intibak neticelerine, ilgililer, kendilerine yazı ile 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlığına itirazda bulunabilirler. Ba
kanlık, bu itirazları en geç 2 ay v içinde kesin karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan asistan ve memurların bu kanunla alman kadrolara, almakta olduk
ları aylıkları ile tâyinleri, Akademi Balkanının teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Yeter sayıda doktora yapmış yüksek mimar ve yeterlik imtihanı vermiş 
ressam, heykeltıraş ve dekoratif sanatların ihtisas dallarına mensup eleman yetişinceye kadar, 5 yıl 
süre ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin çeşitli bölümlerinde açılacak doçentlik imtihanına gir
mek istiyen Yüksek Mimar, Ressam, Heykeîtraş ve dekoratif sanatların çeşitli ihtisas dallarına 
mensup elemanlardan doktora yapmış ve yeterlik imtihanı vermiş olmak kaydı aranmaz. Bu imti
hanların konuları, şekilleri ve ilgililerin yapmaları gereken staj süreleri özel bir yönetmelikle be
lirtilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi doçentliğine tâyin edilenlerin profesörlüğe geçirilmelerine 19 ncu maddede yazılı 5 veya 
7 yıllık süreler bunların bağımsız olarak ders okutma ya başladıkları tarihten hesaplanır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde müdür veya bölüm başkanı olarak vazife görmekte bulunan öğretmenler, Akademi 
Başkanı, ve bölüm başkanları seçilinceye kadar, Akademi Başkanlığı ve bölüm başkanlığı görevlerini 
bu unvan ve yetkilerle yaparlar. Genel Sekreter ve bölüm sekreterleri tâyin edilinceye kadar, mü
dür muavinleri bu görevleri aynı unvan ve yetkilerle yürütürler. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 
madde 4, geçici madde 5 olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 
madde 5, geçici madde 6 olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yüürür-
lüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi bölümlerinde bağımsız 
olarak ders okutanlardan durumları geçici bir, 
iki, üç ve dördüncü maddelere uymıyan öğ
retmenler, almakta oldukları aylıkları ile, aka
demi başkanının teklifi üzerine, Millî Eği
tim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi öğretim görevlisi, yabancı dil öğret
menleri de okutman olarak tâyin edilirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile yapı
lacak intibak neticelerine, ilgililer, kendilerine 
yazı ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de, Millî Eğitim Bakanlığına itirazda bu
lunabilirler. Bakanlık, bu itirazları en geç iki 
ay içinde kesin karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının geçici 
madde 7, geçici madde 8 olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Tasarının geçici mad
de 9 aynen kabul edilmiştir. 

TrEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 
madde 10 aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirisi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirisi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirisi aynen kabul edilmiştir. 

-

GEÇİCİ MADDE 8. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirisi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirisi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirisi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 14 ncü maddesinde yazılı «Akademilerarası Kurul» kuru
luncaya kadar, bu kurula ait görevler, Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında ve Kültür Müsteşa
rı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürünün iştirakleriyle toplanacak 
olan «istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu» tarafından ifa edilir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan öğretmenlere, geçici 2, 3 ve 4 ncü maddelere göre tanınan unvan
lar kadroya bakılmaksızın kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun personel istihkakları ile ilgili hükümleri yerine, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Ka
nuna göre işlem yapılır. 

MADDE 50. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer; ancak kadrolara dair hükümler 
kanunun yayımlandığı malî yılın sonuncu günü ve malî hükümler de yayımı takibeden malî yıl 
başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
19 . 2 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakam 
8. Bilgiç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
JV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitkn Bakanı 
/ . Ertem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. A. Özkan t. Tekin 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
E. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı; 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 11. — Tasarının geçici 
madde 11 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sa
natlar Akademisinde görevli bulunan öğret
menlere, geçici 2, 3, 4 ve 5 nci maddelere göre 
tanınan unvanlar kadroya bakılmaksızın kul
lanılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Tasarının geçici 
madde 13 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — istanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi bu kanunun yürür
lüğe girmesi ile «istanbul Devlet Güzel Sanat
lar Akademisi» olarak yeniden teşkilâtlandı
rılır. 

MADDE 47. — Bu kanunun kadrolara dair 
hükümleri, kanunun yayımlandığı malî yılın 
sonuncu günü, malî hükümleri yayımını taki-
beden malî yıl başından itibaren, diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. ' 
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Bütçe ve Plân Koımisyonunun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millî Eğtim Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kadroları 

D. Memuriyetin nevi Aded Aylık 

(A) Yüksek Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri 

Profesör 
» 
» 

» 
Doçent 

öğretim Yardımcıları 

9 Asistan 
10 » 
11 » 
5 Okutana» 

İdareciler 

6 Bölüm Sekreteri 
8 löğıneltim Bürosu Şelfi! 

10 Kitaplık Memuru 
10 İMömuır 
11 » 

1 
2 
2 
6 
4 
4 
4 
9 

10 

1 250 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 

950 
700 
500 
500 
450 

(B) Yüksek Resim Bölümü öğretim Üyeleri 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
5 

Profesör 
» 
» 
*i 
» 

Doçent 
» 
» 

t 
Asilsltıaın 

» 
» 

Okutman 

öğretim Yaırdımcıları 

750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 

D. Memuriyetin nevi 

idareciler 

6 Bölüm Sekreteri 
8 Öğıneltiilm Bürıoısu Şelfi 

10 Kütıaıpliılk Mieimuıru 
10 Memur 
11 » 

Aded Aylık 

(0) Yüksek Heykel Bölümü 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 »< 

Öğretim Yardımcıları 

9 Asistan 
10 » 
11 » 

5 OlkurtJm&n 

idareciler 

16 (Bölülm Selkrteteri 
8 öğretim Bürosu Şefi 

11 Mejmfuır 

950 
700 
500 
500 
450 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950< 
800 
700 

600 
500 
450 

1' 100 

1 950 
1 700' 
1 450-

(D) Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü 

Profesör 

Doçıemlt 
» 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700> 
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Aded Aylık I D. 

5 Genel sekreter 
6 Sayman 
6 Öğrenci İşleri Mıüdlürü 
6 Kitaplık Müdürü 
8 Müessese Mitaıan 

Öğretim yardımcıları 

9 Asistan 2 600 
10 Asistan 3 500 
11 Asistan 5 450 
5 Okutman 1 1 100 

idareciler 
G Bölüm sekreteri 1 
8 Öğretim büro 'şefi 1 

10 Memur 1 
1 il Memur 2 

(E) Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Başkanlığı 

950 
700 
.500 
450 

1 1 100 
1 950 
1 950 
1 950 
1 700 

9 
10 
10 
10 
11 
11 

Memuriyetin nev'i 

9 Teknik İşler Şefi 
9 Ayniyat Saymanı 

Arşiv Şefi 
Arşiv Memuru 
Kâtip 
Mutemet 
Kâtip 
Memur 

(F) Resim Heykel Müzesi 

idarecileri 
7 Müdür ımuavini 
8 Uzman 

10 Memur 
11 Memur 

(G) Türk Sanat Tarihi Enstitü

sü İdarecileri 
11 Memur (Kâtip) ] 

Aded 

1 
ti 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Aylık 

600 
600 
600 
500 
500 
500 
450 
450 

.1 
3 
3 
3 

800 
700 
500 
450 

450 

(II) SAYILI CETVEL 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ek görev (Makam) tazminatı kadroları 

Memuriyetin nevi 

D. G. S. Akademisi Başkanı 
Yüksek Mim arlık Bölümü Başkanı 
Yüksek Resim Bölümü Başkanı 
Yüksek Heykel Bölümü Başkanı 
Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Başkanı 
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü 
Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü 

Makam tazminatı kadrolarının !bir yıllık t u t a n 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
300 

• 300 
300 
300 
300 
300 

Yıllık 
tut, 

4 800ı 
3 600 
3 600 
3 600 
3 600 
3 60O 
3 600 

29 400 
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3 
4 
5 
4 
.5 
6 
7 
8 
8 

Memuriyetin nev'i 

Öğretmen (Uzmanlık yeri) 
:» 
» 
I» 

» 
,» 
:» 
» 
;» 

:» » 
i» » 

(Uzmanlık) 
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Kaldırılacak kadrolar 

(III) 

Güzel 

Aded 

o o 
8 
6 
2 
4 
4 
8 
5 

12 

SAYILI CETVEL 

$tma.£Za 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 .1.00 

950 
800 
700 
700 

r akademileri 

D. 

9 
10 
11 
12 

9 
10 
7 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

;» 
» 
;» 
» 

Asistan 
» 

M ii d ü v Ya rdi rmcı sı 
Kesim Galerisi Müdürü 
Resim Galerisi Müdür Yard. 

Addd 

4 
14 
16 
14 
18 
10 

o o 
2 
o 

Maaş 

600 
500 
450 
400 
600 
500 
800 
950 
800 

Müdür 

(IV) SAYILI CETVEL 

Güzel Sanatlar akademileri 

2 400 I Müdür Yardımcısı 300 

8 Şef 
9 Memur 

10 ;» 
11 » 

(V) SAYILI CETVEL 

5 
4 
2 
1 

700 
600 
500 
450 

12 
13 
14 

2 400 
4 350 
2 300 

(Millî Eğilim Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetveller) 

TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı (I), (II), (III), (IV) ve (V) 
sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştiricine 
bağh cetveller) 

TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı (I), (II), (III), (IV) ve (V) 
sayılı cetveller aynen kabul, edilmiştir 

»>•->< 
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Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi 
Teşkilâtına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Savunma komisyonları 

raporları (1 /600) 

T.C. 
Başbakanlık 31 . 12 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 814/9323 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisihne arzı Bakanlar 
Kurulunca 28 . 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan « 3 . 5 . 1967 de Monte - Carlo'da imzalanan Mil
letlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir&l 

Başbakan 

GEREEKÇE 

Merkezi Monte Carlo'da bulunan «Uluslararası Hidrografi Teşkilâtı» nın statüsü, Teşkilâta 
üye devletlerin çok taraflı bu Sözleşmeyi 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte - Carlo'da imzalamaları 
ile vücut bulmuştur. 

Paris Büyükelçimiz, Bakanlar Kurulunun 27 Aralık 1967 tarih ve 6/9293 sayılı Kararna
mesine istinaden, bu Sözleşmeyi imzalamış ve bu suretle Hükümetimiz de mezkûr Sözleşmeye 
katılmış bulunmaktadır. 

Tasdik şartına bağlı olarak imzalanan bu Sözleşmenin, Hükümetçe onaylanbilmesi, 244 sa
yılı Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkarılacak bir yetki kanununa bağlı 
bulunduğundan bu tasarı hazırlanmıştır. 

790 



Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/600 
Karar No: 10 

20 . 1 .1969 

Yüksek Başkanlığa 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte öarlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu halkkmda kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Millî Savunima Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
İzmir 

Settar îksel 

Aydın 
Yüksel Menderes 

Sözcü 
Çanakkale 

Muammer Baykan 

Bursa 
Nilüfer Gürsoy 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

Ankara 
Recai Ergüder 

Kocaeli 
Nihat Erim 

' Ordu 
Feridun Cemal Ergin 

Ankara 
İsmail Rüştü Aksal 

Konya 
Seyit 'Faruk Önder 

İmmda (bulunamadı 
'Sivas 

8 ey fi Kurtbek 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: 1/600 
Karar No: 16 

29 .1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşmenin 
onaylanm'asının uygun 'bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda görüşülmek üzıere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Kırklareli Antalya 

M. Orhan Türkkan Hasan Akçahoğlu 

Gümüşane 
Ali İhsan Çelikkan 

İçel 
İsmail Çataloğlu 

Sinop 
Niyazi Özgüç 

Adana 
Bekir Tünay 

İstanbul 
Hüseyin Ataman 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Erzurum 
Necati Güven 

İmzada .bulunamadı 

Rize 
İsmail Sarıgöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Garlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Garlo'da imzalanan Milletlerarası Hidrografi Teş
kilâtına dair Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
A. Türkü 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

28 . 12 . 1968 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. Kılıç 
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ULUSLARARASI HİDROGRAFI TEŞKİLÂTINA DAİR ANLAŞMA 

İşbu anlaşmaya Âkıd Devletler, 
Notik harita ve yayınları geliştirmek suretiyle dünya çapmdalki navigasiyonun daha kolay ve 

daha güvenilir bir hale gelmesine yardımcı olmak amjaciyle Enternasyonal Hidrografi Bürosunun 
Haziran 1921 tarihimde kurulmuş olduğunu göz önünde bulundurarak; 

Ve hidrografi sahasındaki işbirliğinin bir devletlerarası temele dayanmasını arzulıyarak; 
Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Bundan böyle metinde «Teşkilât» diye bahsedilecek bir Uluslararası Hidrografi Teşkilâtı kurul-
Daıuştur. Merkezi Monaoo'dadır. 

Madde — 2. 

Teşkilât, /danışma ve münhasıran teknik bir vasfa sahifoolacaktır. Teşkilâtım gayesi aşağıdaki 
hususları gerçekleştirmektir : 

(a) Ulusal Hidrografi dairelerinin faaliyetlerini koordine etmek, 
(b) Notik harita ve yayınlarda mümkün olan âzami şekil benzerliği «ağlamak, 

. (c) Hidrografik mesahaların icra ve geliştirilmesi için güvenilir ve kifayetli usuller benim-
isemek, 

(d). Hidrogra.fi sahasındaki ilimlerde deskriptif oşinografide kullanılan teknikleri geliştirmek. 

Madde — 3. 

îşbu anlaşmaya katılan üye devletler, Teşkilâtın üyeleridir. 

Madde — 4. 

Teşkilât aşağıdaki organları ihtiva eder : 
— Bumdan böyle Konferans şeklinde terimlendirilen entersansyonal Hidrografi konferansı. 
Bundan böyle Büro şeklinde terimlendirilen ve bir Yönetim Komitesi tarafından yönetilen en

ternasyonal Hidrografi Bürosu. 

Madde — 5. 

Konferansın görevleri aşağıdaki gibidir : 
(a) Teşkilâtın çalışmıa mesaisine dair *genel direktifler vermek, 
(b) Yönetim Komite üyeleriyle başkanını seçmek, 
(c) Büro tarafından kendisine sunulan raporları incelemek, 
(d) Üye devletler veya Büro tarafından sunulacak teknik veya idari mahiyetteki tüm teklifler 

üzerinde kararlar vermek, 
(e) Konferansta temsil edilen üye devletlerin 2/3 çoğunluğu ile bütçeyi kabullemek, 
(f) Üy devletlerin 2/3 çoğunluğu ile, Genel Nizamname ve Malî Tüzükle ilgili değişiklikleri 

tasvibetmek, 
(g) Yukardaki fasılda belirtilen çoğunlukla, bilhassa Büronun yönetici ve personel durumla-

riyle ilgili lüzumlu görülecek her hangi başka bir özel nizamnameyi kabullemek. 

Madde — 6. 

1. Konferans üye devletlerin temsilcilerinden terekikübeder, ve her heş yılda bir kere âdi top
lantı yapar. Üye devletlerin çoğunluğu tarafından tasvibedilmek şartiyle Konferans, bir üye dev
letin veya Büronun isteği üzerine fevkalâde bir toplantıya da çağrılabilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 790) 
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2. Konferans asgari altı ay evvelinden bildirilmek suretiyle Büro tarafından toplantıya çağrı
lır. Çağın ile birlikte bir geçici gündem de sunulur. 

3. Konferans bir başkan bir de asbaşkan seçer. 
4. Her bir üye devlet bir oya sahiptir. Bununla beraber madde 5 (b) de söz konusu olan se

çimlerde, her üye devletin oy sayısı, filolarının tonajına dayanan bir bareme göredir. 
5. îşbu anlaşmada başka bir şeklin yazılmış olduğu haller müstesna kararlar lehte veya aleyh

teki oy sayısının basit çoğunluğu ile alınırlar. Lehte veya aleyhte kullanılan oy sayısı birbirine eş 
olan vaziyetlerde, konferans başkanı bir karar vermeye yetkilidir. Teknik kararlar rehberinde yer 
alacak kararların oy çoğunluğu, üye devletlerin 1/3 ünün müspet oylarını mutlaka, ihtiva etme
lidir. 

6. iki konferans toplantısı arasında Büro, teşkilâtın teknik çalışmasiyle ilgili1 sorunlar üzerinde 
üye devletlerle mektupla danışabilir. Oylama, bu maddenin 5 nci faslında belirtildiği esaslar çer
çevesinde cereyan eder, ve çoğunluk da bu durumda teşkilâta üye olan tüm devletler sayısına göre 
tesbit edilir. 

7. Konferans, ileride madde 7 de söz edilen Malî Komite de dâhil olmak üzere kendi komite
lerini seçer. 

Madde — 7. 

1. Teşkilâtın malî idaresinin kontrolü, her üye devletin bir delege ile temsil edilebileceği bir 
Malî Komite tarafından yapılır. 

2. Komite Konferansın oturumları esnasında toplanır. Bununla beraber fevkalâde mahiyette 
toplantı da yapabilir. 

Madde — ;8. 

2. Maddede belirtilen amaçların gerçekleşmesi için büro (bilhassa aşağıda sıralanan hususları 
yerine getirmekle sorumludur. 

(ıa) Ulusal hidrografi daireleri 'arasında sıkı ve daimi bir bağlantı 'kunmaik. 
(ıb) Hidrografi ve omunla ilgili ilim ve tekniklere dair tüm konuları incelemek ve lüzumlu 

dokümanları toplamak. 
(c) Üye devletlerin hidrografi daireleri arasında notik harita ve yayınların mübadelesini 

geliştirmek. 
(d) ıGıerekli dokümanları mahallerine ilettirmek. 
(e) Hidrografi hizmeti kurmak veya geliştirmekle meşgul memleketler başta olmak üzere, 

istek vukuunda rehberlik ve danışmanlık yardımları yapmak. 
(f) Hidrografi mesahalar ve yürütülmekte bulunan oşinografik faaliyetler /arasında bir 

koordinasyon kurulmasını teşvik etmek. 
(g) Oşinografik bilgilerin tatbikatını denizcilerin menfaati için yaymak ve kolaylaştırmak. 
(ıh) Birbirleriyle ilgili amaçlar güden uluslararası kuruluş ve ilmî münasebetlerle işbirliğin

de bulunmak. 
Madde — 9. 

Büro, yönetim Komitesi ve teşkilâtın çalışmasına gerekli teknik ve idari personelden terek
kübedir. 

Madde — 10. 

1. Yönetim Komitesi, anlaşmanın ve nizamnamenin ahkâmı ile konferansın vereceği direk
tifler uyarınca büroyu yönetir. 

2. Yönetim Komitesi, konferans tarafından seçilmiş ayrı uyruklu üç üyeden müteşekkildir. 
Bunlardan biri, yine konferans tarafından yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilir. Yönetim Ko
mitesi beş seneliğine seçilir. İki konferans arasındaki süre zarfında Yönetim Komitesi üyelikle-
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rinden jbiri münhal (olursa, genel nizamnamede (belirtilen esaslar dâhilinde mektupla bir ara seçim 
yapılır. 

3. Yönetim Komitesi Başkanı, teşkilâtı temsil eder. 

Madde — 11. 

Teşkilâtın çalışma tarzı genel nizamname ile malî tüzükte teferruatiyle belirtilmiştir. Ba iki 
dokuman işbu .anlaşmaya ekli olmakla beraber anlaşmanın entegre bir parçasını teşkil etmez
ler. 

Madde — 12. 

Teşkilâtın resmî dilleri İngilizce ve Fransız çadır. 

Madde — 13. 

Teşkilât bir hukukî şahsiyete sahiptir. Üye devletlerin her hangi birinin arazasinde ve ilgili 
üye Devletin muvafakatiyle, görevinin ifası ve amacının yerine getirilmesi için gerekli imtiyaz 
ve ımuafiyetlere' mıazhar olacaktır. 

Madde — 14. 

Teşkilâtın işlemesi için gerekli harcamalar şu kaynaklardan karşılanır: 
(a) Filoların tonajlarına dayanan bir bareme göre üye devletlerden alınacak yıllık nor

mal aidatlardan. 
(b) Malî komitenin muvafakatiyle bağış, vasiyet ve yardımlardan. 

Madde — 15. 

Aidatlarını ödemede iki sene gecikmiş bulunan her hangi bir üye devlet, gecikmiş borcunu 
ödeyinceye kadar işbu anlaşma ve nizamnamenin üye Devletlere (tanıdığı hak ve faydalardan 
mahrum bırakılır. 

Madde — 16. 

Teşkilâtın Bütçesi Yönetim Komitesi tarafından tasarı halinde hazırlanır. 
Malî Komitenin incelemesinden geçer ve konferans tarafından onaylanır. 

Madde — 17. 

Bu ;anlaşmanın tefsir veya tatbikatından doğup karşılıklı görüşme veya Yönetim Komitesinin 
yardıımlariyle çözümlenemiyen anlaşmazlıklar, anlaşmazlığı ortaya atan taraflardan birinin ta
lebi karşısında, beynelmilel mahkeme başkanlığının göstereceği bir hakeme havale edilir. 

Madde — 18. 

1. Bu anlaşma 3 Mayıs 1967 gününde Monaco'da, ve bilahara 1 Haziran 1967 den 31 Ara
lık 1967 gününe kadar Paristeki Monaco Prensliği Elçiliğinde büronun 3 Mayıs 1967 günkü ça
lışmalarına katılmış Devletler tarafından imzalanmak üzere emre amade tutulacaktır. 

2. Yukarıda 1 nci fasılda belirtilen Devletler aşağıdaki şartları yerine getirmekle anlaşma
ya Âkıd Taraf olabilirler : 

(a) Onaylama veya tasvip kaydı Ikoymaksızın imzalamak suretiyle. 
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(b) Onaylama veya tasvip kaydı dile imzaladıkları halde bilaıhara bir onaylama veya tasvip 
belgesi tevdi etmekle. 

3. Onaylama veya tasvip belgeleri, Monaeo Prensliği arşivlerine teslim edilmek üzere Paris-
teki Monaeo Prensliği Elçiliğine tevdi edilir. 

4. MJonaco Prensliği Hükümeti, her imzadan ve her (bir onaylama veya tasvip belgesinin tev
diinden yukarda 1 nci fasılda zikredilen devletlerle Yönetim Komitesi Başkanını haberdar eder. 

Madde — 19. 

1. Yukarda madde 18, fasıl 2 gereğince yirmisekiz devletin işbu Anlaşmaya taraf oldukları 
tarihten üiç ay sonra Anlaşma yürürlüğe girer. 

2. Monaeo Prensliği Hükümeti bu tarihi, imza etmiş tüm hükümetlere ve Yönetim Komitesi 
Başkanına bildiıür. 

Madde — '20. 

Yürürlüğe girmesini mütaakıp, işlbu Anlaşma her hangi bir denizci devletin katılması için 
açık bulundurulacaktır. Ancak katılmak istiyen devletin filolarının tbnaj.nn 'belirterek Monaeo 
Prensliği Hükümetine müracaat etmesi ve (müracaatının da üye devletlerin 2/3 ü tarafından tas-
vibediılmesi şarttır. Müracaatı kalbullcndiği takdirde keyfiyet Monaeo Prensliği Hükümeti vası-
tasiyle ilgili devlete bilidirilıir. Mezkûr devlet için işlbu ani aşıma, kaıbullenmıe belgelerinin Monaeo 
Prensliği Hükümetine tevdi gününde yürürlüğe girer. Monaeo Hükümeti de durumdan üye dev
letlerle Yönetim Komitesi Başkanını haberdar öder. 

Madde — 21. 

1. Her hangi bir Âkıd Taraf işlbu Anlaşmaya değişiklikler teklif edebilir. 
2. Değişiklik teklifleri Konferans tarafından incelenir ve Konferansta hazır üye devletlerin 

2/3 çoğunluğu ile bir karara varillir. Teklif edilen bir değişiklik Konferans tarafından kabul
lendiğinde, Yönetim Komitesi Başkanı Monaeo Prensliği Hükümetine başvurarak durumdan 
bütün Âkıd tarafların haberdar edilmesini rica eder. 

3. Âkıd tarafların 2/3 ü, Monaeo Prensliği Hükümetinin göndereceği tadilât bildirisini aldık
larını teyidetmelerinden üç ay sonra değişiklik tüm Âkıd tarafları içlin yürürlüğe girer. Bunun 
üzerine Monaeo Prensliği Hükümeti, keyfiyeti ve değişikliğin yürürlüğe giriş tarihini Âkıd ta
raflarla Yönetim Komitesi Başkanına iletir. 

Madde -* 22. 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişini takilbeden beş senelik bir sürenin hitamında, her hangi 
bir Âkıd Taraf Monaeo Prensliği Hükümetine başvurmak ve asgari bir yıllık bir önlhaber vermek 
şartiyle Anlaşmadan çekilebilir. Gıeri çekilme, ön haber süresinin bitimini takilbeden 1 Ocak gü
nünden yürürlüğe girer ve çekilen Devlet, Teşkilâta üye olmanın bahsettiği tüm hak ve men
faatlerden feragat etmiş sayılır. 

2. Monaeo Prensliği Hükümeti alacağı her hangi bir ayrılma müracaatından Âkıd tarafları 
ve Yönetim Komitesi Başkanını haberdar edeır, 

Madde — 23. 

İşbu Anlaşıma yürürlüğe girince, Monaeo Prensliği Hükümeti, Birleşmiş Milletler Anayasa
sının 102 ned maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Sekreterliği neızdinde gerekli kaydı yaptırır. 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkili delegeler, işlbu Anlaşmaya imzalarını koymuşlardır. 
3 Mayıs 1967 günü Mbnaeo'da, her biri aynı derecede muteber olan tek nüislha İngilizce ve Fran-
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sızcıa olarak tanzim edilmiştir. AnaJdokûman Monaoo Prensliği Hükümeti arşivlerimde bulundu
rulacak, Monaoo Prensliği Hükümeti de imzailayan ve katılan hükümetlere Yönetim Komiteci 
Başkanına tasdikli suretler verecektir. 

Anlaşmayı şartsız olarak imzalayan devletler 

'Brezilya - İngiltere - Monaoo 

Anlaşmayı şartlı olarak imzalayan devletler 

Arjantin - Avuısturalıya - Kanada - Şili - Kore Cumhuriyeti - Danimarka - Finlandiya - Mânda -
İtalya - Höl'anda - Filipin - Portekiz - Güney Afrika - Venezüella. 

Konferansta imza atmayan devletler 

Almanya - A. B. D. - B. A. C. - Birmanya - Çin Cumhuriyeti - Küba - Dominik 'Cumhuriyeti -
İspanya - Fransa - Yunanistan - Guatemala - Hindistan - Endonezya - İran - Japonya - Norveç -
Yeni Zelanda - Pakistan - Paraguay - Polonya - İsveç - Tayland - Türkiye - Yugoslavya. 

Genel Nizamname 

Madde — 1. 

Teşkilât bir danışma kuruluşu olup, Anlaşmaya dâhil hükümetlerin Hidrografi Daireleri üze
rinde hiçbir otorite sahibi değdldir. 

Madde — 2. 

Teşkilâtın faaliyetleri ilmî veya teknik mahiyettedir, ve uluslararası siyasetle ilgili mevzu
ları çalışmasına dâhil etmez. 

Enternasyonal Hidrografi Konferansı 

Madde — 3. 

Enternasyonal HidrografÜ Konferansı her beş yılda bir defa Teşkilâtın merkezinde ve bir 
önceki oturumun nihayetinde tesbit edilen tarihte mûtat toplantısını yapar. 

Madde — 4. 

Enternasyonal Hidrografi Konferansı Büro tarafından hazırlanıp düzenlenir. 

Madde — 5. 

Her bir üye Devlet Konferansta bir veya ziyade delege tarafından temsil edilir. Bunlar
dan biri tercihan millî Hidrografi Dairesinin başkanıdır. Delegelerin yol ve otel harcamaları 
aidoldukları hükümetlerce ödenir. 
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Madde — 6. 

Yönetim Komitesi, aşağıdaki kurallardan gözlemci davet etmeye yetkilidir : 
(a) Anlaşmaya üye bulunmıyan Devletlerden : Bir üye devletin veya Yönetim Komitesi

nin teklifi ve üye devletlerin 2/3 ünün tasvibiyle birer veya ikişer gözlemci. 
(b) Büronun faaliyetiyle ilgili faaliyetlerde bulunan uluslararası kurallardan birer ve 

müstesna hallerde ikişer gözlemci. Bu gibi kurulların bir listesi önceden hazırlanıp Yönetim 
Komitesi tarafından, kendilerine itiraz fırsatı vermek veya ilâveler teklifinde bulunmak ama-
ciyle üye devletlere gönderilir. 

(c) Yukarıdaki (b) fıkrasında belirtilen şartlar uygulanmak kaydiyle, Büro ile işbirliği 
yapmış veya ilerde yapması muhtemel görünen üye devletlerdeki ulusal kurullar. 

Madde — 7. 

Konferansın çalışma dilleri İngilizce, Fransızca ve îspanyolcadır. 

Madde — 8. 

(a)1 Konferans, bir önceki konferanstan beri geçen süre zarfında Büronun faaliyetiyle il
gili raporları inceler. Bu raporlar, Büro tarafından hazırlanıp Konferanstan asgari iki ay 
evvel üye devletlere dağıtılmış bulunur. 

(b) Raporların incelenmesi amaciyle komiteler kurulur. Komitelerin inceleme sonuçla 
rı konferansın uygun bir genel toplantısında görüşülür. 

Madde — 9. 

(a) Konferansın açılışından on iki ay önce, Büro üye devletlerin temsilcileriyle temasa 
geçip, Konferansta görüşülmesini istedikleri konulara dair tekliflerde bulunmalarını bildi
rir. Bu gibi tekliflerle Büronun bizzat sunacağı görüşme konuları konferanstan asgari se
kiz ay evvel üye devletlere iletilir. 

(b) Bu tarihten sonra gönderilecek tekliflerin Büro tarafından kabullenmesi için asgari 
üç üye devlet temsilcisinin imzalarını taşımalıdır. 

(c) Konferans esnasında da teklifler yapılabilir. Ancak bunların üç delegasyon tarafın
dan imzalanmış bulunması ve konferans başkanına tevdi edilmiş olması lâzımdır. Bu nevi 
teklifler, resmen ilân edildikten asgari 24 saat sonra ancak müzakere edilebilirler. 

Madde — 10. 

(a) Mûtat Enternasyonal Hidrografi Konferansı aksine özel bir karar almadıkça, usulle 
ilgili yukarıdaki kurallar Konferansın akdedeceği fevkalâde toplantılarında da uygulanır. 

(b) Konferansın fevkalâde toplantılarına gönderilecek delegeler mümkün mertebe görüşü 
lecek konular açısından seçilmelidir. 

Malî Komite 

Madde — 11. 

(a) İki Konferans arasında, üç devletin veya Yönetim Komitesinin isteği üzerine malî 
komite fevkalâde toplantı yapabilir. Yönetim Komitesi ayrıca Malî Komite ile mektupla is
tişarede bulunabilir. 

(b) Malî Komite reisi beş senelik bir süre için konferans tarafından seçilir. 
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Madde — 12. 

Malî Komite mûtat toplantısında, 
Bir evvelki malî sürenin idari hesaplarını inceleyip tasvibeder, ve mütaakıp malî sürenin büt

çesini görüşüp konferansa sunar. 

Madde — 13. 

Komite toplantıda mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kararlar alır. Her delege bir oy sahi
bidir. 

Makide — 14. 

Hesaplar hariçten Komite tarafından celbedilen bir denetçi vasıtasiyle yılda Ibir defa denetle
nir. 

Enternasyonal Hidrografi Bürosu 

Madde — 15. 

Anlaşmanın 8 nci maddesi uyarınca Büro, teşkilâtım amaçlarını gerçekleştirecek ilmî ve teknik 
faaliyetlere" -girişir. 

Madde — 16. 

Büro ile ilişkileri bakımından her bir üye Devlet, resmî bir temsilci tâyin eder. Bu temsilci ter-
cihan Hidrografi Dairesinin Başkanı olmalıdır. 

Madde — 17. 

Büro, üye devletlerin hidrografi daireleriyle silki bir irtibat hıalinde bulunur. Bundan, maada, 
ilgili devletin resmî temsilcisini haberdar etmek şartiyle (yukarda madde 16 ya bakın) üye dev
letlerin gerekli ilmî kurullariyle de haberieşefbilir. Keza başka devletlerin Ibenzer teşkilâtlan ve 
uluslararası kurullarla da temas kurabilir. 

Madde — 18. 

Büro incelenmesi veya derulhde edilmesi faydalı olabilecek beynelmilel vasıflı hidrografi çalış-
malariyle umumu ilgilendiren problemleri üye devletlerin hidrografi veya diğer ilgili dairelerin 
bilgisine sunar, ve aynca bu gibi problemlerin çözülmesi veya bu gibi çalışmaların yürütülmesi için 
de üye devletler arasında gerekli işbirliği teminine çalışır. 

Madde — 19. 

Büronun amacının gerçekleştirilebilmeısini sağlamak üzere, üye devletlerin hidrografi daireleri 
yeni yayınlanndan ve yeni harita baskılanndan birer suret Büroya gönderir ve aynca gerek ken
dileri gerekse memleketlerindeki başlka kurullar taafından yayınlanmış Büroyu ilgilendiröbilen 
daha başka eser veya dokûmanflan da iletirler. 

Madde — '20. 

Büro, üye devletlerin temsilcilerinden gelecek çalışmalariyle ilgili tüm bilgi veya danışma istek
lerini mümkün merteibe karşılamaya çaba gösterir. İki ulusal hidrografi dairesi arasımda doğrudan 
doğruya görüşülebilen meseleler normal olarak Büroya intikal ettirilmez. 
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Madde — 21. 

Büro,"'madde 32 ilâ '35 te belirtilen yayınlarla Konferansın lüzum göreceği diğer dokümanları 
çıkarır ve dağıtır. 

Madde — '22. 

Üye devletlerin temsilcileri, Biüro ile yapacakları haberleşmede Teşkilâtın resmî dillerinden 
(başka diller de knllanalbilir'ler. Lâkin bundan doğacak; gecikmeden veya yanlış anlaşmalardan Bü
ro sorumlu tutulamaz. 

Yönetim Komitesi 

Madde — '23. 

(a) Yönetim Komitesi, anlaşma ile nizamname ahkâmı uyarınca ve Konferansın vereceği di
rektifler gereğince Büroyu yönetir. 

(ib) Yönetim Komitesi, Büroya tevdi edilen ilmî ve teknik .görevlerin yerine getirilmesinden 
sorumludur. 

M'adde —'24. 

İki konferans arasındaki sürede, Anlaşma veya Nizamnamede gerekli bir kaydın bulunmadığı 
sorunlar için komite lüzum g'öreceği idari veya her hangi bir teknik kararı almaya yetkilidir. An
cak durumu mütaakıp Konferansta açıklaması lâzımdır. 

Madde — 25. 

(a) Komite her hangi bir sorunun çözümü için üye 'devletlere başvurmayı (gerekli gördüğü hal
lerde, anlaşmanın madde 6 ('6) uyarımca temsilcilere birer genelge göndererek hükümetlerin görüş
lerini Büroya bildirmelerini ister. 

(b) Lehte ve aleyhteki oylar birbirine eş olursa, sorun mütaakıp Konferansta görüşülmek üzere 
ertelenir. 

Madde — 26. 

Eğer şartlar Nizamnamede belirtilen usullere riayet edilmeyi imkânsız kılarsa, Komite gerekli 
göreceği kararları alır ve durumu derfhal üye devletlere bildirir. 

Madde — 27. 

(a) Yönetim Komitesi üyeleri, madde '36 ilâ 47 uyarınca 5 yıllık 'bir süre için seçilirler. 
(b) Yönetim Komitesi üyelerinden ikinci bir beş yıllık süre için seçilmeleri de caizdir. 
(e) Adayların seçilme veya yeniden seçilme senesinde 06 ncı yaşına basmamış olması lâzım

dır. 
(d) İki konferans arasındaki sürede meydanla gelmiş bir münfhali doldurmak üzere seçilmiş bu

lunan bir Yönetim Komitesi üyesinin faaliyet devresi, boşalan üyenin normal devresinin hitamında 
sona erer. 

(Madde — 28. 

Görev devresi zarfında peşpeşe 6 ay veya kesintili olarak 12 ay vazifesinden uzak kalmış 
bir Yönetim Komitesi üyesinin vazifesi otomatik olarak sona erer. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 790) 



— 13 — 

Madde — 30. 

Her bir Yönetim Komitesi üyesi, Büronun faaliyet sahasının bir veya ziyade dallarının so
rumluluğunu yükler. Lâkin tüm önemli sorunlarda Komite toplu olarak müzakerelerde bulu
nur. Komitenin bir toplantısında ancak iki üye hazır ise ve karar tam mevcutlu bir toplantıya 
kadar ertelenmezse Başkanın veya Başkan Vekilinin görüşü öncelikle benimsenir. 

Madde — 31. 

Büro personeli Yönetim Komitesinin kontrolü altında çalışır. Adı geçen personel teknik ve 
idari asistan ve memurlardan müteşekkil olup Yönetim Komitesince atanırlar. 

Yayınlar 

Madde — 32. 

Her yılın başında Büro bir faaliyet raporu yayınlar. 

Madde — 33. 

(a) Büro, üye devletlerin ve toplanması mümkün olduğu hallerde diğer devletlerin hidro
grafi dairelerine dair tüm lüzumlu bilgiyi ihtiva eden bir yıllık çıkarır. 

(b) Bu yıllıkta madde 16 gereğince tâyin edilmiş resmî temsilcilerin adreslerinden maada 
aşağıdaki bilgiler yer alır : 

(1) Büronun kuruluşu ile Anlaşmanın yü nirlüğe girdiği tarih arasındaki süre zarfında 
Büronun çalışmalarına katılmış devletlerin bir listesi. 

(2) Üye devletlerin bir listesi. 
(3) Anlaşmanın 22 nci maddesine dayanarak Anlaşmadan çekilen devletlerin bir listesi. 
(4) Üye devletlerin filolarının tonaj çizelgesi. 
(5) Üye devletlerin iştirak hisselerini, aidatlarını ve sahiboldukları oy sayısını gösterir bir 

liste. 

Madde — 34. 

(a) Büro iki peryodik yayın çıkarır : Bunlar International Hydrographic Eeview ile Inter
national Hydrographic Bulletin'dir. 

(b) International Hydrographic Review içinde, hidrografi ve hidrografiye mütaallik ilim ve 
teknikler hakkında ve mütaaddit hidrografi daireleri ile Büroyu ilgilendiren diğer genel ilgi 
konularında yazılmış makaleler bulunur. 

(c) International Hydrographic Bulletin, International Hydrographic Review'den daha sık 
olarak yayınlanacak ve içinde günün meseleleriyle muvakkat veya acele mahiyetteki haberler 
yer alacaktır. Bülten keza üye devletlerin üzerinde çalıştıkları veya çalışmayı tasarladıkları 
mevzulara dair bilgiyi de ihtiva eder. 

Madde — 35. 

Büro, hidrografi dairesinin alâkalanabileceği teknik konular hakkında Özel yayınlar da çı
karır. 

ıSeçimler 

Madde — 36. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Anlaşmanın madde 5 (b), 6 (4) ve 10 (2) ahkâmı uyarınca Kon
ferans tarafından seçilir, seçim, gizli oyla konferans sonunda yapılır. 
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Madde — 37. 

(a) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için her bir üye Devletin iki oyu vardır. Filoları
nın tonajı 100 000 ton olan veya 100 000 tonu aşan devletler aşağıdaki çizelgeye göre fazla oya 
sahiptirler : 

Gros tonaj Munzam oy sayısı 

100 000 — 499 999 1 
500 000 — 1 999 999 2 

2 000 000 — 7 999 999 3 
8 000 000 ve daha ziyade 4 

(b) Tonaj hesapları, Malî Tüzüğün 5 nci maddesi uyarınca yapılır. 

Madde — 38. 

Her Üye Devlet, Âkıd Taraflardan her hangi birinin uyruğunda bulunan bir veya ziyade 
aday gösterebilir. Adayların isimleri mümkün mertebe Konferans tarihinden üç ay önce Bü
roya ulaşmış olmalıdır. Aday listesi Konferansın açılışından 10 gün önce kapanır. 

Madde — 39. 

Her bir adayın geniş deniz tecrübesiyle amelî hidrografi ve navigasyon konularında etraflı 
bilgi sahibi olması gereklidir. Seçimlerde adayların ancak teknik ve idari kabiliyetleri göz 
önünde bulundurulur, ve adaylarda özel bir mevki veya rütbe aranmaz. 

Aday gösterilirken, namzedin kalifikasyonla rmı belirten bir not da eklenmelidir. Adayların 
vasıflarını kolayca mukayese edebilmek için namzede dair bilgiler, aşağıdaki örneğe göre 
yeknasak bir şekle derlenmelidir. 

Genel : 
1. İsim 
2. Milliyet 
3. Doğum tarihi 
4. Kazandığı unvanlar vie (nişanlar 
Tahsil ve terfiler : 
5. Tahsil (süreler, 'ihtisas veya özel ikalifilkasyonlar da ıdâlhil) 
6. Bildiği lisanlar !Ckıonuşima ve tokuma) 
7. Terfiler 
Hizmet durumu : 
8. Hidrografi hizmeti 
(a) Denizde (süreler ve bulunduğu mevkiler) 
(ib)l' Kanada (süreler ve bulunduğu (mevkiler) 
9. Hidrografi dışı hizmetleri ' 
('a)ı Denizde (süreler ve îbülunlduğu (mevkiler) 
(b) Karada (süreler ve (bulunduğu mevkiler) 
İlmî faaliyetleri : 
10. Yayınladığı eserler 
11. İlmî (araştırmalar ve mükâfatlar 
12. İlmî kuruımlıar (mazide ve halen ülye'si bulunduğu) 
Özel bilgi : 
Eğer varsa 
(namzetin ve teklifi yapan makamın ikrızası) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 790) 
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(Madde — 41. 

(a) Aday lanın isimleri, hiztaetleri hakkındaki ib ilgiler, 'büroya vâsıl lolur olmaz Yönetim Ko
mitesi tarafından yayınlanır. 

('b) Büro teklif edilen isilm listelerini 'bir araya getirir ve namzetlerin hiztaıetlerine dair bilgi
lerle (birlikte Ikonferansın laçılışmda (her (bin delegasyona takdim eder. 

Madde — 42. 

(a) Yönetici seçiminde oylarını kullanmak üzere delegasyonları, üç yönetici olarak seçmek 
istedikleri üç namzedin isimlerini ısahib oldukları oy sayısına (eş sayıdaki 'öy 'puisuılalarına yazarlar. 

(ıb) Her 'bir oy pulslasma yazılacak üç aday, ayrı ayıa (uyruktan (olmalıdır. 
(e) Yukarıda (a) ive (b) (fıkralarına harfiyen uyulmadan doldurulmuş oy puslaları 'hüküm

süz addedilir. 
Madde — 43. 

(a) En çok toy lalan ayrı ayrı (uyrulklara mensup üç namzet yönetici olaralk seçilmiş addolu
nur. 

(lb)' îki veya ziyade adayın |e<ş sayıda oy (alması ve dolayısiyle evvelki paragrafta belirtilen 
şaıltlar içerisinde üç (kadroyu doldurtmanın imkansızlığı 'karşısında, eş sayıda oy almaş namzetle
rin nisbi durumunu tesıbit ımafesaıdiyle ısırf bunlar için bir oylama daha yapılır. 

Madde — 44. 

(a) Üç yönetici seçildikten sonra, bunlardan birini başkan yapimak üzere ayrı bir seçime baş
vurulur. Bu maksat için ıdelegasy onlar, kullanmağa, 'yetikili bulundulkları oy puslalarma başkan 
yapmalk istedikleri seçilmiş yöneticinin ismini yazarlar. 

(îb)ı Her ıbir yöneticinin alacağı fiilî oy sayısı, seçilen başkanın hini hacette yerine geçme sı
rasını tâyin /eder. 

(c) Yukarıdaki seçim ısonunlda bir beraberlik zuihur edecek olursa, aynı sayıda oıy alimuş yö
neticilerin Inisbi durumlai'mı teabit amaciyle onlar için bir ikinci oylama lyapılır. 

(Madde — 45. 

Seçimlerin bitiminde Konferans Başkanı, yeni seçilen yöneticileri, 'seçim 'ayını ftakibeden dör
düncü ayın ilk günlünde (vazifeye (başlamalarını bildirir. 

ıMadde — 46. 

(a) iki ikonferans arasıridaiki süre zarfında bir yönetici kadrosu (münhal bulunacak volur W e 
'müteakip konferansa kadar iki yıldan fazıla )bir zaman var ise, Yönetim İKoımitesi mün'hali dol
durtmak için mektupla bir ara keçim yapar. 

(b) Böyle bir ahvaJlde (büro üye devletlere yazarak Madde 38 ilâ 40 uyarınca ham'zet listeleri
nin gönderilmesini ister, l istelen alınınca, Madde 41 ilâ 43 de belirtilen esaslara yakinen intibak 
eden bir usule riayet edilerek ıseçiım yapılır. 

(c) Yukarıdaki seçimin sonucunda, Yönetim Komitesi derftıal üye 'devletleri keyfiyetten ha
berdar eder rve seçilen yöneticiyle görevine başlamasını Ibildirir. 

Madde — 47. 

B'iı> münhali doldürmıaik üzere seçilmiş bulunan yönetici Yönetim Komitesinde üçüncü (sırayı 
işgal eder. -

M. Meclisi (S. Sayısı : 790) 
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Malî Tüzük 

Madde — 1 

Büronun malî hususları, Anlaşmanın 5, 7, 14 ve 16 ncı maddeleriyle Genel Nizamnamenin 11 ilâ 
14 ncü maddeleri ahkâmı uyarınca yönetilir. 

Normal Bütçe 

Madde — 2 

(a) Bütçe beş senellik bir süre için hazırlanır ve 1885 Uluslararası Para Sözleşmesinde kabul 
edilen altın frangı esaslarına dayanılarak hesaplanır. 1 altın frank = 0.290 322 gram veya 
0.009 334 0865 onsluk troy altındır. 

('b) Büronun malî yılı, Gregoryen takvim yılına intibak eder. 

Madde — 3 

Bütçenin takdimi sırasında gelir ve giderlerin bir ıtevzini yapılamaz. 

Madde — 4 

Âfcıd Devletlerin yıllık aidatları, madde 2 de tarif edilen altın frank standardına dayanır ve 
Büronun banka hesaplarına yatırılır Aidatlar a lg ıdak i kurallar gereğince tesbit edilir: 

(a) Her Devlet ikişer 'bin altın franklık iki hisseye yazılır. 
('b) Harb ve ticaret gemilerinin mecmu tonajı 100 000 gros tondan fazla olan üye Devlet, aşa

ğıdaki çizelgeye göre aynı kıymette ek hisseler alır : 
Ek hisseler 

Gros Tonaj (Beher ikişer bin altın franOdi'k) 

100 000 
250 000 
455 000 
720 000 

1 050 000 
1 450 000 
1 925 000 
2 480 000 
3 120 000 
3 850 000 
4 675 000 
5 600 000 
6 630 000 
7 770 000 
9 025 000 
10 400 000 
11 900 000 
13 530 000 
15 295 000 
17 200 000 
19 250 000 
21 450 000 
23 805 000 
26 320 000 
29 000 000 

. 
— 
—. 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—, 
— 
— 
— 
— 
—. 
—, 
—. 
—. 
—. 
— 
— 
— 
— 

249 999 
254 999 
719 999 

1 049 999 
1 949 999 
1 924 999 
2 479 999 
3 119 999 
3 849 999 
4 674 999 
5 599 999 
6 629 999 
7 679 999 
9 024 999 
10 399 999 
11 899 999 
13 529 999 
15 294 999 
17 199 999 
19 249 999 
21 449 999 
23 804 999 
26 319 999 
28 999 999 
ve yukarı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 (Âzami) 
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Madde — 5 

Anlaşmanın Genel Nizamnamenin tatbikatında üye devletlerin tonaj (toesalbatı, ha,rb gemilerinin 
mayi mahreçlerinin 6/7 sine, 1Û0 tondan yukarı bütün diğer gemilerin gVos tonajını eiklennekl'e ya
pılır. 

Madde — 6 

('a) Devletlerarası aidatlarım tesbite yarayan tonaj çizelgesi, Yönetim Komitesi tarafından her 
bir mûtat konferanstan qnee hazırlanır. Konferapstan 12 ay eyvel B,iirq, üye devletlerden Konfe
ransa takaddüm eden senenin 1 Ocak gününe göre gözden geçirilmiş, tonaj raık^ınl'aran; ister. Kon
feranstan 6 ay önce de Büro devletlere yeniden tanzÜm edilmiş bir tonaj çizelgesi gönderir. 

('b) Tonaj, hisse, aidat ve oy çizelgeleri tasvilbedil'mek üzere konferansa sunulur, ve konfe
ransı talkibeden yılın 1 Ocak gününde yürürlüğe gitfer. Aşağıda (c) ve (d) fıkralarımda belirti
len hususlar müstesna, çizelgeler mütaakip konferans senesinin 31 Aralık tanpıine kadar yürürlük
te kalırlar. 

(c) Her hangi bir Devlet Anlaşmaya katılma^ isteğinde, filolarının tonaj miktarını bildirir. 
Mezkûr Devletin katılması kesinleşince de Yönetim Komitesi bu miktarı tonaj çizelgesine geçirir. 

(d) Tonaj çizelgesinde gösterilen miktarda bir değişiklik yapmak istiyen bir Devlet, arzusunu 
Büroya mütaakip ma î̂ yılın başlamasından asgari 6 ay öncesinden bildirilmelidir. 

Madde — 7 

Monako Prensliği özel bir işleme mazhardır. Büronun bannm'ası için ücretsiz binalar sağladı-
; ğından, her hangi bir aidattan vareste tutulmakla beraber oy hakkına sahip 'kalır 

Madde — 8 

Yönetim Komitesi tahminî bütçeyi hazırlar ve Malî Komite tarafından incelenmesi am'aciyle 
Malî Komitenin birleşmesinden asgari üç ay önce üye devletlere gönderir. 

Madde — •% 

Bütçenin uygulanmasında Yönetim Komitesi sorumludur. Madde 11 deki ahkâma riayet şar-
tiyle Yönetim Komitesi, bütçe esaslarına göre harcama ve taahhütleri yürütür. 

Madde ^- 10. 

Bir fasıldan başka bir fasıla para aktarmalara ancaik Malî Komitemin tasvibiyle mümkündür. 

Madde — 11. 

Bütçeye mütenazır olan malî süre sona erdikten sonra, o sürenin bütçesinden hiçbir harcama 
; yapılamaz. Açık kalmış hesaplar üç aylık bir müddet içerisinde tasfiye edilmelidir. 

Fonlar - İşletme anaparası 

Ma£4e — ^2. 

Büronun bütün parası Yönetim Komitesinin kontrolü altında bulunur. Yönetim Komitesi üye
lerinden birinin onayı olmadan 1 000 Altın Frankın üzerinde hiçbir harcama yapılmaz. 10 000 Al
lın Frankı aşan harcamalar için tüm Komitenin tasvibi lâzımdır. 

M. Meclisi (S. Sayası : 790-) 
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Madde — 13. 

(a) Devletlerin madde 4 te belirtilmiş bulunam normal bütçe yıllık aidatları, aidolduklar» 
malî yilm 1 Ocak gününde işl'emeye başlar. Aidatlar gecikmeye mahal bırakılmaksızm ödenmelidir. 

(b) Tatbik edilecek döviz kuru, paranın gönderildiği tarihteki kurdur. Bu tarih gecikilmeden 
Büroya bildirilmelidir. 

Madde —14. 

Yılın 1 Temmuz'undan önce Anlaşmaya katılan bir Devlet tam yılın aidatını öder. Üyeliği 
1 Temmuz'da veya 1 Temmuz'dan sonra olmuşsa, aidatının yarısını öder. 

Maidde — 15. 

Ödenmemiş aidatlar, Yönetim Komitesince hazırlanıp Malî Komiteye verilen malî idare raporuna 
ekli bir çizelge halinde gösterilir. 

Madde — 16. 

Anlaşmanın 14 ncü maddesi ahkamınca bir üye Devletin hak ve faydalardan mahrum bırakılması 
keyfiyeti, ödenmesi gereken üçüncü yıllık aidatın işlemeye başlaldığı senenin 1 Temmuz'unda veya 
1 Temmuz'undan az sonra! ilgili Devlete Yönetim Komitesi tarafından bildirilir. 

Üyelik haklarından bu ısurette yoksun bırakılan her hangi bir üye Devlet, mahrum kılındığı tarih
te ödenmemiş bulunan iki senelik aidatı Büroya karşı borçlu addedilir. 

Madde — 17. 

(a) Aidatlarını ancak kısmen ödiyen bir üye Devlete1, Büro tarafından keyfiyetin kendisine 
tebliğ tarihi mebde olmak üzere, borçların ödenmesi için iki yıllık bir mühlet verilir. Bu sürenin 
hitamında, kalan borç tasfiye edilinceye kadatr o Devlet üyelik hak ve menfaatlerden yoksun bıra
kılır. 

(b) Yukarıdaki (a) fıkrası uyarınca hak ve menfaatlerden yoksun bırakilma keyfiyeti, iki 
yıllık mühletin sona erdiği senenin 1 Temmuz'unda yürürlüğe girer. 

Madde1 — 18. 

Büronun malK istikrarını sağlamak ve her hangi bir para sıkıntısını önlemek amaciyle, Büronun 
emrine bir işletme anaparası tahsis edilir. Bu işletme anaparasının miktarı, her yılın başında,.. 
üye devletlerin toplu yıllık aidatlarının aisagari yarısına tekabbül eder. 

Yedek akçe 

Madde .— 19. 

Büromun emrine, miktarı Konferans tarafından te&bit edilecek bir yedek akçe de tahsis edilir.. 
Bu para, teşkilâtın münhasıran fevkalâde harcamalarını karşılayabilmesi için ayrılmış olup ancak 
istisnai durumlarda kullanabilir. 

Denetleme 

Madde — 20. 

Her sene Yönetim Komitesi üyö devletlere, sona eren yıl zarıfındalki malî idare hakkında bir-
rapor sunar. Keza Yönetim Komitesi, Teşkilâtın elimdeki menkul ve gayrimenkullerin değerine^ 
dair bilgi de verilir. 
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Madde — 21. 

Genel Nizamnamenin 14 ncü maddesi uyarınca hariçten tutulacak denetçi, harcamaların yerinde 
yapılmış olduğuna, Konferansın direktiflerine uyduklarına ve gereği veçhile defterlere geçirilmiş 
bulunduklarına kanaat getirir. Böyle bir denetleme her hangi bir zamanda yapılabilir. 

Teşkilâtın lâğvedilmesi 

Madde 22. 

Teşkilâtın lâğvedilmesi halinde, hesapların bakiyesi, lâğvedilme keyfiyetinin yürürlüğe girdiği 
günde Anlaşmaya üye bulunan devletler arasında taksim edilir. Teşkilâtın aktifinin taksim hususu, 
1921 senesinden beri vermiş oldukları toplu aidatları oranında yapılır. Pasif bakiyesi ise, son yıl
lık aidatları göz önünde bulundurmak şartiyle mezkûr üye devletler arasında bölünür. 

>••« 
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Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 817 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesin-
hesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3 /947, 1/325) 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı KesinhesaJbına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/947) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı : 572009/2095 
25 . 6" . 1968 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinnesalbma ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 

GENEL UYGUNLUK 'BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kaimim hükümlerine uyularak ibir örneği Sayıştaya gönderilmiş 
olan Devlet Ürctmie Çiftlikleri Genel 'Müdürlüğünün 1̂ 65 Mtçje yılı Kesinhesalbı, Sayıştay'ca ince
lenip yargılanmış olan saymanlık idare hesaplariyle karşılaştırılmış'tır. 

'2. Bayiştayca teslbi't olunan miktarlara nazaran dairesince tesbit olunan; gider miktarı (6) ku
ruş noksan, yokeditecek 'ödenek miktarı ('6) kuruş fazla ve gelir tahsilatı da '((6) 'kuruş nok«an bu-
lunnıuş olup fark sebepleri ilgili Sayıştay cetvellerinde açıklanmıştır. 

Keyfiyet Kesinhesap kanunu tasarısının 1 nei maddesinde yazılı gider, 3 ncü maddesinde yazılı 
yokedilecek ödenek, '2 nci m'addesinde yazılı gelir tahsilatı miktarlarınla etkili olduğundan İm mad
delerde yazılı miktarların ona 'göre düzeltilmesi 'gerekli bulunmuştur. 

Bahse konu ('6) kuruş aynı zamanda 12.370 mci (emekli kepeneği karşılıkları) tertibimden ödenek 
dışı harcama olarak da iteslbit edilmiş bulunmakta ise de, hu ımiktar 9 . '9 . 1966 gün ve '37462 sayılı 
makbuzla Yalova Devlet Üretme Çiftliği sorumlu saymanlığınca tahsil 'edilmiştir. 

'3. Yukarıki maddelerde ve bağlı cetvellerde yapılan 'açıklamalar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle kesinhesapta ıgösterilen rakamların kabulünün uytguın olacağını arz ederiz. 

' 3 . 6 . 1968 

Rıza Turgay 
Birinci Başkan 

Nihat Başakar 
D. 4, Başkanı 

M. Hüdâi Dümer 
D. 8. Başkanı 

Kemalettin Tolluoğlu 
D. 1. Başkanı 

Vasfı îlter 
D. 5. Başkanı 

A. Rıza Tolksöz 
Üye 

(Hasta) 

Mehmet Karabacak 
D. 2. Başkanı 

Celâl Çitici 
D. 6. Başkanı 

Raşit Örencik 
Üye 

îhsan ögat 
D. 3. Başkanı 

Azmi Seyhan 
D. 7. Başkanı 

Hikmet Öklem 
Üye 
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Remzi Konakçı 
Üye 

Namık Giirkök 
Üye 

Servet Koksal 
Üye 

Veli Uyar 
Üye 

İlham GÖvsa 
Üye 

I. Ziyaeibtinl Yaıyböke 
Üye 

(Hasta) 

Semiha Erem 
Üye 

AW Orhon 
Üye 

5edM Rakunt 
Üye 

Mehmet Çınarlı 
Üye 

Orhan Saltcan 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

(BulunaımjaJdı) 

Osman Cebi 
' Üye 

Gültekin Aykurt 
Üye 

Muzaffer Gürcon 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

AW Sezener 
Üye 

Mithat Testereci 
Üye 

Hayri Esen 
Üye 

Hazım Dizdar 
Üye 

Semiha Denizdöven 
Üye 

Abdurrahman §ahin 
Üye 

Hayri Gürsu 
Üye 

İhsan Tanyı'ldız 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

ilf. Kemal Urkom 
Üye 

77d^ Özerkan 
Üye 

Fikret Karabina 
Savcı 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/325) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 506/677 

8.2. 1967 

MİLLEIT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
7 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştnlan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvedler ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 817) 
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GEREKÇE 
1. Tasarının birinci maddesi : 
Devlet Üretime Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 614 sayılı Kanunla kabul edilen 1005 yılı katma 

'bütçesiyle; 
Lira K. 

(A/ l ) Cari harcamalar için 
(A/2) Yatırım harcamaları için 
(A/3) 'Sermaye teşkili ve transıfer harcamaları için toplam olarak 

ödenek verilmiştir. 

Buna karşılık; 
(A/ l ) Gari harcamalara %75,®3 nisbetinde 7 459'452 38 
(A/2) Yatırım harcamalarına % 94 nisbetinde '770 '838 70 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalarına % 74,'57 nisbetinde 297 856 55 

9 M 564 
820 000 
399 416 

11 055 9>80 

Toplam olarak % 77,14 nislbetinde harcama yapılmıştır. 8 528 147 ©3 

2. Tasarının ikinci maddesi : 
»Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün katma bütçe (giderleri, 54'38 sayılı Kanunun 

16 meı maddesi gereğince, döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek 'gelirlerden karşılanmıak!-
tadır. 

Bumdan başka, katma bütçe mallarının kiraya verilmesinden ve katma bütçe tatbikatından elde 
edilen bâzı çeşitli gelirler de mevcudolduğundan bunların da karşılık tutulması gerekmektedir. 

Tasarıya bağlı (ıB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
Lira K. 

Döner sermaye gelirlerinden 8 468 143 16 
Çeşitli 'gelirlerden <60 004 47 

Toplam olarak '8 528 147 '63 

tahsilat yapılmıştır. 

3. Tasarının üçüncü maddesi : 
19'65 Ibütçe yılı içinde alınmış tasarruf tedbirleri dolayısiyle kullanılmıyaın ve (A/ l , A/2 ve 

A/3 işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (2 5'27 8312,37) liralık % '22,86 nisbetinde öde
nek artığı yokedilmiştir. 

4. Tasarının 4 ve 5 mci maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 817) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sayı§tay Komisyonu 7 . 2 . 1969 
Esas No..: 3/947, 1/325 

Karar No. : 19 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün <W&5 yılı Kesinlheısabı ile ibu yıla ait uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay (Başkanlığı tezkeresi Komisyonumuza havale olunmakla, ka
nunun tarif ettiği şekilde düzenılenımiş (bulunduğu anlaşılan kesinhesap ıkanun 'tasarısı ve uygunluk 
Ibildirimi, Sayıştay ve Devlet Üretene Çiftlikleri Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Ödenek : \ 
1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1905 bütçe yılı ödenek toplamı 11 055 980 

lira olup, uygunluk bildiriminle bağlı cetvelde ve kesinlhesapta yazılı miktarların (birbirine uyigun 
olduğu görülmüş ve Komisyonumuzioa da aynıen kabul edilmiştir. 

Gider : 
2. Adı gecem Genel Müdürlüğün 1905 bütçe yılı genel gideri, Sayıştayca 8 928 147,l69 lira olarak 

tesbit edildiği halde, dairesi kesinbesaibında (6) kuruş noksanı ile 8 '528 147;03 lira olarak ıg'österil-
miştir. 

Bu farkın; Yalova Devlet Üretme Çiftliği sorumlu Saymanlığınca 12.370 inci (Emekli keseneği) 
tertibi gideri 8 1VI2$5 lira olduğu halde, merkeze (6) kuruş moksanı ile '8 1122,89 lira olarak intikal 
ettirilmesi ve kesinlhesabın da bu rakama g'öre düzenlenmesi sonunda ortaya çıktığı, Sayıştayca söz 
konusu (6) kuruşun ise 12.000 nici bölüm giderine ilâve edildiği; uygunluk .bildirimine bağlı gider 
cetvelinde yazılı açıklama ve incelemeden' anlaşılmıştır. Sayıştayca tesbit edilen 8 528 147,69 lira 
Komisyonumuzca da uygun görülerek Genel Müdürlüğün 1965 'bütçe yılı igenel gideri olarak kabul 
ledilmiştir. 

Yokedilmesi gereken ödenek : 
3. Komisyonumuzıea kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 2 527 832,8i lira olup, 

bunun yokedilmesi gerekmektedir. 
Dairesi kesimhesabında ise yokedilecek ödenek (6) kuruş fazlasiyle 2 527 8132,87 lira olarak gös

terilmiştir. 
Fark sebebi gider kısmında açıklanımış olduğu üzere noksan gösterilen ('6) kurucun yokedilecek 

'ödeneği aksi yönden etkilendirmesinden ileri gelmiş olup, Sayıştayca tesbit edilen 2 527 832/31 lira 
yokedilecek ödemek Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Gelir tahakkukat ve taJhsilâtı : 
4. Sayıştayca düzenlenmiş olan uygunluk bildirimine ekli gelir cetvelinde, gelir tahakkukat ve 

tahsilatı .genel toplamları birbirine eşit ve 8 '528 147,'69 lira olduğu halde, dairesi gelir kesinfbesabın-
da tahakkukat ve tahsilat ((6) kuruş noksanı ile 8 '528 147,03 liradır. 

Bu fark; gider kısmımda açıklanan ('6) kuruş giderin •talhsil edildiği halde .gelir talhalkkuk ve tah-
silâti'ma ilâve edilmemesinden1 ileri geldiği uygunluk bildirimine bağlı gelir cetvelinde yazılı açıkla
madan .anlaşılmış olmakla Sayıştay'ca tesbit edilen 8 528 147;6!9 lira Komisyonumuzca da gelir genel 
talhakkufoatı ve ta'hsilâtı olarak kabul edilmiştir. 
. Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen ödenek gider ve gelire göre değişik olarak düzen

lenen kesinhesap kanun tasarısı, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

[Başkan ve bu rapor ıSözcüsü Kâtip 
Kars Afyon K. Erzurum Kastaimıonu 

Celâl Nuri Koç Ali İhsan Ulubahşi 1. H. Yıldırım A. Toközlü 
Kütahya Ordu Sinop Urfa 

/ . H. Yıldırım F. Güley M. Kaptan M. Çetin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 817) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel harca
maları ilişik ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde gösterildiği üzere, (7 459 452,38) lirası 
cari harcamalara, (770 838,70) lirası yatırım 
harcamalarına, (297 856,55) lirası da sermaye 
teşkilli ve transfer harcamalarına aidolmak üze
re toplam olarak (8 528 147,63) liradır. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilatı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere normal gelirler tahsilatı olarak 
(8 528 147,63) liradır. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı için
de harcanmıyan ve bağlı (A/ l , A/2 ve A/3) 
işaretli cetvellerin ayn sütunlarında gösteri
len (2 527 832,37) liralık ödenek yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

7 . 2 . 1967 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu * 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güim. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Balkanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. BilgeJıan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdniç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarum Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışıma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta, Kay. Bakanı 

/ . Deriner 
îmar ve İıskân Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEGÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel gider
leri ilişik ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde gösterildiği üzere, (7 459 452,44) lirası 
cari giderlere, (770 838,70) lirası yatırım gider
lerine, (297 856,55) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer giderlerine aidodmak üzere toplam ola
rak (8 528147,69) liradır. 

MADDE 2. —- Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilatı, (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere normal gelirler tahsilatı olarak 
(8 528147,69) liradır. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı içinde har
canmıyan ve bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlannda • gösterilen 
(2 527 832,31) liralık ödenek yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 817) 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

(A/l , A/2, A/3 cetvelleri) 

Bölüm ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/3) Cetveli toplamı 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira K. 

Yok edilmesi 
gereken ödenek 

Lira K. 

8 976 049 6 887 061 67 2 088 987 33 
295 813 235 730 74 60 082 26 
389 
13 
162 

9 836 

820 

820 

11 
237 

702 
000 
000 

564 

000 

000 

181 
785 

150 450 

399 416 

211 356 
4 428 

120 875 

7 459 452 

770 838 

770 838 

11 
148 
138 

297 

181 
618 
057 

856 

39 
15 
49 

44 

70 

70 

48 
07 

55 

178 345 
8 571 
41 

2 377 

49 

49 

89 
12 

101 

124 

111 

161 

161 

166 
392 

559 

61 
85 
51 

56 

30 

30 

52 
93 

45 

9 836 564 7 459 452 44 2 377 111 56 
820 000 770 838 70 49 161 30 
399 416 297 856 55 101 559 45 

Genel toplam 11 055 980 8 528 147 69 2 527 832 31 

M. Meclisi (S. Sayısı : 817) 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

(B) CETVELİ 

Mulıammenat Tahsilat 
Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira K. 

(B/l) Vergi dışı gelirler 

61.000 Kurumlar hasılatı 11 000 000 8 468 143 16 

61.170 Döner sermaye gelirleri 11 000 000 8 468 143 16 
63.000 Çeşitli gelirler 55 980 60 004 53 

63.301 Çeşitli gelirler 55 980 60 004 53 
İCMAL 

61.000 Kurumlar hasılatı 11 000 000 8 468 143 16 
63.000 Çeşitli gelirler 55 980 60 004 53 

Genel toplam 11 055 980 8 528 147 69 

M. Meclisi (S. Sayısı : 817) 





Dönem : 2 O I Q 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O I O 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 1/248) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/924) 

T. C. 
Sayıştay 6 , 5 . 1968 

Sayı : 569264/1167 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 

GENEL ITTOUNLÜK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kamunu hükümlerine uyularak bir örneği Sayıştaya 'gönderilen 
Beden Terbiyesi Grenel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesimhesalbı Sayıştayca incelenip yangılan
mış olan saymanlık idare hesabı ile fcarşılaştırılmıştır. 

2. Genel Muhasebe Kanununun 118 nci maddesi delaletiyle bu kanunun 103 mcü maddesi hük
mü uyanırca kesinhesaba bağlanması gereken gider izahnamesinin; gider 'bütçesinin çeşitli tertip
lerine konulmuş olan ödeneklerin hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve işbu harcama sonunda 
bütçe ile öngörülen hizmetlerin ne derecelerde gerçekleştirilmiş bulunduğu yolunda harcama ve hiz
metleri genel çizgileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olup gerçi kesinhesa-
ba bağlanmış olan gider izahnamıesinin 12.911, 12.9T2 ve 14.571 nci maddeler dışındaki açıklamaları 
yeterli bulunmuş ise de; - idarecilerin ve sporcuların yurt içi ve yurt dışı yollukları - ile - idame 
ve geliştirme giderleri - maddelerinden yapılan harcamalar hakkımda verilen izahat kanunun 'kay
dettiği -mamada olmadığı görülmüştür. 

'3. Yukarıki maddede ve 'bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde 'bulundurulmak sure
tiyle kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

10 . 4 . 1968 

Rtza Turgay Kemalettin Tolluoğlu Mehmet Karabacak İhsan Ögat 
Birinci Başkan D. 1. Başkanı D. 2. Başkanı D. 3. Başkanı 

Nihat Başakar Vasfı îlter Celal Çitici Azmi Seyhan 
D. 4. Başkanı D. 5. Başkanı D. 6. Başkanı D. 7. Başkanı 

(İzinli) (Bulunamadı)1 

M. Hüdâi Dümer A. Rıza Toksöz Raşit örencik) 
D. 8. Başkanı Üye Üye 

Hikmet öktem 
Üye 



Remzi Konakçı 
Üye 

Namık Gürkök 
Üye 

Servet Koksal 
Üye 

Veli Uyar 
Üye 

İlham Gövsa 
Üye 

/. Ziyaettin Yay o öke 
Üyo 

Semiha Er em 
Üye 

Ali Orhon 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Bedri Rakunt 
Üye 

Mehmet Çınarlı 
Üye 

Orhan Saltcan 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

Hazım 

Osman Cebi 
Üye 

Gültekin Aykurt 
Üyo 

Muzaffer Gürçon 
Üye 

ylii Sezener 
Üyo 

Mithat Testereci 
Üye 

Hayri Esen 
Üye 

Dizdar 
Üye 

Semiha Denizdöven 
Üye 

Al) durrakmayı Şahin 
Üye 

(Bulunamadı) 

Hayri Gürsu 
Üye 

(imdada [bulunamadı) 

î'hısan Tanyıldız 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

M. Kemal Urlkom 
Üye 

JJafoY Özerkan 
Üye 

Fikret Karabina 
iSavcı 

(İmzada (bulunamadı) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/248) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/407/4123 

14 . 7 . 1966 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cet veller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
Gider durumu : 
Beden Terbiyesi Grenıel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 'ödenek toplamı (54 091 '6'2'5,!68) lira olup 

Ibundan yılı içinde harcanmıyan (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında göss-
ıterilen (5 348 859,30) liralık ödenek 1965 yılına devredilmiş (4 820 055,61) liralık ödenek yok edil
miş ve yılı içinde (43 922 710,77) lira harcanmıştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 818) 
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Crelir durumu : 
Beden Teribiyesi G-enel Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(53 990 305,50) lira olarak tahsil edilen gelirden 09 097 308,27) lirası Bütçe Kanununun 7 nci mad
desine göre 1965 bütçe yılına devredilmiş geriye (44 892 997,23) lira kalmıştır. 

Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı gelir ve gider durumu arasındaki farkı teşkil 
eden (970 ^Sö^'ö) lira gelir fazlası alarak kalmıştır. 

Kesinhesap foanuın tasarısı ıbu -esaslar dairesinde hazırlanmıştır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 7 . 2 . 1969 

Esas No. : 3/924, 1/248 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

(Beden 'Teribiyesi Genel 'Müdürlüğümün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ile bu yıla ait 
uygunluk Ibildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi Komisyonumuza havale 
olunmuş, kanunun tarif 'ettiği şekilde düzenlenmiş 'bulunduğu anlaşılan kesinhesap (kanun tasarısı 
ve uygunluk 'bildirimi, Sayıştay ve Beden Terbiyesi G-enel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulunduğu 
halde tetkik ive müzakere (edilmiştir. 

ödenek : 
1. Beden Teribiyesi Genel Müdürlüğünün 19'64 'bütçe yılı ödemek toplamı 54 0'911625,68 lira olup, 

uygunluk 'bildirimine bağlı 'cetvelde ve kesimhesapta yazılı miktarların 'birbirine uygun olduğu gö
rülmüş ve Komisyonumuzca da (aynen !kabul edilmiştir. 

Gider : 
2. Adı geçen Genel 'Müdürlüğün 1964 bütçe yılı 'genel gideri 43 922 '710,77 lira olup, uygunluk 

'bildirimime Ibağlı 'cetvelde ve kesimhesapta yazılı miktarların birbirine uygun olduğu 'görülmüş ve 
Komisyonumuzca da ıaymem kabul edilmiştir. 

Gtelecek yıla devreden ödenek : 
3. ©eden Teribiyesi (Genel Müdürlüğünün gelecek yıla devreden ödeneği Sayıştayca 5 '348 859,30 

lira teslbit edilmiş olup uygunluk bildirimimle 'bağlı cetvelde ve dairesi kesinin es abında gösterilen 
miktarların 'biriibirimc uygum olduğu 'görülmüş ve Komisyonumuzca da aynen 'kaJbul edilmiştir. 

Anicak, Bütçe Kanununum '7 mci maddesiyle 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince devro
lunan ödeneğe mukabil devrolunan gelirin de aynı olması gerekirken, gelir kesinhesap cetvelin
de devreden 'gelir 3 '748 448/97 lira fazlasiyle 9 0 97 308,27 lira olarak 'gösterilmiştir. 

Spor - Toto hasılatından 'Genel Müdürlüğe bütçe yılının son günlerinde intikal ettirilen payların 
ödenek kaydı için gerdkli iznin 'zamanında alınamamasından dolayı bu farkın meydana geldiği 
dairesince (bildirilmiş ise de, Bütçe Kanununun 7 ve 7258 sayılı Kamunun 4 ncü maddesi hükümleri 
karşısında ödemek kaydı işlemlerimin, takibine Önem verilerek devrolunan (ödemek ile (gelir arasımda 
'eşitlik sağlanması hususu Sayıştayca temenni 'edilmiş ve Komisyonumuzca da 'aynı temenniye iştirak 
edilmiştir. 

Yokedilmesi gereken ödenek : 
4. 1964 yılı yokedilecefe ödenek: toplamı Sayıştayca 4 (820 055,61 lira olarak tesbit edilmiş olup 

uygunluk bildirimine bağlı cetvelde ve kesinhesapta aynı miktarın gösterildiği anlaşılmış ve Komis-
yonumuzıea kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 818) 



_ 4 — 
G-elir tahakkukat ve tahsilatı : 
5. Dairesi kesinhesabında kayıtlı tahakkukat ve tahsilat genel toplamları birbirine eşit ve 

44 $92 997,213 lira olarak Sayıştayca tesbit edilen miktara uygun bulunmuş ve Komisyonumuzca 
kalbul edilmiştir. 

Ancak, müşterek 'bahis hasıla tından 1964 yılın da Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü için ayrılan 
% 40 payların toplamı 43 918 887,80 lira olduğu halde tahakkuk ve tahsilatın 9 850 095,23 lira 
noksanı ile 34 068 792,57 lira olarak gösterildiği, bu farkın Başjbayi Emlak Kredi Bankasınca malî 
yıl sonuna kadar Genel Müdürlüğün T. C Merkez Bankasındaki eari hesabına çeşitli sebeplerle ak-
tarılmıyan paralardan doğduğu Sayıştayca teslbit edilmiştir. 

Komisyonumuzca da bu kanunun üzerinde titizlikle durularak siöz konusu paraların zamanında 
T. C. Merkez Bankasındaki cari hesaba yatırılmasının temini hususu tavsiyeye şayan ıbulunmuştur. 

tzahnameler : 
6. Sayıştayca düzenlenen uygunluk ibildiriminde kesinhesalba bağlanan izahnamelerden gidere 

aidolanda 12,911, 12.912 - idarecilerin ve sporcuların yurt içi ve yurt dışı yollukları - tertipleri ile 
14.571 nci - idamıe ve geliştirme giderleri - maddelerinde yapılan harcamalar hakkında; ödeneklerin 
ıhangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve hu harcama sonunda 'bütçe ile öngörülen hizmetlerin ne 
'dereceye kadar gerçekleştirildiğini fceferruatiyle gösterir açıklamaya rastlanımadığından yetersiz 
'bulunduğu 'bildirilmiş olmakla, Komisyonumuzca bu- konuda yapılan inceleme sonucunda Sayıştay 
tarafından [belirtilen hususlar yerinde Ibulunmuş ve izahnamelerin daha titizlikle hazırlanması te
menniye şayan 'görülmüştür. 

Yukarda arz olunan seJbeplero dayanarak: ödenek, gider, gelecek yıla devreden ödenek, yokedi-
l'oeök ödoncik, gelir tahaklkukat ve tahsilatını gösteren kesinhesap kanun tasarısı Komisyonumuzca 
aynen kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulun yüce tasviplerine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve hu rapor Sözcüsü Kâtip 
Kars Afyon K. Erzurum Kastamonu 

Celâl Nuri Koç Ali İhsan Ulubahşi î. II. Yıldırım A. Toközlü 

Kütahya Ordu Sinop Urfa 
/ . II. Yıldırım F. Güley M. Kaptan M. Çetin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 818) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Geneli Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (12 250 778) lirası cari harcamalara, (31 577 163,38) lirası yatırım harcamalarına, (94 769,39) 
lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak (43 922 710,77) 
liradır. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsi
lat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (52 390 305,50) lirası normal gelirlerden y apılan tahsilata, (1 600 000,00) lirası özel gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) Özel kanunlar ile sağlanan ve normal gelirler meyanmda bulunan gelirlerden yılı içinde 
harcanmıyan (9 097 308,27) lira ertesi yıla devrediHmiş bu suretle yılın tahsilatı (44 892 997,23) 
lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — ikinci ve birinci maddelerde (a) , (b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki 
farkı teşkil eden (970 286,46) lira; gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü günün 1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/ l , A/2 ve A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (4 820 055,61) liralık ödenek 
yokedilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan (5 348 859,30) 
lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanları yürütür. 
29 . 6 . 1966 

Başbakan 
S. Demirel 

Devi ot Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve I.slkân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Balkanı 
1. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

içişleri Balkanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Ba/kanı 
/ . Deriner 

Köy işleri Balkanı 
8. O. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 818) 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 

(A/l , A/2 ve A/3 cetvelleri) 

Ertesi yıla dev- İmhası icabcden 

Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

Tahsisat 
Lira 

5 835 412 
364 500 

11 237 111 
18 000 

2 057 855 

19 512 878 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri 

(A/2) Cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 
İCMAL 

550 003 

33 812 743 

34 362 746 

i 

100 000 
105 000 

11 000 

216 000 

K. 

01 

71 

72 

96 

96 

— 

• ; 

Sarfiyat 
Lira 

4 188 587 
333 792 

6 829 301 
2 689 

896 407 

12 250 778 

293 375 

31 283 787 

31 577 163 

46 168 
46 524 

2 076 

94 769 
•• . • ; 

K. 

68 
62 
03 

67 

57 

51 

38 

38 
46 
55 

39 
= 

rolunan tahsisat 
Lira 

1 094 373 
— 

1 468 908 
— 

— 

2 563 281 

256 624 

2 528 953 

2 785 577 

— 
— 
— 

— 

K. 

49 

23 

1 1 

72 

43 

15 

58 

— 

= 

tahsisat 
Lira 

552 450 
30 707 

2 938 901 
15 311 

61 448 04 

4.698 819 

3 

3 

6 

53 831 
58 475 
8 923 

121 230 
—, . 

K. 

83 
38 
75 

62 
54 
45 

61 
= 

(A/ l ) Cetveli toplamı 19 512 878 72 12 250 778 2 563 281 72 4 698 819 
(A/2) Cetveli toplamı 34 362 746 96 31 577 163 38 2 785 577 58 6 
(A/3) Cetveli toplamı 216 000 94 769 39 — • 121 230 61 

Genel toplam 54 091 625 68 43 922 710 77 5 348 859 30 4 820 055 61 

M. Meclisi (S. Sayısı : 818) 
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Bölüm Madde 

61.000 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 

(B) CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
Kurumlar hasılatı ve paylar 

yılı 

Muhammenat 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

61.110 Basımevi geliri 

Paylar Kesim toplamı 

2 300 001 

1 750 000 

550 001 

61.210 

61.220 

62.000 

Profesyonel kulüplerin yapacakları yarışmalar
da elde edilecek gelirlerden federasyon payı 
Futbolda müşterek bahis hasılatından elde edile
cek gelir 
Beden Terbiyesi malları gelirleri 

550 000 

270 000 

63.000 

64000 

Hasılatlar Kesim toplamı 270 000 

62.175 
62.176 

Diğer hasılatlar 
Bursa'da Çekirge'deki Park Otel, Uludağ, An
kara Elmadağ ve Erciyes telesiege işletmecilikle-

40 000 

48 917 796 

3 347 255 

45 570 541 

775 135 

44 795 405 

253 428 

253 428 

175 732 

63.310 

63.400 

64.100 

rinden elde edilecek gelir 
Çeşitli gelirler 

Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 

Bağışlar 

özel gelirler 

Hazine yardımı 

230 000 
320 001 

300 001 

20 000 

2 630 677 

2 180 677 

77 696 
3 219 079 

3 213 579 

5 500 

1 600 000 

1 600 000 

61.000 
62.000 
63.000 
64.000 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 
ICMAL 

Kurumlar hasılatı ve paylar 
Beden Terbiyesi malları gelirleri 
Çeşitli gelirler 
özel gelirler 

1965 yılma devir 
Toplam 

Genel toplam 

450 000 

2 300 001 
270 000 
320 001 

2 630 677 

5 520 679 

48 917 796 
253 428 

3 219 079 
1 600 000 

53 990 305 
9 097 308 

5 520 679 44 892 997 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında ya
kın akrabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk 
asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden Tür
kiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /522) 

T.C. 
Başbakanlık 25 . 5 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 731/3748 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 2 . 5 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında yakın akrabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatan
daşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik 
olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TÜRKİYE - BULGARİSTAN YAKIN AKRABA GÖÇÜ ANLAŞMASINA MÜTEDAİR KANUN 
TASARISI GEREKÇESİ 

Bulgaristan Türkleri '1950 - 1951 yıllarında yurda kütle halinde gö'ç etmiş ve 'daha önceden ak
dedilmiş ıbir anlaşmaya istinadetmiyen bu göçün gerek memleket imkânları gerek emniyet mülâ
hazaları dolayısiyle durdurulması zarureti doğduğundan, hudutlarımız kapanmış, Ibu yü'zden birçok 
ailelerin fertleri birbirlerinden ayrılmıştır. 

Bumdan sonra, Türkiye'ye yerleşen göçmen vatandaşlar, Bulgaristan'daki yakınlarının yurda 
getirilmesinin sağlanması konusunda, gerek Türkiye, gerek Bulgaristan makamlarına müraeaat-
larda bulunmuşlardır. Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Hariciye Nezaretine, bölünmüş ailelerin fert
lerine vize verilmesi için muhtelif listeler tevdi etmişse de bunlar sonuçsuz kalmıştır. 

'1903 yılında Elçiliğimize v/e konsolosluklarımıza dilekçe ile müracaat eden soydaşlarımızın sayısı 
üçyüz binıe yakındır. 

İki memleket arasındaki ilişkilere de zararı dokunan bu meselelerin halli için Bulgar makamla-
riyle yapılan temas ve görüşmeler, nihayet Bulgaristan Dışişleri Bakanının 196'6 Yazında Türkiye'
ye seyahati sırasında bir prensip mutabakatine bağlanmıştır. Teknisyenler seviyesinde evvelâ Sof
ya'da, bilâhara Ankara'da yapılan müzalkereler sonunda, yakın akraba göçünün çeşitli yönlerine te^ 
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mas eden Anlaşma parafe edilebilmiştir. Anlaşma, 22 Mart 19;&8 günü Dışişleri Bakamı İhsan Safari 
Çağlayanigil ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ivan Başef tarafımdan inızalanımışitır. 

Anlaşma, 14 madde olup, göçe dâhil olacak Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının kaiteigorileri, mü
racaat usulü, vize süreleri, göç edeceklerin emlâkinin tasfiyesine Bulgar makaımlannın yardım taah
hüdü, iş sigortasının tediye şekli, mal tasfiyesinden mütehassıl paralarla Bulgaristan'dan satınalı-
macak eşyanın ihraç ve Türkiye'ye ithali hususlarını tanzim eden hükümlerden müteşekkildir. 

Anlaşmada gerek soydaşlarımızın Bulgaristan'daıki emlakinin .serhestçe tasfiyesini mümkün kıla
cak hükümler, gerek tasfiyeden elde edilecek paraların memleketimize mal şeklinde intikaline ait 
maddeler üzerinde hususi bir itina ile durulmuştur. 

iki micımleket arasında .mevcut rejim farkları dolayısiyle karşılaşılanı müşküllerin halledilebil
mesi amaciylc uzun çabalar sarf edilmiştir. 

(Bulgaristan'daki idare ve hukuk sisteminin hususiyetleri, an'eak bu sonuçları mümkün kılmıştır. 
Anılaşmanın iyiniyetle tatbiki halinde soydaşlarımızın yurt değiştirmeleri nisbeten kolay olacaktır. 
Çeşitli hükümlerle .sağlanmış hulunan Bulgar yardımlarının soydaşlarımızın lehine işliyeceği kanaa
tiyle, Anlaşmamın memleketimiz için fayda temin edeceği ve iki ülke için de 'bir yakınlık unsuru ola
cağı hesaplanmaktadır. 

îşlbu kanun tasarısı, mezkûr anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmıası maksa'diyle 
hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısının, ivedilik mahiyeti, teati olunan mektuplardan birinde, Taraflarca Anlaşmanın 
belirli bir sürede Yasama Meclislerine sunulacağı konusundaki mutalbalkatin mevcudiyetinden neşet 
eylemektedir. 

îşbu kanun tas'arısı '3 maddedir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 20 . 1 . 1969 
Dışişleri Komisyonu 

E sar; No: 1/522 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan IlaTk Cumhuriyeti arasında yakın aücralbnları 1952 yılma 
kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının. Bulgaristan Halk Cumhuriye
tinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında Anlatmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Anlaşmanın 2 nci maddesinde göç edebilmek için 1 nci 'maddede aranılan şartları haii'z Türk 
asıllı Bulgar vatandaşlarına göç. 'müsaadesi vermek hususu Bulgar yetkili makamlarının ihtiyarına 
bırajkılmaktadı r. 

Anlaşmanın G, 7, 8, 10, .1.1, 12 ve 13 ncü maddelerinde (Göç. .sırasında mer'i Bulgar mevzuatına 
göre) kaydı konulmak suretiyle Bulgar. Hükümeti Anlaşmadan mütevellit her türlü taahhütten 
kendini kurtarmak ve Anlaşmayı Bulgar mevzuatîyle bağlamak suretiyle dilediği şekilde tatbik 
imkânlarını sağlamıştır. 

Türle asıllı Bulgar vatandaşlarının hayvanlarını ve gayrimenkullerinin tasfiyesinden ve malik 
oldukları diğer fonlardan mütevellit paraların kullanılması ve transferi keza Bulgar kanunlarına 
tabi tutulmuştur. 

Bu suretle Anlaşma göçmenlerin hak ve menfaatlerini temin bakımından hiçbir teminatı ihtiva 
etmemektedir. 

Bununla 'beraber Anlaşma Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının göç edebilmelerini - bir dereceye 
kadar da olsa - sağlıyac ağından ve göçü bir düzene tabi tutacağından Türk asıllı Bulgar vatandaş
larının göç edebilmesi evvelce Türkiye'ye gelmiş bulunan yakın akrabalarından 'ayrı kalmamalarını 

M. Meclisi (S. Sayısı : 822) 
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sağlıyacağmdan bunun ise gerek Türk asıllı Bulgar vatandaşları gerekse buradaki yakın akraba
ları tarafından arzu ve ta'lebedildiğindcn ve göçün birçok 'aileyi müşkül hayat şartlarından kurta
racağından tasarı 'aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa 'saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
İzmir Çanakkale Ankara Ankara 

Settar İksel Muammer Baykan Recai Ergüder İsmail Rüştü Aksal 

Aydın Bursa Sivas Konya 
Yüksel Menderes Nilüfer Gürsoy Seyfi Kurtbek Seyit Faruk Önder 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Manisa Ordu Kocaeli 
Ertuğrul Akça Feridun Cemal Erkin Nihat Erilin 

İmzada bulunarmadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 14 . 2 . 1969 

Esas No. : 1/522 
Karar No. : 195 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru!an, (Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı 
Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri 
hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) ve önceden havale 
edildiği Dışişleri Komisyonunca tasarı üzerine hazırlanan rapor, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin 
de katıldığı birleşimde görüşüldü. 

1950 - 1951 yıllarında kütle halinde gelen Bulgaristan Türklerinin, önceden akdedilmiş bir an
laşmaya istinadetmiyen bu toplu göçleri, memleket imkânları ve buna inzimam eden bâzı faktör
ler sonucu durdurulmuş, bundan ötürü de aile fertleri bölünmüş bir kısmı Türkiye'ye yerleşmiş, 
ailenin mütebaki kısmı Bulgaristan'da kalmıştı. 

Bölünen aile fertleri, gerek Türk ve gerekse Bulgaristan makamlarına müracaatla yakınlarının 
yurda getirilmesi hususunun sağlanmasını istemişlerdir. Dışişleri Bakanlığımızın Bulgaristan Hari
ciye Nezaretine vâki müracaatları da olumlu bir sonuç vermemiştir. 

Tevali eden müracaatlar ve nihayet 1966 yılında, iki devlet arasında iyiye giden münasebet
lere nakise getireceği görüşü ile konu tekrar ele alınmış, 1966 yılında prensip mutabakatına varıl
mış ve 22 Mart 1968 günü de göç anlaşması taraflarca imzalanmıştır. 

14 madde olup, göçe dâhil Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının göç ile ilgili özlük ve sair hak
larının haleldar olmaması; rejim farklılığı nedeni ile bilhassa emlâkin, serbestçe tasfiyesini müm
kün kılacak hükümleri muhtevi anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının temini 
maksadiyle hazırlanan tasarı üzerinde Komisyonumuz üyeleri görüşlerini açıklamış, ilgili Bakanlık 

M. Meclisi (:S. Sayısı : '822) 



— 4 — 

temsilcisi, açıklığa kavuşturulmasında fayda mülâhaza edilen konular hakkında komisyona ta
mamlayıcı bilgi sunmuş ve mütaakıben maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Genei Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Konya 
M. N, Kalayctoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Gümüşane 
S. ö. San 

Manisa 
ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 

istanbul 
M. Güven 

Niğde 
/ / . Özalp 

Trabzon 
E. Dikmen 

Çorum 
A. Topçubaşı 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Niğde 
Muhalifim. 

R. Soyer 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yılına 
kadar Türkiyeye göç etmiş olan Türk asıllı 
Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cum
huriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç et
meleri hakkında anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti (Dışiş
leri Bakanı ile Bulgaristan Halik Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı tarafından 22 Mart 1968 tari-
'hinde Ankara^da imzalanmış bulunan «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hal'k 'Cumhuriyeti 
arasında yakım lalkralbalan 1952 yılma kadar 
Türkiye'ye güç e'Umi'ş olan Türk ıasıdılı Bulgar 
vatandaşlarının Bulgaristan Halik Cumhuriye
tinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri 
hakkında anlaşma» ve eki 'mektupların onay^ 
!anması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bal
kanlar Kurulu yürütür. 2 . 5 . 1968 

Başhakan Devlet Bakanı 
S. D emir el S. Öztürk 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli K. Ocak 

Devlet Bakam Adalet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
/. S. Çağlayangil C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Ertem O. Alp 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
A. Türkel V. Â. Özkan 

Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı 
/ . Tekin B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
8. Bilgiç A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı ' En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Baltanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında yakm akrabaları 1952 yılına 
kaidar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhu

riyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında 

ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Halk CumOıuriyeti Hükümeti, iki memleket 
münasebetlerinde muhtelif alanilarda kaybedilen geılişmeleri göz önünde tutarak. 

Yakun akrabaları 1952 yılına kaidar Türkiye'ye göç etmiş lollan Türk asıllı Bulgar vatandaşla
rının Bulgaristan'dan Türkiye'ye lilhtliyarî göçünü tanzim edecek 'bir Anlaşma akdinin iiki meımle-
ket arasındaki iyi komşuluk münasebetlerine müsıpet bir katkıda bulunacağına inanarak, 

Aşağıdaki nususlarda 'mutabakata varmışlardır: 

MADDE — 1. 

1952 yılma kaidar 'Türkiye'ye göç ederek Türk vatandaşlığını iktisabeden Türk asıllı sabık 
Bulgar vatandaşları dle aülevî ve akrabalık bağları olan 'Türk 'asıilı Bulgar vatandaşlarından ak-
ralbaılık ve 'bağlılık dereceleri aşağıda tasrih edilen kategoriye dâhil bulunanlardan Türkiye'ye 
göç etmek arzu edeni eırin göç mesel eleri bu Anlaşlma 'hükümleri dâhilinde yürütülecektir: 

a) Karı, koca, 
b) Ana, baba, büyük ana, büyük baba ve bunların ana ve babaları, 
c) Çocuklar ve torunlar ve bunların eş ve çocukları, 
d) işbu Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar evK dlımıyan kız ve erkek kardeşller ile ölü kız 

ve erkek kardeşlerin bekâr reşit ve gayrireşlit çocukları. 

MADDE — 2. 

1. Madideide zikredilen kategorilere dâhil olan ve göç etmeyi arzu eden şahıslar, işbu Anlaş
manın yürürlüğe .girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfında Bulgar makamlarına göç 'etm'ek için mü
racaatta IbullunmalıdırlaT. 

Bulgar yetkili makam'ları, yukardakti (katelgorilere dâhil şalhıslara, müracaat tarihinden itibaren 
45 gün içinde pasaport verebilirler. 

Bulgaristan'daki Türkiye temsilcilikleri kendilerine müracaat tarihinden itilbaren 45 gün zar
fında giriş vizesi verebilirler. 

MADDE — 3. 

Göç, 1 Nisan "dan 30 Kasıma kaidar ıolan devrede yapılacaktır. 
Göç eden kÜmsederin sayısı hartada 300 kişiyi aşmıyacaktır. ( 

MADDE — 4. 

Göçmenlerin nakli ve göçün icrası karayolu (iKapitan Andresve - Kapıkule) ve göç esnasında 
mevcut demiryolu hudut kontrolü kapılarından olacaktır. 

MADDE — 5. 

Göçmenler, medeni hallerini ve emlâk durumlarını gösterir belgeleri (Tapu ve gayrimenkul 
alış ve satış senetlerini) tahsil ve meslekleriyle askerlik vazifesini ifa ettiklerini ve hizmet süre
lerini gösterir be'lgeleri ve memleketten ihracına kanuni bir mâni bulunmıyan diğer belgeleri be
raberlerinde getirebilirler. 

MADDE — 6. 

Göçmenler, göç sırasında yürürlükte bulunan mevzuata göre ihtiyacı yasak olanlar dışındaki ev 
ve zat eşyalarımı her türlü ihraç vergisinden muaf olarak getirebileceklerdir. 
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MADDE — 7. 

Göç eden sanatkâr ve çiftçiler, göç sırasında yürürlükte olan mevzuata göre ihracı yasak olan
lar dışında şahsan sahibolduklan ve ısanat ve meslek ve şahsi işletmeleri için lüzumlu bulunan ve 
menkul vasfını taşıyan âlet, edevat, tezgâh ve makinalarla, diğer kullanılmış menkul mallarını her 
türlü ihraç vergisinden muaf olarak çıkarabilirler. 

Sanatkâr ve çiftçiler, sanat, meslek ve şahsi işletmelerinde lüzumlu olup kullanılan gayrimen-
kule bağlı maıkinalarını da her türlü ihraç vergisinden muaf olarak çıkarabilirler. 

MADDE — 8. 

Göçmenler, göç sırasında yürürlükte bulunan mevzuata göre, yiyecek maddelerini, ev mamulleri
ni ve şahsi işletmelerinde elde ettikleri zirai mahsullerini getirebilirler. 

Göçmenler, bir - iki aylık aile ihtiyaçlarını karşihyacak miktarda buğdayı da getirebilirler. 

MADDE — 9. 

Göçmenler, yukarda 6, 7 ve 8 nci maddelerde belirtilen malların sahibi oldukl'annı, kanuni ikâ
metgâhlarının bulunduğu yer halk meclisinin vereceği bir belge ile tevsik edeceklerdir. 

MADDE — 10. 

Göçmenler, sahibolduklan hayvanları göçten önce serbestçe tasfiye edebileceklerdir. Tasfiye 
muamelesi, tasfiye sırasında yürürlükte bulunan mevzuata ve mevcut piyasa şartlarına göre yapı
lacaktır. 

ıMADDE — 11. 

Göçmenler, göç etmeden önce gayrimenkullerini işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği zaman 
mer'î Bulgar mevzuatına göre serbestçe tasfiye edebilirler. 

Yetkili Bulgar makamları, bu tasfiyenin gerçekleşmesine yardım edeceklerdir. 

MADDE — 12. 

Göçmenler, iş kazası, emeklilik tazminatı ile, göç sırasında yürürlükte olan Bulgar mevzua
tınca memleket dışında faydalanma imkânı tanınacak diğer emeklilik ve sosyal sigorta hakları 
karşılığında uygun bir tazminat alacaklardır. 

Tazminatın tediye şekli taraflar arasında bilâhara karşılaştırılacaktır. 

MADDE — 13. 

Göçmenlerin hayvanlarının ve gayrimenkulle rinin tasfiyesinden ve malik oldukları diğer fon
lardan mütevellit paraların kullanılması ve transferi aşağıdaki şekilde olacaktır : 

Göçmenlerin, göç sırasında ve göçten sonra Bulgaristan'dan ihracatın veya Türkiye'ye itha
lâtın yapıldığı zaman her iki memlekette mer'î kanunlara ve takyidata tevfikan mal almasına 
ve ihraç veya ithal etmesine müsaade edilecektir. 

MADDE — 14. 

îşbu Anlaşma hükümleri yalnız 1 nci maddede mezkûr kategorilere dâhil şahısların göçle
rine tatbik olunur. 

Anlaşma tasdike tabidir ve tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Anlaşma Türkçe ve Bulgarca olarak tanzim edilmiş olup her iki metin de aynı derecede mu

teberdir. 
Ankara, 22 Mart 1968 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
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